
Μερικώς  

Αναθεωρημένο  

Πρόγραμμα  

Σπουδών  
 

Συχνές Ερωτήσεις  
 

 

 

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει το μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών; 

 

Ποιους αφορά το μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών; Από πότε ισχύει; Υπάρχει 

μεταβατική περίοδος; 

 

Έχω περάσει ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας που καταργούνται στο 

μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών (ΨΧ00, ΨΧ85, ΨΧ121). Τι συμβαίνει με αυτά; 

Μήπως πάει χαμένος ο χρόνος και η προσπάθεια που αφιέρωσα; 

  

Έχω περάσει ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας που μετατρέπονται σε 

κατ’ επιλογήν μαθήματα Ψυχολογίας στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών 

(ΨΧ33, ΨΧ39, ΨΧ45). Τι συμβαίνει με αυτά; Μπορώ να τα συμπεριλάβω στον αριθμό των 

κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας που πρέπει να συμπληρώσω για τη λήψη πτυχίου; 

 

Έχω εγγραφεί στο Τμήμα Ψυχολογίας πριν από το 2009 και δεν συμπληρώνω τον 

απαιτούμενο αριθμό των 19 κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας για το πτυχίο, αλλά έχω 

περάσει πολλά μαθήματα Ψυχολογίας που εμφανίζονταν ως υποχρεωτικά σε παλαιότερα 

προγράμματα σπουδών και τώρα δεν είναι. Εφόσον αυτά τα μαθήματα δεν προσμετρούνται 

στα κατ’ επιλογήν μαθήματα Ψυχολογίας, τελικά δεν είναι σαν να πηγαίνουν χαμένα;  

 

Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και θα προτιμούσα να την 

αποφύγω. Μπορώ εναλλακτικά να δηλώσω και να εξεταστώ σε τέσσερα επιπλέον μαθήματα 

Ψυχολογίας κατ’ επιλογή ή μήπως η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τους φοιτητές που θα 

εγγραφούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και εξής; 

 

Έχω ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, αλλά θα προτιμούσα να την αποφύγω. 

Μπορώ να τη διακόψω και, εναλλακτικά, να δηλώσω και να εξεταστώ σε τέσσερα επιπλέον 

μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή; 

 

Στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται ότι οι φοιτητές πρέπει να 

δηλώσουν και να εξεταστούν σε τουλάχιστον 3 μαθήματα από κάθε ομάδα κατ’ επιλογή 

μαθημάτων Ψυχολογίας. Όμως παρατήρησα ότι στις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου των 

φοιτητών με έτος εισαγωγής 2009-2017 και 1993-2008 ο ελάχιστος αριθμός από κάθε ομάδα 

κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας είναι 2. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος; 

 

Έχω περάσει μερικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Ψυχολογίας από την Ομάδα V. Όμως αυτή η 

ομάδα καταργείται ή συγχωνεύεται με την Ομάδα IV στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα 

σπουδών. Μπορώ να προσμετρήσω τα μαθήματα της Ομάδας V που πέρασα ως μαθήματα 

της ομάδας όπου αυτά εντάσσονται στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα; 
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Διαπιστώνω ότι ένα κατ’ επιλογή μάθημα Ψυχολογίας που έχω ήδη περάσει δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας στον μερικώς 

αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών. Τι ισχύει για το μάθημα αυτό; Θα το χάσω; 

 

Έχω περάσει ορισμένα μαθήματα που δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία προϋποθέσεων του 

μερικώς αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών (π.χ. υποχρεωτικό μάθημα Φιλοσοφίας 

ΦΠΨ, υποχρεωτικό μάθημα Παιδαγωγικής ΦΠΨ, μάθημα ελεύθερης επιλογής). Τι ισχύει για 

αυτά; Προσμετρούνται ως μαθήματα άλλου Τμήματος ή τα χάνω;  

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει το μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών; 

Οι αλλαγές στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας 

εντοπίζονται σε πέντε σημεία:  

1.  Τα υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας περιορίζονται σε 21 (αντί 27). Τα ΨΧ33, ΨΧ39 

και ΨΧ45 μετατρέπονται σε κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας. Τα ΨΧ00, ΨΧ85 και 

ΨΧ121 δεν θα προσφέρονται στο εξής. 

2.  Η πτυχιακή εργασία παύει να είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές που προτιμούν να μην 

εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να 

εξεταστούν σε τέσσερα επιπλέον μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή. 

