
Σχεδιασμένο σύμφωνα  
με τα υψηλότερα διεθνή 
πρότυπα, βασισμένο σε 
εκτενή κλινική πράξη



PROGRAM AT A GLANCE
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην 
Ψυχολογία συνδυάζει μαθήματα και 
ερευνητική εργασία με 600 ώρες 
εποπτευόμενης συμβουλευτικής 
και κλινικής πρακτικής άσκησης, 
επιτρέποντάς σας να αναπτύξετε ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων 
στην κλινική αξιολόγηση, έρευνα και 
συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα παρέχει δύο επιλογές 
κατεύθυνσης:
• Κλινική Ψυχολογία
• Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας 

Και οι δύο κατευθύνσεις έχουν 
έναν κοινό πυρήνα μαθημάτων και 
απαιτούν τη διενέργεια έρευνας. 
Ωστόσο η κατεύθυνση της Κλινικής 
Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας 
απαιτεί έναν επιπλέον χρόνο 
πρακτικής άσκησης και σεμιναρίων 
επαγγελματικής ανάπτυξης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Συμβουλευτικής (EAC) που παρέχει 
τη διαπίστευση του προγράμματος στη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση.



PROGRAM AT A GLANCE

Κατεύθυνση Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

Κλινική Ψυχολογία
2 έτη  

πλήρους φοίτησης Αγγλικά
19+Πτυχιακή 

Εργασία
Φυσική παρουσία  

στην τάξη

Κλινική Συμβουλευτική  
Ψυχικής Υγείας

3 έτη  
πλήρους φοίτησης Αγγλικά

21+Πτυχιακή 
Εργασία

Φυσική παρουσία  
στην τάξη

Βασικά Χαρακτηριστικά
του Προγράμματος

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Γίνεστε μέλος μιας ζεστής κοινότητας σπουδαστών, αφοσιωμένων εκπαιδευτικών και έμπειρων επαγγελματιών 

Βασισμένο στην κλινική πράξη Διενεργείτε 600 ώρες κλινικής άσκησης σε μία ή περισσότερες δομές, όπως στο 

Κέντρο Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου, σε νοσοκομεία, σε κλινικές ψυχικής 

υγείας και σχολεία, υπό την εποπτεία ενός μέλος του διδακτικού προσωπικού και ενός 

εκπροσώπου του εκάστοτε φορέα.

Στενή 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.

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

συμβούλων, με διεθνή εκπαίδευση και εκτεταμένη πείρα στην εγχώρια και διεθνή 

κλινική πράξη.

Πρότυπο Επιστήμονα-

Επαγγελματία 

Η έρευνα είναι ενσωματωμένη σε όλο το πρόγραμμα, έτσι ώστε να εμπεδώνετε τα 

επιστημονικά θεμέλια της ψυχολογίας και της κλινικής πράξης βάσει τεκμηρίων.

Σφαιρική Εκπαίδευση Απολαμβάνετε πληθώρα ευκαιριών άσκησης του επαγγέλματος εκτός της αίθουσας 

διδασκαλίας, όπως στα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, σε master classes, σε 

συνέδρια και σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα.



Δρ. Alessandra Sax-Lane 

Ως φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία, θα έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς και 
να σπουδάσεις μαζί με μια ομάδα διαφορετικών, επαγγελματιών εκπαιδευτικών και κλινικών ψυχολόγων 
τόσο εντός όσο και εκτός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τάξης. Είτε επιλέξεις να επικεντρωθείς στην Κλινική 
Ψυχολογία ή στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, θα επωφεληθείς από την στενή καθοδήγηση που 
θα λάβεις από τους καθηγητές σου, την εμπειρία κλινικής πρακτικής και τη συμμετοχή σου στην επιστημονική 
έρευνα. Ο μικρός αριθμός φοιτητών ανά τμήμα προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση 
εξατομικευμένων σχέσεων καθοδήγησης από τους καθηγητές, τους μέντορες και τους συμφοιτητές σου. Το 
Hellenic American College είναι ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης που σε υποστηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια 

του εκπαιδευτικού αυτού ταξιδιού.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα  

M.S. στην Ψυχολογία πρέπει να διαθέτουν  

κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:  

• Πτυχίο από πιστοποιημένο κολέγιο  

ή πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου  

τουλάχιστον B (3,0)

• Αποδεικτικό γνώσης των Αγγλικών,  

εάν τα Αγγλικά δεν είναι  

η μητρική σας γλώσσα

• Μια προσωπική έκθεση ιδεών.

• Συνέντευξη με τη Διευθύντρια  

του Προγράμματος

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 2021-22,  

περισσότερο από το 94% 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. 

Λίγα λόγια από τη Διευθύντρια
του Προγράμματος

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Μεταπτυχιακού στην Ψυχολογία



OVERVIEW
Σχεδιασμένο στη βάση του εκπαιδευτικού προτύπου του επιστήμονα-επαγγελματία (Boulder model), 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία σας παρέχει σφαιρική εκπαίδευση και άσκηση στη 
γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.
Η κατεύθυνση της Κλινικής Ψυχολογίας απαιτεί παρακολούθηση 20 μαθημάτων. Εάν επιλέξετε 
την κατεύθυνση της Κλινικής Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, θα κάνετε δύο επιπλέον σεμινάρια 
πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια ενός τρίτου έτους σπουδών. 

