
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

Σχετικά με το βιβλίο ’Βιολογική Ψυχολογία’ υπάρχουν 2 εκδόσεις του βιβλίου του
Kalat. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εισαγωγικό κεφάλαιο & ακόμα 3 κεφάλαια:
νευρώνες και δυναμικά, συνάψεις και ανατομία του νευρικού συστήματος. 
Αυτά στην παλιά έκδοση του Kalat είναι τα κεφάλαια με τους εξής τίτλους: 

κεφ 1-εισαγωγικα, 
κεφ 2-νευρωνες και δυναμικά, 
κεφ 3-συναψεις και 
κεφ 4- ανατομία του νευρικού συστήματος

ενώ στην καινούργια έκδοση τα αντίστοιχα κεφάλαια  είναι:
Εισαγωγή, 
κεφ 1-νευρωνες και δυναμικά, 
κεφ 2- συνάψεις, 
κεφ 3-ανατομια και ερευνητικές μέθοδοι

Για οποίον δεν μπορεί ή δεν θέλει να αγοράσει το βιβλίο στα ελληνικά μπορεί:
α. να το διαβάσει στα αγγλικά (το βρίσκει κανείς ελεύθερο στο διαδίκτυο) 
β. να αναζητήσει άλλες πήγες στα ελληνικά, φροντίζοντας να καλύψει την ίδια

ύλη. Για παράδειγμα, διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Κάλλιππου είναι το βιβλίο της
Κ. Σιδηροπούλου “βασικές αρχές λειτουργίας νευρικού συστήματος” κεφάλαια 1-3. 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: Αποθετήριο Κάλλιππος: Βασικές αρχές λειτουργίας του
νευρικού συστήματος: https  ://  repository  .  kallipos  .  gr  /  handle  /11419/4828 

Και το link για όλο το υλικό από την κ. Σιδηροπούλου είναι: 
https  ://  repository  .  kallipos  .  gr  /  browse  ?  type  =  author  &  order  =  ASC  &  rpp  =10&  value  =%  CE
%  A  3%  CE  %  B  9%  CE  %  B  4%  CE  %  B  7%  CF  %81%  CE  %  BF  %  CF  %80%  CE  %  BF  %  CF  %8  D  %  CE
%  BB  %  CE  %  BF  %  CF  %85%2  C  +%  CE  %9  A  %  CF  %85%  CF  %81%  CE  %  B  9%  CE  %  B  1%  CE  %  BA
%  CE  %  AE 

ΙΙ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:

Η εξέταση για το μέρος της Πληροφορικής περιλαμβάνει τόσο ερωτήματα πάνω σε
θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που παρουσιάζονται στο βιβλίο στα
εξεταζόμενα  κεφάλαια  όσο  και  ερωτήματα  όπου  απαιτείται  η  διατύπωση
αλγορίθμων –σε  ψευδογλώσσα ή υπαρκτή γλώσσα προγραμματισμού- που επιλύουν
προβλήματα που περιγράφονται στα ερωτήματα.

Η εξέταση για το μέρος των Μαθηματικών περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις και
ασκήσεις πάνω στην ύλη που παρουσιάζεται στο βιβλίο στα εξεταζόμενα κεφάλαια.

https://repository.kallipos.gr/browse?type=author&order=ASC&rpp=10&value=%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://repository.kallipos.gr/browse?type=author&order=ASC&rpp=10&value=%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://repository.kallipos.gr/browse?type=author&order=ASC&rpp=10&value=%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4828


ΙII. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Η  εξέταση  του  μαθήματος  "Κατανόηση  κειμένων  ψυχολογίας  και  φιλοσοφίας"
γίνεται  πάνω  σε  ένα  αγγλικό  κείμενο  (απόσπασμα  άρθρου)  με  ερωτήσεις
κατανόησης/κρίσης στα ελληνικά.

Οι απαντήσεις είναι ελεύθερου κειμένου (στα ελληνικά).