3.  Τα κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας θα έχουν στο εξής 4 ECTS (αντί 3 ECTS).  

4.  Οι ομάδες των κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας είναι πλέον τέσσερις (αντί πέντε). 

Επίσης, επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των μαθημάτων που περιλαμβάνουν.  

5.  Δεν υπάρχουν πλέον οι κατηγορίες: μαθήματα Φιλοσοφίας ΦΠΨ, μαθήματα 

Παιδαγωγικής ΦΠΨ, μαθήματα άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής και μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής. Όλα τα μαθήματα εκτός Ψυχολογίας συγχωνεύονται σε μία 

κατηγορία: μαθήματα άλλων Τμημάτων, είναι κατ’ επιλογήν και έχουν 3 ECTS. 
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Ποιους αφορά το μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών; Από πότε ισχύει; Υπάρχει 

μεταβατική περίοδος; 

Το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας εντάσσονται αυτοδικαίως στο μερικώς 

αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και εξής. Το μέρος 

των σπουδών που έχουν υλοποιήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 207-18 (Σεπτέμβριος 

2018) αναγνωρίζεται πλήρως ως έχει για κάθε φοιτήτρια/ή. Δεν υπάρχει μεταβατική 

περίοδος ή διατάξεις γιατί, απλά, δεν χρειάζονται. Ισχύουν όμως συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου ανάλογα με το έτος εισαγωγής (1993-2008, 2009-2017, 

2018 και εξής), οι οποίες λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των προηγούμενων 

προγραμμάτων σπουδών και αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των κριτηρίων λήψης πτυχίου 

χωρίς προσθήκη νέων υποχρεώσεων ή παράταση του χρόνου φοίτησης για καμία ομάδα 

φοιτητών.  
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 
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Έχω περάσει ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας που καταργούνται στο 

μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών (ΨΧ00, ΨΧ85, ΨΧ121). Τι συμβαίνει με αυτά; 

Μήπως πάει χαμένος ο χρόνος και η προσπάθεια που αφιέρωσα; 

Κανένα μάθημα που έχεις κατοχυρώσει στις σπουδές σου μέχρι σήμερα δεν χάνεται. Εφόσον 

έχεις ήδη περάσει κάποια από τα ΨΧ00, ΨΧ85 και ΨΧ121, αυτά θα προσμετρηθούν 

κανονικά στο πτυχίο σου με τις ιδιότητες (κατηγορία, ECTS/διδακτικές μονάδες, βαθμός) 

που είχαν όταν τα πέρασες. Επίσης, λάβε υπ όψιν ότι τα μαθήματα αυτά δεν καταργήθηκαν 

επειδή ήταν περιττά, αλλά επειδή κρίθηκε ότι το περιεχόμενό τους καλύπτεται ήδη επαρκώς 

από άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.  
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή  
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Έχω περάσει ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας που μετατρέπονται σε 

κατ’ επιλογήν μαθήματα Ψυχολογίας στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών 

(ΨΧ33, ΨΧ39, ΨΧ45). Τι συμβαίνει με αυτά; Μπορώ να τα συμπεριλάβω στον αριθμό των 

κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας που πρέπει να συμπληρώσω για τη λήψη πτυχίου; 

Οι αλλαγές του μερικώς αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών αφορούν στο μέλλον – το 

παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε! Οι ιδιότητες των μαθημάτων που έχεις 

κατοχυρώσει στις σπουδές σου μέχρι σήμερα ισχύουν ως είχαν στο ακαδημαϊκό εξάμηνο που 

τα πέρασες. Έτσι, εφόσον έχεις ήδη περάσει κάποια από τα ΨΧ33, ΨΧ39 και ΨΧ45, αυτά θα 

εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου σου ως 

υποχρεωτικά, δηλαδή θα πρέπει να συγκεντρώσεις τον απαιτούμενο αριθμό κατ’ επιλογή 

μαθημάτων Ψυχολογίας χωρίς να υπολογίζεις σε αυτά. Φυσικά, τα μαθήματα αυτά δεν πάνε 

χαμένα, καθώς θα προσμετρηθούν στο πτυχίο σου με τα ECTS/τις διδακτικές μονάδες και 

τον βαθμό που τα πέρασες. 
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Έχω εγγραφεί στο Τμήμα Ψυχολογίας πριν από το 2009 και δεν συμπληρώνω τον 

