
Περιγραφή
Το πρόγραμμα BSc στην Ψυχολογία είναι ένα Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών, τριετούς διάρκειας που παρέχει τις 
απαραίτητες γνώσεις σχετικές με διάφορα επιστημονικά πεδία της 
Ψυχολογίας. 

Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών 
θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τόσο βιολογικά, 
όσο και κοινωνικά τα θεμέλια της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και θα έρθεις σε επαφή με την έρευνα 
στην Ψυχολογία και την Πρακτική της Άσκηση.

Σημεία Υπεροχής
Γιατί να παρακολουθήσεις το 
BSc Psychology στο IST?

l   Γιατί κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
παρακολουθείς σεμινάρια και εκπαιδεύεσαι 
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 
(on-the-job training) μέσω ατομικών και 
ομαδικών projects.

l   Γιατί θα συνεργαστείς με καταξιωμένους 
φορείς του κλάδου μαθαίνοντας όλη 
την πρακτική διαδικασία (know-how) 
με την οποία ο κλάδος της Ψυχολογίας 
βρίσκει εφαρμογή στην σύγχρονη αγορά 
εργασίας.

l   Γιατί σπουδάζεις χρησιμοποιώντας τις 
πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 
όπως role-playing και πραγματικά case 
studies.

l   Γιατί διδάσκεσαι από άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και 
επαγγελματική εμπειρία. 

l   Γιατί έρχεσαι σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας μέσα από παράλληλες 
εκδηλώσεις όπως Ημέρες Καριέρας, Σεμινάρια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις αλλά και 
μέσω συνεργασιών με συλλόγους και φορείς του κλάδου.

l   Γιατί έχεις πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους βιβλιογραφίας και επιστημονικών 
περιοδικών.

l   Γιατί το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί σε δικαίωμα άσκησης 
επαγγέλματος ψυχολόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

l   Γιατί εξασφαλίζεις την άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτισή σου 
στην Ψυχολογία, η οποία οδηγεί σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 

INDEPENDENT 
STUDIES 
OF SCIENCE 
& TECHNOLOGY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
BACHELOR
BSc in Psychology



Μαθήματα

Semester 1
l DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

l COGNITIVE PSYCHOLOGY
l INTERMEDIATE RESEARCH METHODS

Semester 1
l NEGOTIATED LEARNING
l SOCIAL PSYCHOLOGY
l RESEARCH PROJECT

Semester 2
l BIOLOGICAL PSYCHOLOGY
l INDIVIDUAL DIFFERENCES

l ADVANCED RESEARCH DESIGN

Semester 2
l CLINICAL PSYCHOLOGY
l FORENSIC PSYCHOLOGY

l RESEARCH PROJECT

1 ο  Έ τ ο ς

2 ο  Έ τ ο ς

3 ο  Έ τ ο ς

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια 
και είναι πλήρους φοίτησης.

Διάρκεια
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Πληροφορίες - Εγγραφές στο 210-4822222 ή στο email: info@ist.edu.gr

INDEPENDENT 
STUDIES 
OF SCIENCE 
& TECHNOLOGY

Semester 1
l FUNDAMENTAL PSYCHOLOGY

l AN INTRODUCTION TO 
RESEARCH DESIGN

l STUDY SKILLS FOR PSYCHOLOGY

Semester 2
l INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS

l ESSENTIAL PSYCHOLOGY
l SCIENTIFIC WRITING & 

COMMUNICATION


