
 

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, εντάχθηκε στη Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών και αποτελεί ιστορικά το 

πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Από την 

ίδρυσή του έως και σήμερα διαδραματίζει κομβικό 

ρόλο στο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της 

έρευνας στην Ψυχολογία στην Ελλάδα. Το Τμήμα 

έχει ως κεντρικό στόχο την παροχή υψηλής 

ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στο πεδίο της 

Ψυχολογίας και την ανάπτυξη ενός δημιουργικού 

περιβάλλοντος έρευνας και συνεργασίας μεταξύ 

των μελών του. 

Το κεντρικό κτήριο του Τμήματος Ψυχολογίας 

βρίσκεται δίπλα από την Κοσμητεία της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη 

Γάλλου στο Ρέθυμνο. 

 

Ο σχεδιασμός του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος έχει βασιστεί σε πρότυπα 

που εφαρμόζονται σε πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

της οργανωτικής διάρθρωσης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το πρόγραμμα 

σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

προσφέρει μία πλουραλιστική και ταυτόχρονα 

ισόρροπη εκπαίδευση σε βασικά γνωστικά 

αντικείμενα της Ψυχολογίας. Το 2020, το 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης 

Εκπαίδευσης με εξαιρετική βαθμολογία, η οποία το 

κατέταξε μεταξύ των Τμημάτων Ψυχολογίας με την 

υψηλότερη βαθμολογία στη χώρα μας. 

Τα μαθήματα κατανέμονται σε επιμέρους κύκλους 

που αντιστοιχούν σε μείζονες θεματικές περιοχές 

της επιστήμης της Ψυχολογίας:  

 Θεμελιώδεις αρχές της Ψυχολογίας  

 Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική  

 Αναπτυξιακή, Εκπαιδευτική και Σχολική 

Ψυχολογία  

 Βιολογική Ψυχολογία  

 Κοινωνική και Εγκληματολογική Ψυχολογία  

 Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία Υγείας και 

Συμβουλευτική Ψυχολογία  

 Άλλα γενικά μαθήματα  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Overall, the Psychology Department has evolved 

over the years. The Panel was impressed with 

the warm and congenial atmosphere among the 

faculty, the commitment and dedication of the 

faculty and staff towards the teaching and 

welfare of the students, as well as the deep 

appreciation of the social partners and 

community stakeholders towards the faculty. 

Accreditation Report, Department of 

Psychology, University of Crete 

Hellenic Quality Assurance and Accreditation 

Agency for Higher Education 

14.12.2019 



Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει μεταπτυχιακές 

σπουδές σε οργανωμένα διατμηματικά και δι-

ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις 

(https://addictions.psychology.soc.uoc.gr/), στις 

Νευροεπιστήμες (http://brain-mind.med.uoc.gr/) 

και στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 

(http://www.gcp.ecd.uoa.gr/). Σκοπός όλων των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 

οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι η πολυεπίπεδη 

προσέγγιση του εκάστοτε αντικειμένου, η 

προώθηση της έρευνας σε πεδία αιχμής, η 

ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

η προετοιμασία για σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό 

και τον ερευνητικό χώρο στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

Ως συνέχεια των μεταπτυχιακών σπουδών, το 

Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης 

Διδακτορικής Έρευνας και Διατριβής στα πεδία της 

Ψυχολογίας που θεραπεύουν οι Καθηγητές του. 

Η έρευνα στο Τμήμα Ψυχολογίας αποτελεί ισχυρό 

σημείο της φυσιογνωμίας του. Όλα τα μέλη του 

Τμήματος είναι ερευνητικά ενεργά και συμμετέχουν 

σε κάποιο από τα πέντε εργαστήριά του: 

 Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας  

 Εργαστήριο Νευροεπιστημών της 

Συμπεριφοράς  

 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας  

 Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων  

 Εργαστήριο Νευροψυχολογίας  

 

 

 

 

 

 

 

Απόφοιτοι του Τμήματος ακολουθούν επιτυχημένη 

σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και σε 

επαγγελματικούς φορείς της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη 

διεθνή αναγνώριση του Τμήματος και σε 

συνεργασίες με επιστήμονες και οργανισμούς, που 

μοιράζονται το όραμα του Τμήματος για την 

ανάπτυξη της Ψυχολογίας.  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη λήψη 

πτυχίου, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν 

άδεια άσκησης ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) 

έχοντας αποκτήσει όλα τα εχέγγυα για τη συνέχιση 

των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο για την 

απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία.  

Άριστες πτυχιακές εργασίες τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος δημοσιεύονται στo 

επιστημονικό περιοδικό Ελεύθερνα: Περιοδικό της Ψυχολογίας και των Επιστημών της 

Συμπεριφοράς και βραβεύονται με το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας «Θεώνη Βελλή» 

 

https://addictions.psychology.soc.uoc.gr/
http://brain-mind.med.uoc.gr/
http://www.gcp.ecd.uoa.gr/


 

 

 

Ψυχόραμα 

Ένας πολιτιστικός θεσμός που ξεκίνησε το 2010 με πρωτοβουλία των φοιτητών Ψυχολογίας  

Τμήμα Ψυχολογίας 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών     

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 

Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη 

URL: http://www.psychology.uoc.gr/ 

Tηλ. 28310 -77577, -77579, -77543 

E-mail: psychology_registry@uoc.gr 

http://www.psychology.uoc.gr/prosvasi-chartis/ 
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