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Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2022-2023 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυβερνοψυχολογία» 

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυβερνοψυχολογία» 
(ΦΕΚ 1997/Β/20-4-2022), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, το 
Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυβερνοψυχολογία» λειτουργεί για πρώτη φορά 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Το ανωτέρω ΠΜΣ έχει διάρκεια 18 μηνών. Για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-23 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι πέντε (25) φοιτητών/-τριών. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Ιατρικής, 
Παιδαγωγικών, Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών, και κατά 
περίπτωση άλλων επιστημών συναφών με το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ της ημεδαπής καθώς και 
αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Απονεμόμενος τίτλος 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Κυβερνοψυχολογία». Η χρονική διάρκεια σπουδών του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η 
μέγιστη (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) σε έξι (6).  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Aίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
https://form.jotform.com/cyberpsychologyuoa/cyberpsychology-application-form 

2. Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή) το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα 
στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της 
χρήσης Η/Υ και την  επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.  



3. Αυτοπεριγραφική δήλωση (personal statement 300-500 λέξεων) για τους λόγους 
ενδιαφέροντος και επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ 

4. Δύο συστατικές επιστολές 
5. Αντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
6. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των 

σπουδών τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές 
φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου) 

7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας 
8. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας 

(εφόσον υπάρχουν) 

Τα δικαιολογητικά υπ’ αρ. 2-5 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας. 
Τα δικαιολογητικά υπ’ αρ. 6-8 υποβάλλονται από τους υποψήφιους που περνούν στο δεύτερο 
στάδιο της διαδικασίας επιλογής. 

Οι πτυχιούχοι από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) – εφόσον έχει εκδοθεί – ή να ξεκινήσουν τη 
διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 
του ν. 4485/2017. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο 
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017). 

Διαδικασία Επιλογής 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση το άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και μετά 
από εξέταση του φακέλου του/της υποψήφιου/ας και συνέντευξη ως εξής: 

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Π.Μ.Σ. σε δύο 
στάδια:  

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Λαμβάνονται υπόψη ο γενικός 
βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε πτυχιακή εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο 
σπουδών), η παρακολούθηση και η επίδοση σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., η γνώση υπολογιστών, η σχετική ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του 
υποψήφιου, οι συστατικές επιστολές και το προσωπικό σχόλιο ενδιαφέροντος του υποψηφίου. 
Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο περνούν στο δεύτερο στάδιο. Οι υποψήφιοι που δεν 
θα επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών θα ενημερωθούν μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η 
συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. 

Οι υποψήφιοι που θα προσκληθούν σε συνέντευξη θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας επιλογής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ., ενώ τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στον ιστοτόπο του 
Π.Μ.Σ. και του Τμήματος Ψυχολογίας εντός 15 ημερών.  



Υποχρεώσεις φοιτητών – δίδακτρα 

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις, καθώς 
και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και 
τον Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των 
εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/-τριες έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου 
σπουδών προκειμένου να καλύψουν βασικές τους ανάγκες ή προσωπικά τους ενδιαφέροντα (τα 
μαθήματα αυτά δεν προσμετρώνται στις υποχρεώσεις για τη λήψη του μεταπτυχιακού 
διπλώματος). Ανεπαρκής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών συνιστούν λόγο 
απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.300€ 
ανά εξάμηνο. Η καταβολή των τελών γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.  

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-23: Οκτώβριος 2022 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται από την 
Κυριακή 1 Μαΐου έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στον ιστοτόπο του 
Π.Μ.Σ. (https://cyberpsychology.psych.uoa.gr/) και του Τμήματος Ψυχολογίας 
(http://www.psych.uoa.gr) για νεότερες πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες 
αναφορικά με την προκήρυξη και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν email στη διεύθυνση 
cyberpsychology@psych.uoa.gr 

 

Αθήνα, 1 Μαΐου 2022 


