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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αμερικανι κζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Ψυχολογία
Σπουδάηοντασ ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθν Ψυχολογία, οι φοιτθτζσ αποκτοφν
βαςικζσ γνϊςεισ ςτθν ψυχολογία, ωσ κοινωνικι και φυςικι επιςτιμθ, μζςω
κεωρθτικϊν μακθμάτων, πρακτικισ εξάςκθςθσ και πειραματικισ εφαρμογισ.
Επίςθσ, αναπτφςςουν ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ, κριτικι ςκζψθ και επικοινωνιακζσ
ικανότθτεσ που αποτελοφν μζροσ των προςόντων του ςφγχρονου και άρτια
καταρτιςμζνου επαγγελματία ψυχολόγου.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Ψυχολογία (BSPsy) ανακεωρικθκε ζτςι ϊςτε να
είναι εναρμονιςμζνο με τισ νζεσ εξελίξεισ του κλάδου. Οι ςπουδαςτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να ςυνεργαςτοφν με τουσ κακθγθτζσ ςτα πλαίςια πρακτικισ που
αςκοφν ςε ςυνεργαηόμενουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (field placements),
κακϊσ και ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν εργαςιϊν.
Μερικά από τα πλεονεκτιματα του προγράμματοσ είναι:


Ο ςυνδυαςμόσ κεωρίασ και ερευνθτικϊν μεκόδων.



Το ευρφ φάςμα μακθμάτων επιλογισ (Κλινικι Ψυχολογία, Αρχζσ
Ψυχοκεραπείασ, Ψυχοπακολογία τθσ Παιδικισ Ηλικίασ, Νευροψυχολογία,
Λιψθ

ιςτορικοφ

και

Συμβουλευτικι,

Ψυχολογία

των

Εκιςμϊν,

Μουςικοκεραπεία κ.α.) και ςεμιναρίων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ και
Πολυπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ.


Η Γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι κατεφκυνςθ με τθν ενςωμάτωςθ διάφορων
προςεγγίςεων ςτθν ψυχοκεραπεία και ςτθ ςυμβουλευτικι.



Η δυνατότθτα απόκτθςθσ εμπειρίασ μζςω πρακτικισ άςκθςθσ ςε διάφορουσ
φορείσ παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, υπό τθ ςτενι παρακολοφκθςθ
εξειδικευμζνου προςωπικοφ.
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Η υλοποίθςθ κοινωνικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων με τθ ςυμμετοχι
οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ και του
Κζντρου Συμβουλευτικισ του Hellenic American College.



Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάλυςθ και θ ςφνταξθ πρωτότυπθσ ερευνθτικισ εργαςίασ.



Η κακοδιγθςθ και θ προςωπικι υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ για τθν
ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι ανάπτυξθ των ςπουδαςτϊν.



Η ςυμβουλευτικι ςε κζματα ςταδιοδρομίασ και θ διεφρυνςθ των
επαγγελματικϊν επαφϊν με τθν υποςτιριξθ του Γραφείου Επαγγελματικισ
Ανάπτυξθσ & Σταδιοδρομίασ, τόςο κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, όςο και
μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Το πρόγραμμα παρζχει τθ δυνατότθτα ολοκλθρωμζνων ςπουδϊν ςτθν ψυχολογία,
κατά τθ διάρκεια των οποίων οι φοιτθτζσ αποκτοφν επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και
αυτογνωςία, αναπτφςςουν τθν προςωπικότθτά ςασ και διευρφνουν το πνευματικό
υπόβακρο και τισ κοινωνικζσ δεξιότθτζσ τουσ. Αποκτοφν, επίςθσ, τισ επιςτθμονικζσ
βάςεισ για να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο
(Μεταπτυχιακό ςτθν Ψυχολογία), κακϊσ και τα απαιτοφμενα προςόντα για να
εργαςκοφν ςε φορείσ ψυχικισ υγείασ και παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ, απαιτείται θ ολοκλιρωςθ
ςυνολικά 39 μακθμάτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Πτυχιακισ εργαςίασ (120
διδακτικζσ μονάδεσ). Η διάρκεια του προγράμματοσ για τουσ ςπουδαςτζσ πλιρουσ
φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα κατ’ ελάχιςτο, ενϊ οι ςπουδαςτζσ μερικισ φοίτθςθσ
μποροφν να ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα ςε 4 με 5 ζτθ, ανάλογα με τον αρικμό
επιλεγόμενων μακιματα ανά εξάμθνο. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ αποτελείται από 2
εξάμθνα. Κάκε εξάμθνο ζχει διάρκεια 15 εβδομάδων.
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ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΓΝΩΕΩΝ
Ολοκλθρϊνοντασ τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ψυχολογία, οι απόφοιτοι:


κα ζχουν αποκτιςει ζνα ιςχυρό κεωρθτικό υπόβακρο για κακζναν από τουσ
βαςικοφσ τομείσ τθσ Ψυχολογίασ,



κα κατανοοφν τισ λειτουργίεσ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ,



κα μποροφν να επικοινωνοφν αποτελεςματικά με ανκρϊπουσ με
διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο,



κα ζχουν εξοικειωκεί με τισ διάφορεσ εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ μζςω
πρακτικισ άςκθςθσ υπό τθν επίβλεψθ των κακθγθτϊν,



κα ζχουν αναπτφξει άρτια κριτικι ςκζψθ και ςυλλογιςμό για επίλυςθ
ποςοτικϊν προβλθμάτων,



κα ζχουν αποκτιςει εξαιρετικζσ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ ςτα Αγγλικά,
τόςο ςτον γραπτό όςο και ςτον προφορικό λόγο,



κα μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα ςτθν Ψυχολογία δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ
ςπουδαςτζσ να ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικζσ εργαςίεσ που υλοποιοφνται με τθ
ςυνεργαςία κακθγθτϊν και φοιτθτϊν. Οι εργαςίεσ διενεργοφνται υπό τθ μορφι
πειραμάτων ι ερευνϊν ςε διάφορα ερευνθτικά πεδία, όπωσ θ ψυχικι υγεία, ο
εκελοντιςμόσ, θ διακοπι καπνίςματοσ και θ ςυμμόρφωςθ με τισ κοινωνικζσ νόρμεσ.

[4]