απαιτούμενο αριθμό των 18 κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας για το πτυχίο, αλλά έχω 

περάσει πολλά μαθήματα Ψυχολογίας που εμφανίζονταν ως υποχρεωτικά σε παλαιότερα 

προγράμματα σπουδών και τώρα δεν είναι. Εφόσον αυτά τα μαθήματα δεν προσμετρούνται 

στα κατ’ επιλογήν μαθήματα Ψυχολογίας, τελικά δεν είναι σαν να πηγαίνουν χαμένα;  

Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2009 πιθανότατα έχουν 

περάσει περισσότερα από 22 υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας και υπολείπονται μέχρι τα 

18 απαιτούμενα κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας. Για να μην προκληθεί ασύμμετρη 

επιβάρυνση και ανάλογη παράταση των σπουδών τους, η Συνέλευση του Τμήματος 

Ψυχολογίας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές αυτούς να λάβουν πτυχίο με λιγότερα από 

18 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας, εφόσον έχουν περάσει συνολικά τουλάχιστον 40 ή 

41* μαθήματα Ψυχολογίας (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, αθροιστικά). Ωστόσο, επειδή η 

συνθήκη αυτή δεν μπορεί τεχνικά να ελεγχθεί από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης του 

ΕΚΠΑ, οι εν λόγω φοιτητές καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του 

Τμήματος Ψυχολογίας, ώστε να εξεταστεί η περίπτωσή τους ξεχωριστά και να ληφθεί 

σχετική απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Προσοχή: Η ειδική αυτή ρύθμιση ισχύει 

μόνο για φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2009 (1993-2008)!    

 

*  Ο αριθμός των 40 μαθημάτων ισχύει αν η πρακτική άσκηση έχει κατοχυρωθεί με τον 

κωδικό ΨΧ80, ενώ ο αριθμός των 41 μαθημάτων ισχύει αν η πρακτική άσκηση έχει 

κατοχυρωθεί με τους κωδικούς ΨΧ117-ΨΧ118.  
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και θα προτιμούσα να την 

αποφύγω. Μπορώ εναλλακτικά να δηλώσω και να εξεταστώ σε τέσσερα επιπλέον μαθήματα 

Ψυχολογίας κατ’ επιλογή ή μήπως η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τους φοιτητές που θα 

εγγραφούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και εξής; 

Το σύνολο των φοιτητών υπάγεται αυτομάτως και αυτοδικαίως στο μερικώς αναθεωρημένο 

πρόγραμμα σπουδών από την έναρξη της ισχύος του (ακαδημαϊκό έτος 2018-19). Επομένως, 

μπορείς να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς σε τέσσερα επιπλέον κατ’ επιλογή μαθήματα 

Ψυχολογίας αντί να εκπονήσεις πτυχιακή εργασία, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής σου.  
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Έχω ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, αλλά θα προτιμούσα να την αποφύγω. 

Μπορώ να τη διακόψω και, εναλλακτικά, να δηλώσω και να εξεταστώ σε τέσσερα επιπλέον 

μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή; 

Είναι κρίμα να εγκαταλείψεις μια προσπάθεια που ξεκίνησες αλλά, αν το προτιμάς, μπορείς 

κι εσύ να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς σε τέσσερα επιπλέον κατ’ επιλογή μαθήματα 

Ψυχολογίας αντί να εκπονήσεις πτυχιακή εργασία, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται ότι οι φοιτητές πρέπει να 

δηλώσουν και να εξεταστούν σε τουλάχιστον 3 μαθήματα από κάθε ομάδα κατ’ επιλογή 

μαθημάτων Ψυχολογίας. Όμως παρατήρησα ότι στις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου των 

φοιτητών με έτος εισαγωγής 2009-2017 και 1993-2008 ο ελάχιστος αριθμός από κάθε ομάδα 

κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας είναι 2. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος; 

Όχι, δεν έχει γίνει λάθος. Οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου εμφανίζουν μικρή 

διαφοροποίηση ανάλογα με το έτος εισαγωγής, αλλά αυτό δεν σημαίνει διακριτική 

αντιμετώπιση. Απλώς, οι προϋποθέσεις λαμβάνουν υπ ’όψιν το προηγούμενο πρόγραμμα 

σπουδών που ίσχυε για κάθε ομάδα φοιτητών ώστε, τελικά, το σύνολο των αποφοίτων του 

