ΨΥΧ 102. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
Ώρες μαθήματος: Δευτέρα και Πέμπτη 10:30 – 12:00 π.μ.
Αίθουσα διδασκαλίας: ΧΩΔ 02 B204
Διδάσκουσα: Μαρία Ορφανίδου (orphanidou.maria@ucy.ac.cy)
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 9:00 - 10:15, Τμήμα Ψυχολογίας, Αίθουσα ΟΕΔ 1 Β201,
βρίσκεται απέναντι από την γραμματεία του τμήματος (μόνο κατόπιν συνεννόησης)
Στόχοι και περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στην
επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία
με την ιστορία της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η παρουσίαση και η συζήτηση κλασσικών
ερευνών, όπως επίσης και κλασσικών θεωριών από διάφορους τομείς έρευνας στην Κοινωνική
Ψυχολογία. Το μάθημα θα καλύψει τους εξής τομείς κοινωνιο-ψυχολογικής έρευνας: α)
εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (θεωρητικά, δεοντολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα)
και ιστορική αναδρομή, β) κοινωνική συμπεριφορά και ατομικές διεργασίες (κοινωνικός
εαυτός, κοινωνική σύγκριση, κοινωνική μάθηση, οι κοινωνικές στάσεις, θεωρίες απόδοσης),
γ) κοινωνική επιρροή (συμμόρφωση και υποταγή), δ) άτομα και ομάδες (διομαδικές σχέσεις),
ε) διαπροσωπικές σχέσεις (έλξη, φιλοκοινωνική συμπεριφορά/αλτρουισμός, επιθετικότητα).
Κανονισμοί μαθήματος: Η παρουσία στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική, παρακαλώ όπως
είστε στην ώρα σας. Όλοι οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα
θέματα που θα εξεταστούν στις διαλέξεις. Αναμένεται ότι θα σέβεστε τις απόψεις των
συμφοιτητών σας έστω και αν δεν συμφωνείτε με αυτές. Κατά την ολοκλήρωση των
εργασιών, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας.
Απαγορεύτε αυστηρά η λογοκλοπή* (πειθαρχικό παράπτωμα).
Κανονισμοί εξετάσεων: Κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, αναμένεται ότι όλοι οι
φοιτητές θα συμμορφώνονται με τους κανόνες δεοντολογίας. Για διευκόλυνση της
εξεταστικής διαδικασίας, παρακαλείστε όπως προσέλθετε 10-15 λεπτά νωρίτερα. Πέραν των
30 λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης, δεν θα επιτρέπεται η
είσοδος στην αίθουσα (εκτός εάν έχει ληφθεί σχετική έγκριση εκ των προτέρων). Για
οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και διευκολύνσεις αναφορικά με την διεξαγωγή εξετάσεων
(π.χ., αλλαγή ημερομηνίας, επιπλέον χρόνος, κτλ.), χρειάζεται σχετική επιβεβαίωση από
τις Υπηρεσίες Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του πανεπιστημίου. Η παραχώρηση
οποιασδήποτε διευκόλυνσης είναι ανέφικτη χωρίς την σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση
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όπου θεωρείται ότι δικαιούστε οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, βεβαιωθείτε ότι θα
απευθυνθείτε στις ΥΣΦΜ εγκαίρως.
Προετοιμασία για εξετάσεις: Πληροφορίες σχετικά με την ύλη, τον χρόνο και την αίθουσα
εξέτασης θα αναρτηθούν στο Blackboard. Όσον αφορά την προετοιμασία για τις εξετάσεις,
αναμένεται ότι θα μελετήσετε τις διαφάνειες των διαλέξεων και τα αντίστοιχα κεφάλαια
βιβλίων που αναγράφονται στις σχετικές διαφάνειες (βασική βιβλιογραφία). Προετοιμασία
βασισμένη μόνο στην μελέτη των διαφανειών δεν θεωρείται επαρκής.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Η βαθμολογία του μαθήματος βασίζεται στα πιο κάτω:
1.

Ενδιάμεση εξέταση (35%) - Δευτέρα 25/2/2019, 10:30 – 11:45πμ

2.

Τελική εξέταση (55%)

3.

