ς

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σπουδές με Μέλλον!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κριτήρια Εισδοχής:
Απολυτήριο Λυκείου
Διάρκεια Σπουδών:
Τέσσερα έτη

Πτυχίο

Ψυχολογίας (BSc)

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
ECTS:
240

Περιγραφή Προγράμματος:
Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου της
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα αποβλέπει:
■■ Στην εκ μέρους των φοιτητών κατανόηση των γνωστικών και συναισθηματικών διαδικασιών οι οποίες
εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα συμπεριφορικών αντιδράσεων
■■ Στην εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς και την εφαρμογή
θεωρητικών αρχών για την τροποποίησή της
■■ Στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι φοιτητές σε ευρύ φάσμα
επαγγελματικών ενασχολήσεων
Το Πρόγραμμα καλύπτει
όλους τους βασικούς τομείς
και υποτομείς της επιστήμης
της Ψυχολογίας και είναι
διαρθρωμένο στις ακόλουθες
πέντε ενότητες :

■■
■■
■■
■■
■■

Μαθήματα Περιεχομένου
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Επιλεγόμενα Μαθήματα
Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές
θα πρέπει να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις του
Προγράμματος.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα
γνώσεων στην επιστήμη της Ψυχολογίας, την ικανότητα να
εφαρμόζουν αρχές Ψυχολογίας για τη βελτίωση ατόμων,
κοινωνικών συνόλων και εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και
τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργασθούν ως Ψυχολόγοι
στη συμβουλευτική ή κοινωνική εργασία, σε υπηρεσίες ατόμων
με ειδικές ανάγκες και στην οικογενειακή θεραπεία.

“Ψυχολογία: Ένα ταξίδι για την κατανόηση του Ανθρώπου”
Επαγγελματικές Προοπτικές:
Το Πτυχίο στην Ψυχολογία δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους
να συνεχίσουν τις σπουδές τους έτσι ώστε να μπορούν να
εργασθούν ως Ειδικοί Ψυχολόγοι. Επίσης, το πτυχίο δίνει τη
δυνατότητα οι απόφοιτοι να εργασθούν και σε τομείς οι οποίοι
απαιτούν γνώση και κατανόηση των αρχών της συμπεριφοράς.
Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν: διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις,
επικοινωνία, προώθηση υγείας, συμβουλευτική για διοικητικά
θέματα, έρευνα και ανάλυση αγοράς.

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Έτος: 1  Εξάμηνο : 1
ΨΥΧ100
ΨΥΧ101
ΨΥΧ119
GEED110
GEED111
PEPS101

Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Εξελικτική Ψυχολογία I
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ.Π.)
Ειδική Αγωγή (Γ.Π.)
Πληροφορική (Γ.Π.)

6
6
6
6
3
3

        Σύνολο ECTS: 30
Έτος: 1  Εξάμηνο : 2
ΨΥΧ102
ΨΥΧ203
ΨΥΧ109
BUSN104
GEED112
LCS01

Κοινωνική Ψυχολογία Ι
Θεωρίες Προσωπικότητας
Σχολική Ψυχολογία
Αρχές Μάρκετινγκ (Γ.Π.)
Συγγραφή και Παρουσίαση Κειμένων στην
Επιστήμη της Ψυχολογίας (Γ.Π.)
Γλώσσα για τις Επιστήμες (Γ.Π.)

6
6
6
6
3
3

        Σύνολο ECTS: 30
Έτος: 2  Εξάμηνο : 3
ΨΥΧ105
ΨΥΧ107
ΨΥΧ201
ΨΥΧ208

Συμβουλευτική Ψυχολογία I
Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία
Εξελικτική Ψυχολογία II
Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική Εκπαίδευση
Επιλεγόμενο Μάθημα*

6
6
6
6
6

                          Σύνολο ECTS: 30
Έτος: 2 Εξάμηνο : 4
ΨΥΧ106
ΨΥΧ108
ΨΥΧ202
ΨΥΧ207

Κλινική Ψυχολογία Ι
Γνωστική Ψυχολογία Ι
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
Επιλεγόμενο Μάθημα*