Υποχρεωτική Προσωπική Θεραπεία 
Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε και 60 συνεδρίες 
ατομικής θεραπείας ή/και θεραπείας ζευγαριών ή/και οικογενειακής ή ομαδικής θεραπείας. Αυτή 
η πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία σας βοηθά να εμπλακείτε σε μια θεραπευτική διαδικασία, να 
αντιμετωπίσετε προσωπικά ζητήματα και να διαμορφώσετε αποτελεσματικές θεραπευτικές σχέσεις.

Έτος II  
Psychosexual Therapy**

Cognitive Behavioral Psychotherapy III

Couples and Family Counseling**

Approaches to Group Psychotherapy**

Research Design and Evaluation

Thesis Research and Completion

Clinical Psychotraumatology 

Internship Seminar & Professional 
Development: I & II 

**ενδέχεται να προσφέρεται κατά το 1ο έτος

Έτος III – ΜΟΝΟ για 
την κατεύθυνση Κλινικής 
Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας

Internship Seminar & Professional 
Development: III & IV

Έτος I   
Foundations of Clinical Psychology

Social and Cultural Diversity in Clinical 
Practice*

Ethical, Legal and Professional Issues 
in Clinical Psychology* 

Developmental Psychology across the 
Lifespan

Psychopathology and Diagnosis

Clinical Interviewing and Consultation

Clinical Assessment Instruments*

Cognitive Behavioral Psychotherapy I, II

Counseling for Chemical Dependencies*

Statistics and Hypothesis Testing

*ενδέχεται να προσφέρεται κατά το 2ο έτος

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Μεταπτυχιακού στην Ψυχολογία

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διδακτέα 
ύλη και αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων, 
συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό οδηγό σπουδών στη 
διεύθυνση https://hauniv.edu/masters-in-psychology



Οι σπουδές μου στο MSc στην 
Ψυχολογία του Hellenic American 
University μου έδωσαν τη δυνατότητα 
να αναπτύξω τις δεξιότητες που 
χρειάζεται κάθε σύμβουλος σε μια 
σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία 
της Δύσης. Τώρα που έχω αποφοιτήσει, 
το προσωπικό του Hellenic American 
University με στηρίζει ενεργά στη 
σταδιοδρομία μου, ενθαρρύνοντάς με 
να διεκδικήσω και τους επόμενους 
επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς 
στόχους μου. 

Γιώργος Μπανιώκος, MSPsy ‘15
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμβουλευτικής

CAREER PATHS

Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακολουθήσω το M.S. στην Ψυχολογία 
στο HAUniv, την άδραξα ως μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για να εμπλουτίσω 
τις γνώσεις μου και να αναπτυχθώ 
περαιτέρω ως επαγγελματίας ψυχικής 
υγείας και παιδαγωγός.

Οι καθηγητές που έχω γνωρίσει είναι 
εξαιρετικοί και ικανοί να με ωθήσουν 
πέρα από τα όρια της παραδοσιακής 
συλλογιστικής διαδικασίας. Μέσα 
από μια απαιτητική διδακτέα ύλη, με 
καθοδήγησαν ώστε να πλοηγηθώ 
αποτελεσματικά σε μια ποικιλία 
απαιτητικών και συναρπαστικών 
στρατηγικών, τεχνικών και θεωριών 
συμβουλευτικής, τις οποίες μπορώ να 
εφαρμόσω στη σταδιοδρομία μου ως 
σύμβουλος και παιδαγωγός. 

Αναμφίβολα το πρόγραμμα υπήρξε μια 
σπουδαία εμπειρία, καθώς με εφοδίασε 
με τα προσόντα και τις γνώσεις για να 
επιτύχω επαγγελματικά και προσωπικά.

Θεοδώρα Παντέλη, MSPsy ‘20
Ειδική Σύμβουλος, Παιδαγωγός, 
Δημοσιογράφος

Τι Λένε για το Πρόγραμμα
Φοιτητές και Απόφοιτοι



CAREER PATHS

Διαπίστευση

Το Hellenic American University είναι 
διαπιστευμένο από την Επιτροπή 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας (New England Commission of 
Higher Education – NECHE), την οποία 
αναγνωρίζει το αμερικανικό Υπουργείο 
Παιδείας ως «μια αξιόπιστη αρχή 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.  

Επαγγελματική Διαπίστευση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος 
με κατεύθυνση την Κλινική 
Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας 
διαπιστεύονται ως Σύμβουλοι Ψυχικής 
Υγείας από την Ελληνική και την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. 

Σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι του 
προγράμματος εργάζονται ή κάνουν 
διδακτορικό, στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους σε τομείς που σχετίζονται με τις 
σπουδές τους.*

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού 
προγράμματος MSPsy μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν ως σύμβουλοι 
ψυχικής υγείας και κλινικοί ψυχολόγοι 
σε δομές όπως:

•  Ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος

•  Εκπαίδευση και κέντρα σχολικής 
συμβουλευτικής

•  Μη κυβερνητικές οργανώσεις

•  Υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας 

 

*Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν πάνω από το 
96% των αποφοίτων, για τους οποίους υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα από την έρευνα Hellenic 
American College Alumni Employment Survey 
2021.

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Αναγνώριση Σπουδών 
& Πτυχίου 



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.


