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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων  

 

Τίτλος Προγράμματος Σπουδών   

Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων με δυο κατευθύνσεις  

i. Κατεύθυνση στη Συμβουλευτική της Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

ii. Κατεύθυνση   στη Συμβουλευτική Παρεμβάσεων στις 

Εξαρτήσεις 

Διάρκεια Σπουδών 

 

Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 18 μήνες και για να αποδοθεί  

 

«Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Συμβουλευτική  με κατεύθυνση  … (αναφορά στην 

οικεία κατεύθυνση)» 

απαιτείται όπως ο κάθε φοιτητής συμπληρώσει  συνολικά  90 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS).    

 

Συνεπώς, το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε τρία  (3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο 

αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους 

προφέρονται πέντε (5) μαθήματα και περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση 400 ωρών ενώ  

στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται διατριβή επιπέδου μάστερ 

Σκεπτικό 

Διαβιούμε σε ένα  πολυπολιτισμικό περιβάλλον που διακρίνεται από  χαλάρωση ή 

και διάβρωση των οικογενειακών δεσμών ενώ  ταυτόχρονα είναι έντονα 

ανταγωνιστικό και δυστυχώς χαρακτηρίζεται ως έντονα  ως   ψυχο - πιεστικό  

περιβάλλον. Τα πιο πάνω αναφερθέντα, σε συνδυασμό με την έξαρση της χρήσης 

κάθε μορφής εξάρτησης – ψυχοδραστικές ουσίες, τυχερά παιχνίδια, νοσηρή χρήση 
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διαδικτύου - αποτελούν ωρολογιακή βόμβα, στο πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας 

μας, τη νεολαία.   

Είναι έκδηλο ότι τα πλείστα πιο πάνω προβλήματα μεταφέρονται στην καθημερινή 

επαγγελματική πρακτική των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών, των 

κοινωνικών λειτουργών ή και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με την 

ευρύτερη κοινωνία και τα όποια προβλήματά της. 

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διεθνώς επιτυχημένη και ταυτόχρονα αποδεκτή 

πρακτική, αυτή δηλαδή  του επιστήμονα – επαγγελματία και κατά συνέπεια προσφέρει 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους ακόλουθους άξονες:  

i. Στοχευμένη θεωρία    

ii. Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 

iii. Προσωπική ανάπτυξη 

iv. Εφαρμοσμένη έρευνα          

 

Η Συμβουλευτική είναι μεταπτυχιακή εξειδίκευση που έχει σκοπό  την εκπαίδευση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών στους πιο πάνω άξονες και να τους καταστήσει  

ικανούς να παρέχουν τις συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες τους  στους 

εμπλεκόμενους /επηρεαζόμενους συνανθρώπους μας.     

 Ανάμεσα στους στόχους Προγράμματος είναι η 

• η προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών,  

• η υιοθέτηση από τους φοιτητές ηθικής επαγγελματικής ταυτότητας, η οποία 

να  καθοδηγεί το έργο τους ως επαγγελματίες  και  ως ερευνητές, 

• η ενσωμάτωση  ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών πεδίων της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας στη βάση απόκτησης γνώσεων και  εμπειρίας, 
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• η απόκτηση  ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή της 

Συμβουλευτικής τόσο στην πρόληψη όσο και στις παρεμβάσεις απεξάρτησης.  

Το Πανεπιστήμιο Philips ευελπιστεί να δημιουργήσει κέντρο αριστείας στη 

Συμβουλευτική, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Προγράμματος να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους και παράλληλα να 

εμποτιστούν με υψηλό αίσθημα ηθικής ευθύνης έναντι των ατόμων και  της 

κοινωνίας, γενικότερα. 

 

Παρενθετικά αναφέρεται ότι, για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων απαιτούνται:   

Πρακτική άσκηση, η οποία υλοποιείται, κατά προτεραιότητα, στις θεραπευτικές 

δομές και στα οικεία προγράμματα πρόληψης, όπου παρέχονται, κατά κύριο λόγο, 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, αναγνωρισμένες από την Αρχή Αντιμετωπίσεως των 

Εξαρτήσεων Κύπρου.  

Προσωπική ανάπτυξη, υπό την έννοια ότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία  

προσωπικής ανάπτυξης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών, ώστε να εμβαθύνουν την 

αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση που διαθέτουν και να καλλιεργήσουν την 

απαιτούμενη ψυχική ευλυγισία ώστε να καταστούν άρτιοι και αποτελεσματικοί 

Σύμβουλοι Εξαρτήσεων, 

Ερευνητική Εργασία,η οποία βοηθά τους φοιτητές στην εκπόνηση και δημόσια 

υποστήριξη διατριβής,  επιπέδου Μάστερ, σε θέμα με άμεση συνάρτηση με το 

αντικείμενο των σπουδών τους.  
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Συνοπτικά:  

Δομή του Προγράμματος – Κατευθύνσεις 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  στη 

Συμβουλευτική  των Εξαρτήσεων καλύπτει  διάφορα  θεματικά πεδία, ώστε οι  

απόφοιτοι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που θα τους επιτρέπουν 

να ανταποκριθούν σε αξιολογικές και συμβουλευτικές, προληπτικές/παρεμβατικές 

ανάγκες της Συμβουλευτικής, οι οποίες αφορούν στην πρόληψη, απεξάρτηση και   

κοινωνικοποίηση.  

Για αυτόν το λόγο, πέραν του ότι η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος 

σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία στα πολλαπλά επίπεδα της 

συμβουλευτικής, προσφέρει και δυο εξειδικεύσεις, μετά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. 

 Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου προσφέρονται κοινά μαθήματα τα οποία 

υποχρεωτικά πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την 

κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν . 

Τα μαθήματα αυτά αποτελούν τον πυρήνα του Προγράμματος που δίδει έμφαση στην  

απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης για την 

απόκτησης της εμπειρίας που χρειάζεται για την αποτελεσματική ανάπτυξη και 

εφαρμογή της Συμβουλευτικής στον τομέα των εξαρτήσεων     

 

Συγκεκριμένα, η θεματολογία του του Προγράμματος έχει ως ακολούθως:  

➢ Γενική Πρόληψη 

➢ Προαγωγή Υγείας 

➢ Πρόληψη των Εξαρτήσεων 

➢ Συμβουλευτική  Ομάδων   

➢ Εργαλεία Αξιολόγησης  στις Εξαρτήσεις 
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➢ Μοντέλα Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις  

➢ Αποκατάσταση Εξαρτημένων Ατόμων 

➢ Επιπρόσθετα οι φοιτητές συμμετέχουν σε εποπτευόμενη άσκηση 300 ωρών 

και εκπονούν διατριβή επιπέδου μάστερ.  

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή και Αγγλική   

Μέθοδος  Διδασκαλίας: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση   

Το Πανεπιστήμιο Philips έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα, 

με τα χρήση του συστήματος Moodle και Teams.    

To Moodle είναι Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System) 

ανοιχτού κώδικα το οποίο δίνει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 

ηλεκτρονικό    εκπαιδευτικό περιβάλλον, δια του οποίου υλοποιούνται πλειστες 

αλληλοεπιδράσεις με τους φοιτητές, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία έξι 

τύπων αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. 

TEAMS: Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσομοιώνει μια εικονική τάξη στην οποία ο 

καθηγητής διδάσκει/καθοδηγεί/ υποστηρίζει από απόσταση τους φοιτητές στην 

ευρετική πορεία μάθησής τους. 

  

Υπηρεσία Ενημέρωσης. 
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