   6
   6
   6
   6
                 6
         Σύνολο ECTS: 30

Έτος: 3  Εξάμηνο : 5
ΨΥΧ205
ΨΥΧ302
ΨΥΧ303
ΨΥΧ305
ΨΥΧ408

Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙ
6
Βιομηχανική & Οργανωσιακή Ψυχολογία
6
Ψυχολογικές Μετρήσεις
6
Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς
6
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
6
             Σύνολο ECTS: 30

Έτος: 3  Εξάμηνο : 6
ΨΥΧ206
ΨΥΧ209
ΨΥΧ315
ΨΥΧ320
ΨΥΧ210

Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
Δικανική Ψυχολογία
Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας Ι
Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι
Θέματα Διαφορετικότητας και Πολυπολιτισμικότητας

6
6
6
6
6

         Σύνολο ECTS: 30
Έτος: 4  Εξάμηνο : 7
ΨΥΧ316
ΨΥΧ403
ΨΥΧ406
ΨΥΧ321
ΨΥΧ402
ΨΥΧ498

Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΙ
6
Ψυχολογία της Γλώσσας
6
Νευροψυχολογία
6
Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙ
6
Ψυχολογία της Υγείας / ή
6
Πτυχιακή Ι
         Σύνολο ECTS: 30

Έτος: 4  Εξάμηνο : 8
ΨΥΧ409
ΨΥΧ410
ΨΥΧ407
ΨΥΧ499
ΨΥΧ430

Ψυχολογία της Ανάγνωσης
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας / ή
Πτυχιακή ΙΙ
Πρακτική Άσκηση

6
6
6
12

         Σύνολο ECTS:  30
             Γενικό Σύνολο ECTS: 240
* Παράδειγμα επιλεγόμενων μαθημάτων:
• Συμπεριφορά Καταναλωτή
• Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
• Εγκληματολογία
• Άνθρωπος και μηχανή
• Αθλητική Ψυχολογία
• Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτική
Ψυχολογία (MSc)
Περιγραφή Προγράμματος:
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αποσκοπεί
στη σε βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαστάσεις και προβλήματα της
μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία.
Ειδικότερα το Πρόγραμμα αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης
γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς:
•

Tων θεωριών της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους
εφαρμογών

•

Tων μαθησιακών δυσκολιών

•

Tων εξελικτικών διαταραχών, όπως αυτές εμφανίζονται στην
προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία

•

Tων πολιτισμικών παραμέτρων και του ρόλου τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία

•

Tου προτύπου ανάπτυξης κατά πεδίο κατά τις πιο πάνω
εξελικτικές φάσεις

•

Tων τεχνικών και μεθόδων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής
έρευνας

•

Των συμπεριφορικών αποκλίσεων και στην κατ’ αρχάς
αντιμετώπισή τους.

Κριτήρια Εισδοχής:
• Πτυχίο Παιδαγωγικών ή
άλλων ειδικοτήτων από
αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια
της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για τους μη διορισμένους
εκπαιδευτικούς με πτυχίο από
πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός
Κύπρου και Ελλάδος απαιτείται
βεβαίωση ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ ή
τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοίχως

• Πιστοποιημένη γνώση της
αγγλικής γλώσσας
• Δύο συστατικές επιστολές
• Συνέντευξη (εάν κριθεί
αναγκαίο)
Διάρκεια Σπουδών:
3 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
ECTS:
90

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Το Πρόγραμμα είναι κατάλληλο
για έμπειρους και επίδοξους
εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να
ενισχύσουν την καριέρα τους. Το
Πρόγραμμα είναι, επίσης, κατάλληλο
για αποφοίτους Ψυχολογίας, που
επιθυμούν να ακολουθήσουν
ερευνητικό ή ακαδημαϊκό
προσανατολισμό και σταδιοδρομία
στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Μαθήματα κορμού:
Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε
προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής
ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών
τους. Ειδικότερα αναλύονται και αξιολογούνται
τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες
ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και
κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική
και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των
διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις
δυνατότητες εφαρμογών τους στα εκπαιδευτικά
πλαίσια.

