
Ένας συναρπαστικός 
συνδυασμός θεωρίας, 
πειραματικής εφαρμογής  
και βιωματικής μάθησης



PROGRAM AT A GLANCE
Σπουδάζοντας στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα 
στην Ψυχολογία αποκτάτε 
ισχυρά γνωστικά θεμέλια 
στην ψυχολογία ως 
κοινωνική και φυσική 
επιστήμη και αποκομίζετε 
πλούσια εμπειρία άσκησης 
της ψυχολογίας μέσω των 
εργασιών και της 90ωρης 
πρακτικής άσκησης. 
Ταυτόχρονα, αναπτύσσετε 
τις ερευνητικές δεξιότητες, 
την κριτική σκέψη και 
τις επικοινωνιακές 
ικανότητες που οφείλουν 
να συγκαταλέγονται στη 
φαρέτρα ενός άρτιου 
σύγχρονου επαγγελματία 
της ψυχολογίας. 



PROGRAM AT A GLANCE
Βασικά Χαρακτηριστικά

του Προγράμματος
Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

4 έτη  
πλήρους φοίτησης

Αγγλικά 38+Πτυχιακή Εργασία Φυσική παρουσία  
στην τάξη

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Γίνεστε μέλος μιας στοργικής κοινότητας σπουδαστών, αφοσιωμένων εκπαιδευτικών και έμπειρων επαγγελματιών.

Καθοδήγηση Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο και στα ολιγομελή τμήματα, απολαμβάνετε 

εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τις ευκαιρίες να αναπτύξετε τα 

ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.

Πρακτική Άσκηση Αποκτάτε πείρα στην πράξη της ψυχολογίας μέσα από μια 90ωρη μαθητεία-πρακτική 

άσκηση σε κλινική ψυχικής υγείας ή σε σχολείο ή σε άλλη συναφή κοινωνική υπηρεσία.

Κορυφαίοι Διδάσκοντες Διδάσκεστε από μια κορυφαία ομάδα ψυχολόγων, ερευνητών και αναγνωρισμένων 

επαγγελματιών με διεθνή εκπαίδευση και εκτεταμένη πείρα στην εγχώρια και διεθνή 

κλινική πράξη.

Μάθηση στην Πράξη Ομαδικές εργασίες, άσκηση του επαγγέλματος υπό την επίβλεψη των καθηγητών και 

ευκαιρίες για εθελοντική εργασία σας εφοδιάζουν με πρακτική εμπειρία και σας βοηθούν 

να αναπτύξετε την ικανότητά σας να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και με ευαισθησία με 

άτομα από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα.

Διεπιστημονικές Επιλογές Μπορείτε να συνδυάσετε τις σπουδές σας στην Ψυχολογία με δευτερεύουσα ειδικότητα στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και να σταδιοδρομήσετε στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την 

οργανωσιακή ή καταναλωτική συμπεριφορά κ.ο.κ. Ακόμα, μπορείτε να εμπλουτίσετε το 

εύρος των διδακτικών δεξιοτήτων σας με τη δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων Αγγλικών 

σε παιδιά με δυσλεξία και διαταραχές προσοχής.

Σφαιρική Παιδεία Το πρόγραμμα σάς παρέχει σφαιρική παιδεία καθώς δεν σας εφοδιάζει μόνο με 

επαγγελματικές δεξιότητες αλλά ενισχύει και την αυτογνωσία σας και διευρύνει τους 

προσωπικούς και πνευματικούς σας ορίζοντες.