Τμήματος Ψυχολογίας να έχουν λάβει αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα χωρίς 

προσθήκη νέων υποχρεώσεων ή παράταση του χρόνου σπουδών.  
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 
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Έχω περάσει μερικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Ψυχολογίας από την Ομάδα V. Όμως αυτή η 

ομάδα καταργείται ή συγχωνεύεται με την Ομάδα IV στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα 

σπουδών. Μπορώ να προσμετρήσω τα μαθήματα της Ομάδας V που πέρασα ως μαθήματα 

της ομάδας όπου αυτά εντάσσονται στο μερικώς αναθεωρημένο πρόγραμμα; 

Οι αλλαγές του μερικώς αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών αφορούν στο μέλλον και 

δεν γίνεται να έχουν αναδρομική ισχύ. Οι ιδιότητες των κατ’ επιλογή μαθημάτων που έχεις 

κατοχυρώσει στις σπουδές σου μέχρι σήμερα ισχύουν ως είχαν στο ακαδημαϊκό εξάμηνο που 

τα πέρασες.  

Παρόλα αυτά, προς διευκόλυνση των φοιτητών, ισχύει η εξής μεταβατική ρύθμιση: Τα κατ' 

επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας της Ομάδας V, τα οποία είχαν κατοχυρώσει οι φοιτήτριες/οι 

φοιτητές πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, είναι δυνατόν να προσμετρηθούν στην 

ομάδα κατ' επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας όπου εντάχθηκαν σύμφωνα με το μερικώς 

αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτή η μεταβατική ρύθμιση ισχύει για τα εξής 

μαθήματα: ΨΧ38-Ιστορία της Ψυχολογίας, ΨΧ74-Αθλητική Ψυχολογία, ΨΧ109-

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, ΨΧ114-Δεοντολογία και Θέματα Ηθικής στην 

Ψυχολογία, τα οποία έχουν πλέον ενταχθεί στην Ομάδα IV. 
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 
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Πρόγραμμα  

Σπουδών  
 

Συχνές Ερωτήσεις  
 

 

Διαπιστώνω ότι ένα κατ’ επιλογή μάθημα Ψυχολογίας που έχω ήδη περάσει δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας στον μερικώς 

αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών. Τι ισχύει για το μάθημα αυτό; Θα το χάσω; 

Κανένα μάθημα που έχεις κατοχυρώσει, δεν χάνεται! Ανεξάρτητα από την περιοδική 

αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος ο κατάλογος των κατ’ 

επιλογήν μαθημάτων Ψυχολογίας διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

των διδασκόντων (π.χ. εκπαιδευτικές άδειες μελών ΔΕΠ, θέσεις διδασκόντων με ανάθεση ή 

με σύμβαση, κλπ.). Έτσι, είναι φυσιολογικό ορισμένα μαθήματα να προστίθενται ή να 

αφαιρούνται από τους καταλόγους των ομάδων των κατ’ επιλογή μαθημάτων Ψυχολογίας 

κάθε ακαδημαϊκό έτος.  
 

Επόμενη Ερώτηση 

 
Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 

  



Μερικώς  

Αναθεωρημένο  

Πρόγραμμα  

Σπουδών  
 

Συχνές Ερωτήσεις  
 

 

Έχω περάσει ορισμένα μαθήματα που δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία προϋποθέσεων του 

μερικώς αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών (π.χ. υποχρεωτικό μάθημα Φιλοσοφίας 

ΦΠΨ, υποχρεωτικό μάθημα Παιδαγωγικής ΦΠΨ, μάθημα ελεύθερης επιλογής). Τι ισχύει για 

αυτά; Προσμετρούνται ως μαθήματα άλλου Τμήματος ή τα χάνω;  

Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο! Τα μαθήματα αυτά δεν γίνεται να αλλάξουν κατηγορία 

εφόσον τα έχεις ήδη περάσει. Δεν πάνε όμως και χαμένα: θα προσμετρηθούν στο πτυχίο σου 

με τα ECTS/τις διδακτικές μονάδες και τον βαθμό που τα πέρασες, όπως τα στοιχεία αυτά 

αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία σου. Οι λοιπές προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου 

σου βέβαια εξακολουθούν κι αυτές να ισχύουν κανονικά.   
 

Προηγούμενη Ερώτηση 

 
Επιστροφή στην Αρχή 

 

 