Μαθήματα επιλογής:
Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν διαστάσεις
της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς, όπως
η εξελικτική ψυχοπαθολογία και η εφηβική
παραβατικότητα. Όσοι φοιτητές επιλέξουν
τη διπλωματική εργασία έναντι των δύο
επιλεγόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να
υποβάλουν πρόταση, η οποία να γίνει
αποδεκτή από τον επιβλέποντα καθηγητή.
Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί
ένα πρωτότυπο και ανεξάρτητο κομμάτι
επιστημονικής εργασίας.
  Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Εξάμηνο: 1                    
ΨΥΧ501

Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη δια βίου

7.5

ΨΥΧ607

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

7.5

ΨΥΧ608

Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα

7.5

ΨΥΧ610

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

7.5
       Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο: 2
ΨΥΧ503

Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

7.5

ΨΥΧ602

Γλωσσική Ανάπτυξη και Γραμματισμός

7.5

ΨΥΧ605

Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία (Επιλογής) 7.5

ΨΥΧ610

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη II

7.5

ΨΥΧ700

Διπλωματική Εργασία I (Επιλογής)

7.5
       Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο: 3
ΨΥΧ611

Πολυπολιτισμικές διαστάσεις της Συμπεριφοράς

ΨΥΧ505

Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και

7.5

η Εξελικτική Διαδρομή

7.5

ΨΥΧ506

Μαθησιακές Δυσκολίες

7.5

ΨΥΧ604

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία (Επιλογής)

7.5

ΨΥΧ700

Διπλωματική Εργασία ΙI (Επιλογής)
             

7.5
       Σύνολο ECTS: 30.0
             Γενικό Σύνολο ECTS: 90.0

Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προγράμματος πραγματοποιείται κατά το απόγευμα της Παρασκευής
καθώς και κατά το πρωί και το απόγευμα του Σάββατου, ούτως ώστε το Πρόγραμμα να είναι προσιτό και σε όσους
εργάζονται ή διαμένουν εκτός Πάφου.

www.nup.ac.cy

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Συμβουλευτική
Ψυχολογία (MSc)
Περιγραφή Προγράμματος:
Οι εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας αποβλέπουν στη
διασφάλιση ενός ποιοτικότερου τρόπου ζωής μέσω της ψυχολογικής
υποστήριξης ατόμων που αναζητούν τρόπους επιτυχούς διαχείρισης
των προβλημάτων και των κρίσεων που αντιμετωπίζουν στην
προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους. Προς τούτο,
το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει αφενός την επιστημονική
γνώση που αφορά στο εφαρμοσμένο αυτό πεδίο της Ψυχολογίας
και αφετέρου να διασφαλίσει την απόκτηση επαγγελματικών
δεξιοτήτων, εξειδικευμένων ως προς το πλαίσιο εφαρμογής τους.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει:
•

Στη διεύρυνση και εμπέδοση πειραματικά θεμελιωμένης γνώσης που
αφορά στην ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση και στη σύνδεσή της
με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη συμβουλευτική διαδικασία
κατά πλαίσιο

•

Στη διεύρυνση της ερευνητικής εμπειρίας και τον σχεδιασμό
κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και παρέμβασης στη
συμβουλευτική διαδικασία

•

Στην εκ μέρους των φοιτητών συνειδητοποίηση των πολιτισμικών,
δεοντολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στη
συμβουλευτική πρακτική και έρευνα

•

Στην απόκτηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων εξειδικευμένων ως προς
το πλαίσιο εφαρμογής τους

•

Στην απόκτηση δεξιοτήτων διάγνωσης διαταραχών της
συμπεριφοράς και στη μάθηση τεχνικών παρέμβασης

Το Πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με όλες τις πρόνοιες του νόμου
και παρέχει τις απαιτούμενες ώρες εποπτευόμενης πρακτικής
άσκησης έτσι ώστε οι απόφοιτοι να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο
Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων μετά την αποφοίτησή τους.