Δρ. Τίνα Σταθοπούλου
Διδάσκουσα στα προγράμματα Ψυχολογίας, Συντονίστρια των προγραμμάτων Civic Engagement

Το πρόγραμμά μας θα σας δώσει την ευκαιρία να διερευνήσετε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και τεκμηριωμένων 
πρακτικών του κλάδου. Χάρη στη δομημένη διαδοχή των μαθημάτων, θα αποκτήσετε έναν ισχυρό 

πυρήνα γνώσεων που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για να αποκτήσετε νέες προσωπικές γνώσεις μέσω της 
προσωπικής σας έρευνας, σκέψης και πρακτικής. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξερεύνησης, θα 
αναπτύξετε αυξημένη αυτοσυνείδηση, συνεργατικές δεξιότητες και μια ισχυρή αίσθηση ακεραιότητας, που θα 

σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες που θα αποκτήσετε στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα είναι επωφελείς τόσο για εσάς προσωπικά όσο και για την κοινωνία.

Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο προπτυχιακό  

πρόγραμμα στην Ψυχολογία πρέπει να διαθέτουν  

κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:   

• Απολυτήριο από αναγνωρισμένο  

ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

της Ελλάδας ή του εξωτερικού

• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης  

της αγγλικής γλώσσας

• Μια έκθεση ιδεών που υποβάλλεται  

στο πλαίσιο της αίτησης,  

και μια συνέντευξη  

με ένα μέλος  

της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

Το Hellenic American University κάνει δεκτούς 
φοιτητές με βάση την προοπτική  

της καλής ακαδημαϊκής τους επίδοσης  
και όχι την ικανότητά τους να καταβάλλουν  

τα δίδακτρα. Παρέχουμε εγγυημένα οικονομικά 
βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές  

με αποδεδειγμένη οικονομική στενότητα.  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20,  

περισσότερο από το 90% των φοιτητών μας 
έλαβε κάποιας μορφής οικονομική βοήθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Εγγραφών του Κολεγίου. 

Η Άποψη μιας Καθηγήτριας
για το BSPsy



OVERVIEWΣυνοπτική Παρουσίαση  
του Προπτυχιακού στην Ψυχολογία

Επιπλέον των μαθημάτων γενικής παιδείας, παρακολουθείτε μια σειρά από υποχρεωτικά 
μαθήματα της ειδίκευσής σας και μαθήματα επιλογής στον τομέα της αρεσκείας σας. Προς το τέλος 
του προγράμματος υλοποιείτε ένα Capstone Project (πτυχιακή εργασία), στο πλαίσιο του οποίου 
διεξάγετε μια μικρής έκτασης έρευνα (π.χ. έρευνα κοινής γνώμης, παρατήρηση πεδίου ή πείραμα) 
και στη συνέχεια γράφετε και παρουσιάζετε τα ευρήματά σας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδίκευσης: Μαθήματα Επιλογής ανά Ειδίκευση 
[Επιλέγονται 4] 

Educational Psychology

Introduction to Child-Centered  

Play Therapy

Forensic Psychology

Social Psychology Seminar

Testing and Assessment

Interviewing and Counseling

Theory and Principles of 

Psychotherapy

Child Psychopathology

Clinical Neuropsychology

Behavior Modification

Psychology of Addictions

Human Biology

Introduction to Psychology

Introduction to Research Methods

Developmental Psychology I

Developmental Psychology II

Social Psychology

Physiological Psychology

Learning and Behavior

Abnormal Psychology

Cognitive Psychology

Theories of Personality

Health Psychology

Experimental Psychology

History and Systems  

of Psychology

Internship Placement

Capstone Project



CAREER PATHS

Οι άνθρωποι που με δίδαξαν, από 
Ψυχολογία ως Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
ήταν όλοι πολύ έμπειροι και 
ενημερωμένοι στον κλάδο τους. 
Αισθανόμουν πάντα παρακινημένη 
να παρευρίσκομαι στην τάξη και 
να διδάσκομαι από αυτούς τους 
εξαιρετικούς καθηγητές.

Όλα τα πανεπιστήμια έχουν υπολογιστές, 
κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας... Αυτό 
που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι. 
Και κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου στο Hellenic American University 
είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς 
καταπληκτικούς ανθρώπους, που με 
έκαναν να πιστέψω στον εαυτό μου. 
Αν δεν πίστευαν σε μένα οι καθηγητές 
μου στο Hellenic American University 
και δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να 
με βοηθήσουν –όπως κάνουν με κάθε 
φοιτητή– δε θα ήμουν εδώ που είμαι 
σήμερα.