Εργασία (10%) - καταληκτική ημερομηνία παράδοσης Τετάρτη 15/5/2019, 12:00μμ

4.

Δυνατότητα αύξησης του βαθμού (μέχρι 5%) μέσω της συμμετοχής σε έρευνες
(BONUS). Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμες έρευνες σε
μετέπειτα στάδιο (βλ. Blackboard).

Οδηγίες για εργασία: Εστιάζοντας στο πείραμα υπακοής στην εξουσία του Stanley Milgram,
καλείστε να δώσετε μια κριτική αξιολόγηση του πειράματος και της συνεισφοράς του στην
επιστημονική κοινότητα. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να δώσετε μια σύντομη
περιγραφή του πειράματος που να μην υπερβαίνει τις 5-7 γραμμές (ο στόχος της εργασίας δεν
είναι να ξανά εξηγήσετε το πείραμα). Στην συνέχεια, θα πρέπει να αναπτύξετε τους λόγους
που το συγκεκριμένο πείραμα έχει δεχθεί τόσο σφοδρή κριτική από την επιστημονική
κοινότητα. Παράλληλα, καλείστε να αναφέρετε οποιαδήποτε θετική συνεισφορά του
πειράματος στον τομέα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, εξηγώντας πλήρως γιατί θεωρείται ως
θετική συνεισφορά. Αφότου συζητήσετε τις πηγές κριτικής και συνεισφοράς του πειράματος,
θα πρέπει να αναπτύξετε την δική σας άποψη για το πείραμα, στηρίζοντας την στα στοιχεία
που θα παρουσιάσετε. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρετε εάν υπάρχουν θετικά και αρνητικά
στοιχεία της υπακοής στην εξουσία, στηριζόμενοι σε σχετική βιβλιογραφία.
Για την ολοκλήρωση της εργασία θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε (τουλάχιστον) ένα
επιστημονικό άρθρο (βλ. οδηγίες για εξεύρεση επιστημονικών άρθρων στο Blackboard), το
οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβετε ως βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας σας. Στα
επιστημονικά άρθρα δεν περιλαμβάνονται διατριβές και κεφάλαια βιβλίων. Σε περίπτωση,
χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για εξεύρεση άρθρων μπορείτε να απευθυνθείτε στην
διδάσκουσα. Επίσης, μπορείτε να στείλετε το άρθρο (1) που θα επιλέξετε στην διδάσκουσα
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(μέχρι τις 19/4/2019) για να σας επιβεβαιώσει εάν θεωρείται επιστημονικό. Εργασίες οι
οποίες δεν θα χρησιμοποιήσουν επιστημονικό άρθρο θα παίρνουν μειωμένο βαθμό (-5%).
Η εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί ατομικά ή ομαδικά (μέχρι 3 άτομα σε κάθε ομάδα). Σε
περίπτωση όπου η εργασία γίνεται ομαδικά, όλα τα μέλη της ομάδας θα λάβουν τον ίδιο
βαθμό. Εάν αντιμετωπίζεται δυσκολίες στην ομάδα που έχετε επιλέξει, παρακαλώ όπως
ενημερώσετε την διδάσκουσα το αργότερο μέχρι τις 19/4/2019. Η εργασία σας δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τις 4 σελίδες (γραμματοσειρά Times New Roman, 12 font size, διπλό διάστιχο /
double spacing). Εργασίες στις οποίες εντοπίζεται λογοκλοπή υλικού θα μηδενίζονται. Για
να αποφευχθεί η λογοκλοπή υλικού, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε τις σχετικές
βιβλιογραφικές παραπομπές.
Η εργασία και το επιστημονικό άρθρο που χρησιμοποιήσατε θα πρέπει να παραδοθούν σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην διδάσκουσα το αργότερο μέχρι τις 15/5/2019 και ώρα
12:00μ.μ. Μπορείτε να αφήσετε την εργασία και το επιστημονικό άρθρο σε σφραγιστό
φάκελο με το όνομα της διδάσκουσας στην θυρίδα των διδακτορικών φοιτητών στο Τμήμα
Ψυχολογίας (ΟΕΔ 01) – οι θυρίδες βρίσκονται στο δωμάτιο με τους εκτυπωτές, δίπλα από το
γραφείο της γραμματείας του τμήματος. Εργασίες που θα παραδοθούν μετά την προθεσμία
δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και διευκολύνσεις αναφορικά με
την ολοκλήρωση της εργασίας (π.χ., παράταση προθεσμίας), χρειάζεται σχετική επιβεβαίωση
από τις Υπηρεσίες Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του πανεπιστημίου. Η παραχώρηση
οποιασδήποτε διευκόλυνσης είναι ανέφικτη χωρίς την σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση
όπου θεωρείται ότι δικαιούστε οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, βεβαιωθείτε ότι θα
απευθυνθείτε στις ΥΣΦΜ εγκαίρως.
* Λογοκλοπή, θεωρείται η οικειοποίηση σκέψεων ή έργων άλλων προσώπων ή και παρουσίαση δικής
σας προηγούμενης εργασίας, χωρίς να γίνεται αναφορά στο δημιουργό και στη πηγή, άσχετα αν υπάρχει
ή όχι πρόθεση. Η λογοκλοπή θεωρείται κλοπή των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί νομικό
παράπτωμα. Στον ακαδημαϊκό λόγο, η αναφορά στην πηγή, η οποία αντιστοιχεί σε μια διατυπωμένη
σκέψη, κρίση, ιδέα ή επιχείρημα γίνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών. Στο
έντυπο "Λογοκλοπή στις σπουδές : αναγνώριση και αποφυγή της" (http://library.ucy.ac.cy/perpage-files/services/references/plagiarism/plagiarism_02032018t.pdf) περιλαμβάνονται σημαντικές και
αναλυτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της Βιβλιοθήκης, έχει εξασφαλίσει το
λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να επαληθεύουν
την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των ακαδημαϊκών εργασιών. Το Turnitin είναι προσβάσιμο
μέσω του Blackboard από όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Αναλυτικό πρόγραμμα (ενδεικτικό):
Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 4