Κριτήρια Εισδοχής:
• Πτυχίο Ψυχολογίας από
πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το ΚΥΣΑΤΣ ή τον ΔΟΑΤΑΠ
• Πιστοποιητικό επάρκειας της
αγγλικής γλώσσας
• Δύο συστατικές επιστολές
• Συνέντευξη
Η σχετική με το αντικείμενο
σπουδών εργασιακή εμπειρία
αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
Διάρκεια Σπουδών:
6 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
ECTS:
180

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Οι απόφοιτοι του προγράμματος
μπορούν να εργασθούν σε πληθώρα
πλαισίων, ανάλογα με τις υπηρεσίες
που επιθυμούν να παρέχουν.
Μπορούν, για παράδειγμα, να
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
με δικό τους γραφείο παροχής
ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών,
αξιολογήσεων, και συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια,
οικογένειες, ομάδες και οργανώσεις.
Επίσης, ένας απόφοιτος μπορεί
να εργασθεί σε κοινοτικά κέντρα
ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα
αποκατάστασης, επιχειρήσεις,
βιομηχανίες, και εταιρείες παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρακτική Άσκηση:
Οι φοιτητές αναμένεται να ολοκληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστο 1000 ωρών σε
διάφορα πλαίσια πρακτικής άσκησης κατά το τρίτο έτος των σπουδών τους. Αυτά τα
πλαίσια περιλαμβάνουν διάφορους τομείς (χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτούς),
όπως το συμβουλευτικό κέντρο του πανεπιστημίου (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.), μη-ψυχιατρικά
νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα απεξάρτησης και κοινοτικά συμβουλευτικά κέντρα. Η
εποπτεία των 1000 ωρών γίνεται από αδειούχους επαγγελματίες στον τομέα αυτό,
με πολλά χρόνια κλινικής εμπειρίας και εποπτείας.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια «τέχνη» φωτισμένη
από τη σοφία, τη θεωρία και την έρευνα!
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Εξάμηνο : 1
ΣΨΥΧ501
ΣΨΥΧ502
ΣΨΥΧ504
ΣΨΥΧ506

Δεοντολογία, Θεωρίες και Στρατηγικές στη
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Ερευνητικές Μέθοδοι και Στατιστική
Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική
Ψυχοπαθολογία

7.5
7.5
7.5
7.5
   Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο : 2
ΣΨΥΧ505
ΣΨΥΧ507
ΣΨΥΧ503
ΣΨΥΧ508

Ψυχομετρία
7.5
Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής
7.5
Συμβουλευτική Ψυχολογία σε θέματα Υγείας
7.5
Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο
           
7.5
   Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο : 3
ΣΨΥΧ509
ΣΨΥΧ510
ΣΨΥΧ511
ΣΨΥΧ512

Επαγγελματική Συμβουλευτική
Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων
Συμβουλευτική Ζεύγους και Οικογένειας
Διατριβή I

7.5
7.5
7.5
7.5
   Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο : 4
ΣΨΥΧ513
ΣΨΥΧ514
ΣΨΥΧ515
ΣΨΥΧ516

Εξειδικευμένα θέματα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
7.5
Ομαδική Συμβουλευτική
7.5
Προπαρασκευή Πρακτικής
7.5
Διατριβή II
7.5
   Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο : 5
ΣΨΥΧ517
ΣΨΥΧ519

Πρακτική – 500 Ώρες  
Διατριβή III

22.5
  7.5
     Σύνολο ECTS: 30.0

Πρακτική – 500 Ώρες  
Διατριβή IV

22.5
  7.5
     Σύνολο ECTS: 30.0

Εξάμηνο : 6
ΣΨΥΧ518
ΣΨΥΧ520

       Γενικό Σύνολο ECTS: 180.0

www.nup.ac.cy

Διδακτορικό Πρόγραμμα στην

Ψυχολογία (PhD)
Περιγραφή Προγράμματος:
Το διδακτορικό πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου περιλαμβάνει δύο διακριτές και ταυτοχρόνως
συμπληρωματικές πλευρές:
α. Στο πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο από την έναρξη του
προγράμματος, οι φοιτητές παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια
εστιασμένα:
•

