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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων (MSc) 

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 και γλώσσα διδασκαλίας  

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

«Μεταπτυχιακός Τίτλος  στη Συμβουλευτική  με κατεύθυνση  … (αναφορά στην οικεία 

κατεύθυνση)», 

απαιτείται όπως ο κάθε φοιτητής συμπληρώσει  συνολικά  90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 

γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική. Το Πρόγραμμα έχει ήδη αξιολογηθεί 

από  το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) 

με έγκριση έναρξης το Εαρινό Εξάμηνο του 2022.    

Το Πρόγραμμα προσφέρεται με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία και ολοκληρώνεται μέσα σε τρία  

(3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο κάθε εξάμηνο του 

πρώτου έτους προφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα συν πρακτική άσκηση.  

Η πρακτική άσκηση 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.  

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης  για ολόκληρο το Πρόγραμμα είναι 400 ώρες. Στο 

τρίτο εξάμηνο εκπονείται διατριβή επιπέδου Μάστερ. 

Το πρώτο εξάμηνο είναι κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις.  Περιλαμβάνει τα μαθήματα Εισαγωγή 

στη Συμβουλευτική, Εξαρτήσεις και Χρήστες, Μεθοδολογία της Έρευνας, Δεοντολογία Συμβούλου 

και Πρακτική Άσκηση. 

Το δεύτερο εξάμηνο για την Κατεύθυνση Συμβουλευτική της Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενική Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας, Πρόληψη των Εξαρτήσεων, 

Συμβουλευτική Ομάδων και Πρακτική Άσκηση. 
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Ανάλογα, το δεύτερο εξάμηνο για την Κατεύθυνση Συμβουλευτική περιλαμβάνει, επίσης, το μάθημα 

Συμβουλευτική Ομάδων και τα μαθήματα Εργαλεία Αξιολόγησης στις Εξαρτήσεις, Μοντέλα 

Συμβουλευτικής στις Εξαρτήσεις, Αποκατάσταση Εξαρτημένων Ατόμων συν την Πρακτική Άσκηση. 

Στο τρίτο εξάμηνο για αμφότερες τις κατευθύνσεις εκπονείται η 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 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 στον Τομέα των Εξαρτήσεων έχει σκοπό  την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών στους πιο πάνω άξονες για να καταστούν  ικανοί να παρέχουν τις συμβουλευτικές τους 

υπηρεσίες στους εμπλεκόμενους/ επηρεαζόμενους συνανθρώπους μας. 

Ανάμεσα στους στόχους Προγράμματος είναι: 

• 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, 

• Η απόκτηση  ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή της 

συμβουλευτικής τόσο στην πρόληψη όσο και στις παρεμβάσεις απεξάρτησης.  



 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών και 

Σπουδών της Συμπεριφοράς  
  

3 | P a g e  
 

Το Πανεπιστήμιο Philips ευελπιστεί να καταστεί Κέντρο Αριστείας στη Συμβουλευτική των 

Εξαρτήσεων, με στόχο οι απόφοιτοι του Προγράμματος να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για 

την άσκηση του επαγγέλματός τους και παράλληλα να ενεργούν με υψηλό αίσθημα ηθικής ευθύνης 

έναντι των ατόμων και  της κοινωνίας, γενικότερα. 

Δίδακτρα 9.000 ευρώ (οι εγγραφέντες μέχρι τέλους Φεβρουαρίου που θα χρησιμοποιήσουν το 

όνομα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας στην Υγεία, θα τύχουν 50% 

έκπτωσης).   

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 

να αποτείνονται:  

α) στην κα Ελένη Κωνσταντίνου, Philips University,  

E-mail: eleni.con@philipsuni.ac.cy, τηλέφωνο 22441860 ή 

β) στον Ανδρέα Παυλάκη,  

E-mail: a.pavlakis@philipsuni.ac.cy, τηλέφωνο 99314033 
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