Εβδομάδα 5

Εβδομάδα 6

Εβδομάδα 7

Εβδομάδα 8

Εβδομάδα 9

Εβδομάδα 10

Εβδομάδα 11

Εβδομάδα 12

Εβδομάδα 13

Εβδομάδα 14

Δευτέρα 14/1: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
Πέμπτη 17/1: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
Δευτέρα 21/1: Κοινωνική νόηση
Πέμπτη 24/1: Κοινωνική νόηση
Δευτέρα 28/1: Κοινωνική νόηση
Πέμπτη 31/1: Κοινωνική νόηση
Δευτέρα 4/2: Θεωρίες απόδοσης
Πέμπτη 7/2: Θεωρίες απόδοσης
Δευτέρα 11/2: Θεωρίες απόδοσης
Πέμπτη 14/2: Θεωρίες απόδοσης
Δευτέρα 18/2: Θεωρία Γνωστικής Ασυμφωνίας
Πέμπτη 21/2: Στάσεις, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δευτέρα 25/2: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Πέμπτη 28/2: Στάσεις και Αλλαγή στάσεων
Δευτέρα 4/3: Στάσεις και Αλλαγή στάσεων
Πέμπτη 7/3: Κοινωνική επιρροή
Δευτέρα 11/3: ΑΡΓIΑ
Πέμπτη 14/3: Κοινωνική επιρροή
Δευτέρα 18/3: Κοινωνική επιρροή
Πέμπτη 21/3: Κοινωνική επιρροή
Δευτέρα 25/3: ΑΡΓIΑ
Πέμπτη 28/3: Διομαδικές σχέσεις
Δευτέρα 1/4: ΑΡΓIΑ
Πέμπτη 4/4: Διομαδικές σχέσεις
Δευτέρα 8/4: Διομαδικές σχέσεις
Πέμπτη 11/4: Διαπροσωπικές σχέσεις, Επιθετική και Φιλοκοινωνική συμπεριφορά (ενδεικτικό)
Δευτέρα 15/4: Διαπροσωπικές σχέσεις, Επιθετική και Φιλοκοινωνική συμπεριφορά (ενδεικτικό)
Πέμπτη 18/4: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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Βασική βιβλιογραφία:
Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Guttenberg.
Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφορά.
Αθήνα: Τηπωθήτω.
Άρθρα και κεφάλαια βιβλίων που θα αναρτώνται στο Blackboard.
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