Σε μεθόδους και τεχνικές συλλογής δεδομένων

•

Σε σύνθετες τεχνικές επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων

•

Σε ζητήματα σχετιζόμενα με τις πρόνοιες του κώδικα ερευνητικής
δεοντολογίας

•

Στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών

β. Στην ειδικότερη στόχευσή του, το διδακτορικό πρόγραμμα
αποβλέπει, πέρα από την απόδοση του διδακτορικού τίτλου, στην
εκ μέρους των υποψηφίων απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων
σε επιμέρους γνωστικά πεδία, τα οποία αναζητούν περαιτέρω
ερευνητικές μαρτυρίες ή αποτελούν σημεία αντιλεγόμενα στην
επιστημονική κοινότητα της Ψυχολογίας.
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα απευθύνεται (κυρίως) σε πτυχιούχους
αναγνωρισμένων τμημάτων Ψυχολογίας, κατόχους μεταπτυχιακού
τίτλου πρώτου επιπέδου και σε πτυχιούχους παρεμφερών τμημάτων
(π.χ. επιστημών αγωγής, κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης κ.α.),
κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος που να συνάδει με το θέμα της
διδακτορικής διατριβής.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Ως ανώτατο πρόγραμμα επιστημονικής κατάρτισης, το
διδακτορικό οδηγεί στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας σε
εξειδικευμένους τομείς της Ψυχολογίας.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν
σε ακαδημαϊκές ή ερευνητικές θέσεις, για παράδειγμα στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ερευνητικά κέντρα αλλά και σε
άλλες δομές όπου η επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση θα
αποτελεί βασικό προσόν.
Αυτές οι δομές μπορεί να είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί,
μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινοτικά κέντρα, νοσοκομεία,
κέντρα αποκατάστασης, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, και εταιρείες.

Κριτήρια Εισδοχής:
• Πτυχίο Ψυχολογίας (ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου) από
πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το ΚΥΣΑΤΣ ή τον ΔΟΑΤΑΠ
• Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία
(ή σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο) από πανεπιστήμιο
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ
ή τον ΔΟΑΤΑΠ
• Ερευνητική πρόταση για
διδακτορική διατριβή
• Πιστοποιητικό επάρκειας της
αγγλικής γλώσσας
• Δύο συστατικές επιστολές
• Συνέντευξη
Η σχετική με το αντικείμενο σπουδών
ακαδημαϊκή ή εργασιακή εμπειρία
αποτελεί επιπρόσθετο προσόν. Εκτός
από την ποιότητα της ερευνητικής
πρότασης και την επιστημονική της
πληρότητα λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη προηγούμενες δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά,
παρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεία
και διακρίσεις.

Ελάχιστη Διάρκεια Σπουδών:
6 ακαδ. εξάμηνα
Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών:
10 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
ECTS:
180

www.nup.ac.cy

Υποβάλλοντας την Αίτηση
•

Αναζητήστε το Έντυπο της Αίτησης στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Νεάπολις (www.nup.ac.cy)

•

Προχωρήστε στην ηλεκτρονική υποβολή της.
Εναλλακτικά, προωθήστε σαρωμένο αντίγραφο στη
διεύθυνση: recruitment@nup.ac.cy

•

Μαζί με την αίτηση, να υποβληθούν κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα:
1) Αντίγραφο ταυτότητας
2) Ακαδημαϊκά έγγραφα
•

Για το τετραετές βασικό πτυχίο: Απολυτήριο
Λυκείου και βαθμολογία.

•

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Πτυχία και
αναλυτική βαθμολογία. Δύο συστατικές επιστολές
από καθηγητές ή εργοδότες σας. Βιογραφικό
σημείωμα. Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.

•

Για το Διδακτορικό Πρόγραμμα: Πτυχίο και
Μεταπτυχιακό με αναλυτική βαθμολογία. Δύο
συστατικές επιστολές. Βιογραφικό σημείωμα.
Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος. Ερευνητική
πρόταση – ακολουθήστε τις προδιαγραφές του
σχετικού Οδηγού Σπουδών.

Αμέσως μετά την αξιολόγηση της αίτησης σας θα
επικοινωνήσει μαζί σας ο Σύμβουλος Σπουδών.

www.nup.ac.cy

Πλήρως Αναγνωρισμένο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο!

ς

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφ. Δανάης 2,
8042 Πάφος,
Κύπρος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Τ: +357 26843331
Φ: +357 26931944
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

recruitment@nup.ac.cy
info@nup.ac.cy

