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Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Ψυχολογία»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 130243 /B7
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Ψυχολογία».

ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ψυχολογία» (Psychology)
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι
η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής
και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε
προπτυχιακό επίπεδο. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας
αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοι−
νότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές, ταυτό−
χρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο
των εφαρμογών.
Οι κατευθύνσεις, που προσφέρονται, αφορούν σε
γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές της ψυχολογικής
επιστήμης, τα οποία καταγράφουν διεθνώς αναγνω−
ρισμένη θεωρητική και ερευνητική συνεισφορά. Οι
κατευθύνσεις αυτές, συνιστούν γνωστικά πεδία στα
οποία η επιστήμη της Ψυχολογίας έχει διαχρονική
συνεισφορά είτε αυτόνομη είτε μέσω της δημιουρ−
γικής συνάντησής της με τις άλλες ανθρωπιστικές
επιστήμες και με τις νέες εξελίξεις του χώρου των
τεχνολογικών εφαρμογών.
Στόχος της δομής και του περιεχομένου του προγράμ−
ματος, είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών
με την επιστημολογική προβληματική της Ψυχολογικής
επιστήμης και η απόκτηση θεωρητικών και μεθοδολογικών
γνώσεων, τόσο αναφορικά με την ικανότητα διατύπωσης
ερευνητικών ερωτημάτων, όσο και με την τεχνική επάρκεια
μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων.
Μέσω της συγκεκριμένης δομής, του περιεχομένου
σπουδών και της φιλοσοφίας του ΠΜΣ, υλοποιείται η
ανανέωση του ερευνητικού επιστημονικού δυναμικού, με
ανθρώπους που διαθέτουν θεωρητική επάρκεια, μεθοδο−
λογική αρτιότητα, αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση,
κριτική σκέψη, καθώς και δεξιότητες που μεταφέρονται
σε εφαρμογές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ.
24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν.
3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Π.Δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Ίδρυση Σχολών –
κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».
6. Το απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας
(συνεδρία 02/07/2014).
7. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Παντείου Πανεπιστημίου (συνεδρία 03/07/2014).
8. Το υπ’ αριθμ. 3507/24−12−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Ψυχολο−
γία», ως εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην « Ψυχολογία»
(Master’s Degree in Psychology) με τις εξής κατευθύνσεις:
1.«Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» − (Social
Psychology of Conflict)
2.«Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής»
(Positive Psychology: Applications in consulting)
3.«Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identity
and Interpersonal Relationships) 4.«Εφαρμοσμένη Γνωστι−
κή και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and
Developmental Psychology)

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη−
μών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
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Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυ−
χολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
και γενικότερα Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι−
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

O αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 24 φοιτητές ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να
απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές/εργαστηριακές ασκήσεις, και κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριό−
τητες, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το
ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ−
σης πιστωτικών μονάδων για την απονομή του Μ.Δ.Ε., οι
οποίες ανέρχονται σε 90ECTS ανά κατεύθυνση, ορίζονται ως εξής:
Κατεύθυνση «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων»
Α' εξάμηνο ECTS
1. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις των συγκρούσεων στην
Κοινωνική Ψυχολογία: κοινωνική
επιρροή, διομαδικές σχέσεις, πολιτική συμπεριφορά 15
2. Σεμινάριο Έρευνας Ι: βιβλιογραφική έρευνα και κριτική παρουσίαση
θεωρητικών και μεθοδολογικών
κειμένων σχετικών με την πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας των
φοιτητών/τριών 15
Β' εξάμηνο ECTS
1. Σεμινάριο Έρευνας ΙΙ: Παρουσίαση των σταδίων της ερευνητικής
εργασίας των φοιτητών/τριών 15
2. Μεθοδολογία και Στατιστικές Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων 15
Γ΄ εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Κατεύθυνση «Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής»
Α΄ εξάμηνο ECTS
1. Προχωρημένη Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική 15
2. Σχεσιοδυναμική και Πολύπλοκα Κοινωνικά Δίκτυα 15
Β΄ εξάμηνο ECTS
1. Σεμινάριο Έρευνας στη θεματική της κατεύθυνσης 15
2. Θετική Ψυχολογία 15
Γ΄ εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Κατεύθυνση «Ταυτότητας και Διαπροσωπικές Σχέσεις
Α΄ εξάμηνο ECTS
1. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική 15
2. Εαυτός, Κοινωνική Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις 15
Β΄ εξάμηνο ECTS
1. Σεμινάριο Έρευνας Ι: ομαδική και εξατομικευμένη ανασκόπηση, κριτική
ανάλυση και συνθετική επε−
ξεργασία της βιβλιογραφίας της σχετικής με την περιοχή ερευνητικού
ενδιαφέροντος του φοιτητή 15
2. Σεμινάριο Έρευνας ΙΙ: σχεδιασμός έρευνας υπό την επίβλεψη του
διδάσκοντος/επόπτη της μεταπτυχιακής εργασίας 15
Γ΄ εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία»
Α΄ εξάμηνο ECTS
1. Γνωστική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Κοινωνική Σκέψη:
Εφαρμογές 15
2. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική 15
Β΄ εξάμηνο ECTS
1. Σεμινάριο Έρευνας Ι: Βιβλιογραφική έρευνα, συζήτηση και κριτικές
προσεγγίσεις των θεωρητικών και
μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες των φοιτητών
15
2. Σεμινάριο Έρευνας ΙΙ: Παρουσίαση και συζήτηση των ερευνητικών
εργασιών των φοιτητών. 15
Γ΄ εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν:
α) οι αίθουσες και η τεχνική υποδομή του Παντείου Πανεπιστημίου
β) η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου
γ) η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου
δ) τα σχετικά Εργαστήρια και Σπουδαστήρια του Τμήματος
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Δαπάνες μετακινήσεων 3.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία,
οδηγοί σπουδών, κλπ.) 2.000
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού και
λογισμικού 3.000
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιστημονι−
κές εκδηλώσεις και συνέδρια 3.000
Αναλώσιμα και άλλες Δαπάνες 1.000
Σύνολο 12.000
Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους
καθώς και χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα
και άλλες πηγές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμί−
ζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
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