
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε ως 
Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από τις 19 Ιουνίου 
2015 είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υ.Π.Π. της 
Κύπρου με αριθμό εγγραφής Υ.Π.&Π. 7.14.1037. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. βάσει του Κανονισμού της ιδρύθηκε και λειτουργεί 
ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός 
οργανισμός. Για τον λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, 
τέτοια, ώστε να μην παρακωλύεται η δυνατότητα φοίτησης 
και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό.  

Η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει εγκριθεί για να συμμετέχει στο πρόγραμμα 
κινητικότητας του Erasmus+, με την απονομή του                          
«Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020»                            
(CY NICOSIA34), η οποία ισχύει από την 1/11/2016 μέχρι την 
31/12/2023.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΠΣ 

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στελεχών σε κοινότητες, οργανισμούς, 
ιδρύματα, δήμους, σχολεία, ώστε να τους καταρτίσει 
θεωρητικά, πρακτικά και ικανούς:  

• για να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας 
και ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις 
ψυχολογίας  και συμβουλευτικής σε πραγματικά 
προβλήματα ατόμων και ομάδων,  

• για να οργανώνουν το κοινοτικό κοινωνικό έργο μιας 
ενορίας ή ενός οργανισμού, 

• για να συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας 
ατόμων και ομάδων, 

• για να προσφέρουν την εξειδίκευσή τους σε 
επιστημονικές ομάδες για επίλυση ατομικών και 
κοινωνικών διαφορών. 

Το πρόγραμμα επίσης προσφέρει την επιλογή για τους 
φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν 
διδακτορικές σπουδές ή ερευνητική καριέρα να 
αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις. 
Η διάρκεια του ΜΠΣ είναι τέσσερα εξάμηνα, η 
παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών 
δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών 
πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη 
Λευκωσία και είναι υποχρεωτική.  
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής: 
 www.theo.ac.cy/μεταπτυχιακό-πρόγραμμα-σπουδών/ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και 

Συμβουλευτικής στην Κοινότητα απευθύνεται ιδιαίτερα 

σε πτυχιούχους Ψυχολογίας, ή Θεολογίας ή Επιστημών της 

Αγωγής ή άλλων Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, 

οι οποίοι στο πτυχίο τους είχαν εισαγωγικά μαθήματα 

Ψυχολογίας (τουλάχιστον 15 ECTS). Όλα τα πιο πάνω 

πτυχία πρέπει να προέρχονται από αξιολογημένα-

πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή 

από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  

Οι υποψήφιοι για το Μάστερ στις Εφαρμογές της 

Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής στην Κοινότητα θα 

πρέπει να υποβάλουν: 

1. Πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς. 

2. Αναλυτική βαθμολογία. 

3. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

4. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 

5. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας 
σε περίπτωση που η γλώσσα διδασκαλίας για την 

απόκτηση Απολυτήριου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Πτυχίου δεν ήταν η Ελληνική γλώσσα. 

6. Δύο συστατικές επιστολές (Προτιμότερο από καθηγητή 

ή/και εργοδότη). 

7. Προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να 
τεκμηριώνουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους 

ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα. 

8. Προσωπική συνέντευξη.   

Οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν συμπληρωμένη 

αίτηση, η οποία θα ανταποκρίνεται στα πιο πάνω κριτήρια 

καλούνται απαραίτητα να παρουσιαστούν σε προσωπική 

συνέντευξη, που διοργανώνει το Γραφείο Εισδοχής 

Φοιτητών. Οι υποψήφιοι θα υποστηρίξουν ενώπιον 

τριμελούς επιτροπής (η οποία απαρτίζεται από 

ακαδημαϊκούς του προγράμματος) τους λόγους για τους 

οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Στην προσωπική συνέντευξη θα διαπιστωθεί 

επίσης η ετοιμότητα και η επάρκεια των υποψηφίων να 

φοιτήσουν στο ΜΠΣ Εφαρμογές Ψυχολογίας και 

Συμβουλευτικής στην Κοινότητα. Για όσους βρίσκονται στο 

εξωτερικό η φυσική παρουσία τους μπορεί να υποκατασταθεί 

με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης, μέσω διαδικτυακής 

σύνδεσης. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην 
Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)», τα δίδακτρα 
καθορίστηκαν στα 3600.00€ κατ’ έτος.  

