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Καλλιεργεί και προάγει την Ψυχολογία ως επιστήμη μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας, τόσο της
βασικής όσο και της εφαρμοσμένης. Κατά την προπτυχιακή διδασκαλία δίδεται έμφαση στην προοπτική της ανάπτυξης
των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών.

Παρέχει στους πτυχιούχους άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα τους επιτρέπει να
συμμετέχουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα.

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το Τμήμα



Γνωστικά Αντικείμενα
Κλινική Ψυχολογία - Συμβουλευτική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία
Γνωστική Ψυχολογία - Νευροψυχολογία - Βιοψυχολογία
Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Μεθοδολογία Έρευνας
Πρακτική Άσκηση

Το σύνολο των μαθημάτων που θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ο/η
φοιτητής/τρια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του είναι 52 ή 48
αν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας
τεσσάρων μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (4 Χ 4 = 16 ECTS).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του προγράμματος σπουδών
του Τμήματος Ψυχολογίας είναι 240 και το σύνολο των διδακτικών
μονάδων είναι 186.

Δείτε τον οδηγό σπουδών ΕΔΩ 

Πρόγραμμα Σπουδών

https://psy.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2021-2022.pdf


Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε
συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση,
ερευνητικό ίδρυμα ή οργανισμό στο εξωτερικό. Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης έως 12 μήνες ανά κύκλο
σπουδών για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση.
Οι ενεργές Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος για την ανταλλαγή φοιτητών είναι:
Πολωνία: Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Πορτογαλία: Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal 



Το Τμήμα Ψυχολογίας στεγάζεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών στη Φλώρινα, πρώην Παιδαγωγική Σχολή. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής
βρίσκονται τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας, επί της εθνικής οδού
Φλώρινας – Νίκης – συνόρων.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών διαθέτει σύγχρονες υποδομές και εκπαιδευτικά μέσα όπως αμφιθέατρα,
εργαστήρια, αίθουσες, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη και γυμναστήριο.

Υποδομές





Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς
ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών. 

Μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα:

Μετά το πτυχίο, τί;

Σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής
Νοσοκομεία
Κέντρα Ψυχικής Υγείας
Κέντρα Απεξάρτησης
Κέντρα Αποκατάστασης
Κέντρα Πρόληψης

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος
Ερευνητικά κέντρα
Πανεπιστήμια
ΙΕΚ και λοιπά εκπαιδευτικά πλαίσια
Επιχειρήσεις





Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας, Κτίριο Διοίκησης
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης 53100, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 23850 55200, 552001
E-mail: psy@uowm.gr
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