
• Academic Skills
• Perspectives in Psychology
• Key Studies in Psychology
• Research Methods in Social Sciences
Level 4 (Year 1)
• Introduction to Counselling Concepts
• Cognitive and Biopsychological Perspectives
• Contemporary Issues in Psychology 
• Application of Psychology
• Introduction to Research Methods in Psychology
• Understanding the Person
Level 5 (Year 2)
• Counselling Skills
• Research Methods in Psychology
• Personality and Developmental Psychology
• Cognitive Psychology
• Biopsychology
• Social and Critical Psychology
Level 6 (Year 3)
• The Therapeutic Process
• Applications of Counselling Skills
• Psychology of Mental Health
• The Honours Project
• Applied Experience (optional)
• Psychology of Loss and Trauma (optional)
• Cyber Psychology and New Media (optional)

What employers say:
          Psychology graduates often lack the basic counselling skills that 
          are essential for their professional career and have difficulties 
to acquire these skills when later attending an MSc programme in 
Psychotherapy. The counselling skills learnt during this BSc programme will 
be essential and fundamental for their professional development.

Dr Marsha Koletsi, CPsychol, AFBPsS

BSc (Hons) Psychology, 
Psychotherapy and Counselling 
Studying Psychology, Psychotherapy and Counselling 
at New York College offers you a unique opportunity to 
explore, acquire and critically apply concepts, theories 
and models used in all three disciplines – Psychology, 
Psychotherapy and Counselling

What you will study: 
Level 3 (Year 0)

At a Glance:
Programme: BSc (Hons) Psychology, 
Psychotherapy and Counselling with 
Foundation 

Award: BSc Honours

ECTS: 240

Duration: 3 or 4 years Full-Time

Start date(s): October

Entry requirements: 
• 4 year programme: A pass mark in your 

High School Certificate & IELTS 5.0 
• 3 year programme: A High School 

Certificate of 15+ & IELTS 6.0  
• An interview may also be required to 

consider  applicants’ suitability.

Careers
Graduates are equipped with many diverse 
skills to undertake different types of work 
in the field of mental health, or to progress 
to postgraduate training in any specialist 
area of Psychology, Psychotherapy and/
or Counselling.  In particular the final year 
modules and the opportunity to undertake 
voluntary work in a placement in the final 
year maximize practical abilities to apply 
knowledge gained through the programme 
thus ensuring academic, professional and 
employability skills are developed side by 
side. 

“ “
         I found the  
         professors at NYC, 
Athens to be excellent 
and willing to go out of 
their way to help”

Bethan Burnside, Graduate 
NYC Department of Psychology 



• Ακαδημαϊκές Δεξιότητες
• Προοπτικές στη Ψυχολογία
• Βασικές Σπουδές στη Ψυχολογία
• Μέθοδοι Έρευνας στις Kοινωνικές Eπιστήμες
Επίπεδο 4 (Έτος 1)
• Εισαγωγή στις Έννοιες της Συμβουλευτικής
• Γνωσιακές και Βιοψυχολογικές Προσεγγίσεις
• Σύγχρονα Θέματα Ψυχολογίας
• Εφαρμογή της Ψυχολογίας
• Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους στη Ψυχολογία
• Κατανόηση του Ατόμου
Επίπεδο 5 (Έτος 2)
• Συμβουλευτικές Δεξιότητες
• Μέθοδοι Έρευνας στη Ψυχολογία
• Προσωπικότητα και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
• Γνωσιακή Ψυχολογία
• Βιοψυχολογία
• Κοινωνική και Κριτική Ψυχολογία
Επίπεδο 6 (Έτος 3)
• Η Θεραπευτική Διαδικασία
• Εφαρμογές Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων
• Ψυχοπαθολογία
• Πρότζεκτ
• Εφαρμοσμένη Εμπειρία (πρ.)
• Ψυχολογία της Απώλειας και του Τραύματος (πρ.)
• Ψυχολογία του Κυβερνοχώρου και Νέα Μέσα (πρ.)

Τι λένε οι εργοδότες:
          Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας συχνά στερούνται τις βασικές δεξιότητες 
          συμβουλευτικής που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και έχουν δυσκολίες να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες όταν 
αργότερα παρακολουθούν ένα πρόγραμμα MSc στην Ψυχοθεραπεία. Οι 
δεξιότητες συμβουλευτικής που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του 
προγράμματος BSc θα είναι ουσιαστικής σημασίας και θεμελιώδους σημασίας 
για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Dr. Marsha Koletsi, CPsychol, AFBPsS

Πτυχίο στη Ψυχολογία,  
Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική  
Συνδυάζοντας Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική 
σε ένα πτυχίο αποκτάς γνώσεις σε όλες τις βασικές πτυχές 
του κλάδου και εξασφαλίζεις συναρπαστικές επιλογές για 
εργασία και μεταπτυχιακά

Τι θα σπουδάσετε: 
Επίπεδο 3 (Προπαρασκευαστικό Έτος)

Με μια ματιά:
Τίτλος Προγράμματος: BSc Hons 
Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και 
Συμβουλευτική με Προπαρασκευαστικό Έτος

Πτυχίο: Προπτυχιακός Τίτλος

ECTS: 240

Διάρκεια: 3 - 4 έτη πλήρους φοίτησης

Έναρξη: Οκτώβριος

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: 
• 4ετές πρόγραμμα: Επαρκής βαθμός στο 
Απολυτήριο Λυκείου & IELTS 5.0
• Πρόγραμμα 3 ετών: IELTS 6.0: Απολυτήριο 
Λυκείου 15+ & IELTS 6.0 
• Ενδέχεται επίσης να απαιτηθεί συνέντευξη για 
να εξεταστεί η καταλληλότητα των υποψηφίων.

Καριέρα
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν 
στον τομέα της ψυχικής υγείας ή να 
προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές 
σε οποιοδήποτε ειδικό τομέα Ψυχολογίας, 
Ψυχοθεραπείας και / ή Συμβουλευτικής. 
Ειδικότερα, τα μαθήματα του τελευταίου 
έτους και η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί 
πρακτική εξάσκηση κατά το τελευταίο έτος, 
μεγιστοποιούν τις πρακτικές ικανότητες για 
την εφαρμογή της γνώσης που αποκτάται 
μέσω του προγράμματος, εξασφαλίζοντας 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ικανότητες 
και δεξιότητες και εξασφαλίζουν πολλές 
επιλογές για απασχόληση στο συναρπαστικό 
τομέα της Ψυχολογίας.  

“ “
         Οι καθηγητές του NYC 
         είναι εξαιρετικοί και 
πρόθυμοι να κάνουν πολλά 
παραπάνω για να βοηθήσουν 
τους φοιτητές τους”

Bethan Burnside, Graduate 
NYC Department of 

Psychology 




