
Τίτλος Μαθήματος Ψυχοπαθολογία Ι 

Κωδικός Μαθήματος PSC330 

Τύπος μαθήματος 
Υποχρεωτικό  

Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο Έτος / 6ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δεν 
ισχύει 

Στόχος Μαθήματος 
Να παρέχει μια καλή γνώση στην ψυχοπαθολογία και να δώσει τη δυνατότητα 
στους φοιτητές να κατανοήσουν τις κύριες κατηγορίες ψυχικών διαταραχών, 
καθώς και πώς εκδηλώνονται στο πλαίσιο του πολιτισμού, της οικογένειας και 
του φύλου. Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν επίσης 
επιδημιολογικές πληροφορίες, αιτιολογία και επιλογές θεραπείας. Η εστίαση του 
μαθήματος είναι κυρίως στην ψυχοπαθολογία ενηλίκων 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να: 

• Γνωρίζουν την συμπτωματολογία των κύριων ψυχολογικών διαταραχών. 
• Συζητούν αναφορικά με παράγοντες όπως βιολογικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφόρων ψυχολογικών 
διαταραχών. 

• Εξηγούν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για κάθε 
ψυχολογική διαταραχή. 

• Συγκρίνουν ανάμεσα σε διάφορες ψυχολογικές διαταραχές και να είναι σε 
θέση να κατανοήσουν τις διαφορές στην κλινική εικόνα. 

• Περιγράφουν διαφορετικές μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της ψυχοπαθολογίας. 
 

Προαπαιτούμενα PSC235 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία και στους βασικούς 
τύπους ψυχολογικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοπαθολογίας 
ενηλίκων. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά 
με την ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Θα συζητηθούν επίσης τα πιο 
πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και οι γνωστικές, βιολογικές, ψυχοδυναμικές 
και συμπεριφορικές αιτίες για ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας και θεραπευτικές 
παρεμβάσεις. Δίνεται έμφαση στην επιρροή της κοινωνίας και του πολιτισμού. 



Τα θέματα περιλαμβάνουν μοντέλα ψυχοπαθολογίας, αξιολόγηση και 
διάγνωση, θεραπευτικές προσεγγίσεις, ερευνητικές μεθόδους καθώς και ηθικά 
ζητήματα στην ψυχική υγεία. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

Ορισμός της ψυχοπαθολογίας 

Μοντέλα Ψυχοπαθολογίας 

Ερευνητικές μέθοδοι 

Ηθικά ζητήματα 

Βασικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης και διάγνωσης 

Προσεγγίσεις στη θεραπεία 

Αγχώδεις διαταραχές 

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

Κατάθλιψη 

Διπολική διαταραχή 

Σχιζοφρένεια 

Διαταραχές προσωπικότητας 

Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του 
μαθήματος 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


