
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210205 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-

sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=106 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνύλ λα: 

1. Γνώση: Έρνπλ απνθηήζεη ηηο αλαγθαίεο γλώζεηο ώζηε λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, θαη λα ζπλδπάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. 

2. Κατανόηση: Γηαθξίλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξώπνπ θαη εμεγνύλ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε ζηάδην.  

Γεληθεύνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ αηόκσλ 



θαζώο θαη γηα ηηο βαζηθέο κεζόδνπο αληηκεηώπηζεο ηνπο.  

3. Ευαπμογή: Αλαθαιύπηνπλ βαζηθέο αξρέο Ψπρνινγίαο πνπ εθαξκόδνληαη ζην 

ρώξν ηεο εξγαζίαο θαη ηαμηλνκνύλ εξεζίζκαηα. Δμεηάδνπλ ηνπο ςπρνινγηθνύο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζηξεο ζηελ εξγαζία θαη παξάγνπλ βαζηθέο 

κεζόδνπο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ. 

4. Ανάλυση: Σπλδπάδεη θαη αλαπηύζζεη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο βαζηθώλ 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

5. Σύνθεση: Σπλζέηνπλ θαη εμεγνύλ βαζηθέο ςπρνινγηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ζηελ εξγαζία, θαη δεκηνπξγνύλ δηθά ηνπο πξόηππα 

ζε κειέηεο πεξηπηώζεσλ. 

6. Αξιολόγηση: Σπγθξίλνπλ θαη νξίδνπλ βαζηθά ςπρνινγηθά εθόδηα πνπ ζα 

ηνπο/ηο ελδπλακώζνπλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαζώο θαη ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο εληάζεσλ / 

ζπγθξνύζεσλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Απηόλνκε εξγαζία 

 Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

 Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη 

επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

  

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ μελζτθ των αρχϊν τθσ Ψυχολογίασ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ τουσ ςτο πεδίο τθσ διοίκθςθσ Οργανιςμϊν, μάρκετινγκ και 
τουριςμοφ. Οι κεματικζσ που περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο του μακιματοσ 
είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Ανάλυςθ του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου και των κλάδων τθσ Ψυχολογίασ.  
2. Παρουςίαςθ βαςικϊν αρχϊν όςον αφορά τισ ψυχικζσ λειτουργίεσ του 

ατόμου (μάκθςθ, μνιμθ, αντίλθψθ, προςοχι, ςκζψθ, νοθμοςφνθ κτλ.).  
3. Ανάλυςθ των βαςικϊν αρχϊν κατανόθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ, των 

ςυναιςκθμάτων και των κινιτρων του ατόμου.  



4. Παρουςίαςθ των βαςικϊν κεωριϊν προςωπικότθτασ.  
5. Ανάλυςθ των ςταδίων ανάπτυξθσ του ανκρϊπου.  
6. Παρουςίαςθ των βαςικϊν ψυχολογικϊν κεωριϊν εξιγθςθσ των ψυχικϊν 

προβλθμάτων κακϊσ και των βαςικϊν κεραπευτικϊν μεκόδων 
αντιμετϊπιςθσ τουσ.  

7. Ανάλυςθ του φαινομζνου του ςτρεσ και παρουςίαςθ μεκόδων 
αποτελεςματικισ διαχείριςισ του.  

8. Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ επικοινωνίασ και παρουςίαςθ βαςικϊν δεξιοτιτων 
επικοινωνίασ.  

9. Ανάλυςθ βαςικϊν αρχϊν που ςχετίηονται με τθ δυναμικι των ομάδων ςτθν 
εργαςία. 

10.  Παρουςίαςθ τεχνικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων και διαχείριςθσ εντάςεων 
ςτον εργαςιακό χϊρο. 

11. Διαχείριςθ ελεφκερου χρόνου 
12. Μελζτεσ περιπτϊςεων ςτο μάρκετινγκ 
13. Ψυχολογία ςτθ διαμόρφωςθ τουριςτικϊν προοριςμϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ καζήκαηνο ζα 

παξνπζηαζηνύλ κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερληθώλ 

δηδαζθαιίαο όπσο ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ 

PowerPoint,  ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη 

ρξήζε δηαδξαζηηθώλ θαη βησκαηηθώλ αζθήζεσλ. 

Παξάιιεια, ζα αμηνπνηεζεί ε ςεθηαθή πιαηθόξκα 

ηνπ  Γηεζλνύο Παλεπηζηήκηνπ Διιάδνο θαζώο θαη 

ην δηαδηθηπαθό e-mail ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 31 



(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

40 

υγγραφι εργαςίασ 40 

  

  

ΤΝΟΛΟ 150 

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα αξιολογθκοφν μζςα από τθ 
διαδικαςία των γραπτϊν εξετάςεων ςτο τζλοσ του 
εξαμινου. Οι γραπτζσ εξετάςεισ κα 
περιλαμβάνουν ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
(ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ).  
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 

• Aldridge, S. & Rigby, S. (2001). Counselling skills in context. Hodder and 

Stoughton. 

• Bennett, P. (2015). Clinical psychology: psychopathology through the lifespan. 

Open University Press. 

• Βνζληάδνπ Σ. (2007). Ειζαγυγή ζηην Ψςσολογία: Βιολογικέρ, αναπηςξιακέρ και 

ζςμπεπιθοπιζηικέρ πποζεγγίζειρ. Gutenberg. Αζήλα 2007 

• Γαιαλάθεο, Μ. (2012). Επγαζιακή Ψςσολογία. Δθδόζεηο Σηακνύιεο. 

• Cooligan, H. (2008). Ψςσολογία ηηρ επγαζίαρ. Δθδόζεηο Παπαδήζε. 

• Feldman, R.S. (2017). Understanding psychology (12th edition). McGraw - Hill. 



• Griggs, R.A. (2016). Psychology: a concise introduction (5th edition). Worth 

Publishers. 

• Hayes, N. (2011). Ειζαγυγή ζηην τςσολογία (επιμ. Α. Κυζηαπίδος -Εςκλείδη.). 

Δθδόζεηο Πεδίν.  

• Hook, D., Franks, B. & Bauer, M.W. (2011). The social psychology of 

communication. Palgrave - McMillan. 

• Schacter D, Gilbert D, Wegner D, Nock M. (2018). Ειζαγυγή ζηην τςσολογία.    

Δθδόζεηο Gutenberg 

• Warr, P. (2002). Psychology at work. Penguin Books. 

 
 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 

Journal of Applied Psychology 

Annual Review of Psychology 

Hellenic Journal of Psychology 

Journal of Business and Psychology 

European Journal of Work and Organizational Psychology 

Journal of Personality and Social Psychology 

Journal of Health Psychology 

International Journal of Stress Management 

 