Νικολέττα Σαμαρά, BSPsy ’16 
HR Manager for England for Verint

Τι Λένε για το Πρόγραμμα
Φοιτητές και Απόφοιτοι

Με τη βοήθεια των εξαιρετικών 
καθηγητών μου στο Hellenic American 
University έγινα ενεργός εθελοντής σε 
διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις 
στην Αθήνα και είχα την τύχη να 
υπηρετήσω ανθρώπους σε ανάγκη, 
π.χ. διδάσκοντας Ελληνικά και Αγγλικά 
σε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Και 
μέσω της πρακτικής άσκησης στο 
πλαίσιο του προγράμματος B.S. στην 
Ψυχολογία μπόρεσα να υπηρετήσω ως 
πρέσβης για τους φοιτητές από τις ΗΠΑ. 

Ανδρέας Λύρος, BSPsy ’20 and 2019 
Newman Civic Fellow



Διαπίστευση
Το Hellenic American University είναι 
διαπιστευμένο από την Επιτροπή 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας (New England Commission 
of Higher Education – NECHE), που 
το αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας 
αναγνωρίζει ως «αξιόπιστο φορέα ως 
προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και 
των ιδρυμάτων που αναγνωρίζει».  

Επαγγελματική Ισοδυναμία
Aπόφοιτοι του Hellenic American 
University που ολοκλήρωσαν τις 
σπουδές τους στο Hellenic American 
College, έχουν λάβει αναγνώριση 
επαγγελματικής ισοδυναμίας του 
πτυχίου τους, από τον αρμόδιο 
φορέα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
Πτυχιούχοι του προγράμματος 
BSPsy, που έχουν λάβει αναγνώριση 
επαγγελματικής ισοδυναμίας, έχουν 
επίσης αιτηθεί και λάβει άδεια άσκησης 
του επαγγέλματος του ψυχολόγου. 

CAREER PATHS

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Αναγνώριση Σπουδών   
& Πτυχίου 

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
αποφοίτων μας είτε εργάζονται είτε 
συνεχίζουν τις σπουδές τους σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Περίπου το 
60% των αποφοίτων του B.S. στην 
Ψυχολογία εργάζονται ως μισθωτοί 
ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ το 
35% συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό*. Απόφοιτοί μας εργάζονται 
μεταξύ άλλων ως: 

• Ψυχολόγοι

• Σύμβουλοι ψυχικής υγείας 

•  Καθηγητές και προσωπικό ειδικής 
εκπαίδευσης

•  Ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού, 
προσωπικό πωλήσεων και 
κειμενογράφοι

Άλλες επιλογές σταδιοδρομίας για τους 
απόφοιτους του BSPsy είναι τα τμήματα 
για φοιτητικές υποθέσεις ανώτερων 
σχολών, η καθοδήγηση/συντονισμός 
ομάδων έρευνας αγοράς (focus 
groups), η διεξαγωγή συνεντεύξεων, η 
κοινωφελής εργασία σε ΜΚΟ κ.ο.κ.

*Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 80% των 
αποφοίτων, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα από την έρευνα Hellenic American 
College Alumni Employment Survey 2018.



Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα,

Tηλ: 210 3680950
info@haec.gr
www.haec.gr

 www.facebook.com/HellenicAmericanCollege 

Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν δεκτούς 
σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, 
ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και 
δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University 
ελέγχονται θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση 
της Αρχής Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πολιτείας του Νιου 
Χαμσάιρ που πλέον ονομάζεται Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

To Hellenic American University είναι πιστοποιημένο 
από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE).

Το Hellenic American College προσφέρει αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Hellenic American University (New Hampshire, USA). Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν 
το πτυχίο τους απευθείας από το Hellenic American University.