Tο συγκεκριμένο ΜΠΣ είναι διετές (διαρκεί τέσσερα 
εξάμηνα), και προσφέρεται με την απόκτηση 120 ECTS.  

Ισχύει πολιτική διευκόλυνσης της αποπληρωμής των 
διδάκτρων σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις των 1800.00€, οι 
οποίες καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. 
Παρέχονται επίσης μαθησιακά κίνητρα συνδεδεμένα με 
περισσότερη μείωση των διδάκτρων, κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης.  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Τα είδη των υποτροφιών είναι τα ακόλουθα: 

 Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε 
νεοεισερχόμενους φοιτητές  
(εξαρτώνται από τον βαθμό του πτυχίου). 

 Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε 
υφιστάμενους φοιτητές  
(σχετίζονται με τον βαθμό εξαμήνου) 

Οικονομική Βοήθεια  

 Πολυμελούς οικογένειας ή/και Εμπερίστατης 
οικογένειας. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές  

από 1 Ιουνίου 2019 μέχρι 15 Ιουλίου 2019. 

Προσωπική συνέντευξη διενεργείται  

από 17 Ιουλίου μέχρι 24 Ιουλίου 2019. 

Ανακοίνωση επιτυχόντων  

από 25 Ιουλίου 2019 μέχρι 25 Αυγούστου 2019. 

Εγγραφή και έναρξη μαθημάτων:  

Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2019.

http://www.theo.ac.cy/μεταπτυχιακό-πρόγραμμα-σπουδών/


Κατανομή Μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών 

Α΄ Εξάμηνο 

Κωδικός και Όνομα μαθήματος          

ΕΨΚ 510 Σύγχρονα θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας  (Υ)           
ΕΨΚ 511 Βασικές Αρχές Ορθόδοξης Θεολογίας (Υ)         
ΕΨΚ 512 Δεοντολογία και Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)          
ΕΨΚ 513 Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Ικανότητας (Υ)                                                                            

 
Β΄ Εξάμηνο 

Κωδικός και Όνομα μαθήματος         

ΕΨΚ 514 Συμβουλευτική για Παιδιά και Εφήβους (Υ)           

ΕΨΚ 515 Εφαρμοσμένη Ποιμαντική & Κοινωνική Διακονία (Ε)  

ΕΨΚ 516 Μεταπτυχιακή Έρευνα (Ε)            

ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Ε)          

ΕΨΚ 518 Στατιστική (Ε)   

ΕΨΚ 520 Πρακτική Άσκηση (Υ)  

                                                                              
Γ΄ Εξάμηνο 

Κωδικός και Όνομα μαθήματος   

ΕΨΚ 620 Διπλωματική Εργασία (Υ) 

ΕΨΚ 616 Εφηβική Παραβατικότητα (Υ) 

ΕΨΚ 614 Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης ηλικίας (Ε) 

ΕΨΚ 617 Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης          

 Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (Ε) 

 
Δ΄ Εξάμηνο 

Κωδικός και Όνομα μαθήματος   

ΕΨΚ 621 Διπλωματική Εργασία (Υ)  

ΕΨΚ 610 Ατομικές διάφορες και αποκλίσεις (Υ) 

ΕΨΚ 618 Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης 

 Ψυχολογίας στην Κοινότητα (Υ) 

 

* Ο αριθμός των μονάδων που απαιτούνται για αποφοίτηση 

είναι εκατό είκοσι (120) μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) που 

αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS ανά εξάμηνο. 
 

** (Υ) Υποχρεωτικό μάθημα, (Ε) Επιλεγόμενο μάθημα 

    

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 

Θ.Σ.Ε.Κ., Γραμματεία ΜΠΣ 

Ισοκράτους 7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. +357 22443055, 

Τηλεομοιότυπο/Fax: +357 22443050. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

info@theo.ac.cy 

 
    

 

 

 

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), κατά την 42η 

Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 

Μαΐου 2019, αποφάσισε την Πιστοποίηση του πρώτου 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο 

προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, με την 

ακόλουθη επωνυμία: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και 

Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ECTS, Μάστερ)» 

[«Applications of Psychology and Counselling in the 

Community (2 Years/ 120 ECTS, MA)»]. Η κοινοποίηση της 

σχετικής Έκθεσης έγινε στις 20 Μαΐου2019.  

Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και 

προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της 

Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία. 

 

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  

«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» 
 

mailto:info@theo.ac.cy

