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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

 

             ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

             ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Ρέθυμνο, 23/4/2021 
Αρ.Πρωτ.:7298/286 

Πληροφορίες: Χρυσούλα Κουταλά 
Τηλ.:2831077543 
e-mail: xkoutala@uoc.gr 

 

 
 

«Προκήρυξη Φοιτητικού Βραβείου Ερευνητικής Αριστείας 

«Θεώνη Βελλή» 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τιμώντας τη μνήμη και την πολυετή 

προσφορά της εκλιπούσας Καθηγήτριας Γνωστικής Ψυχολογίας Θεώνης Βελλή στο 

Τμήμα, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Φ.Ε.Κ. 5011/τΒ/13-11-2020), 

το Φοιτητικό Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας “Θεώνη Βελλή”.  Σκοπός του βραβείου 

είναι α) η αναγνώριση της σημασίας της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα 

διάκρισης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και β) η ενίσχυση της 

παράδοσης που έχει το Τμήμα στην εκπαίδευση και εμπλοκή των φοιτητών στην 

Ψυχολογική Έρευνα, μία παράδοση, στη θεμελίωση της οποίας η Θεώνη Βελλή 

διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο.  

 

Το Βραβείο “Θεώνη Βελλή” απονέμεται σε προπτυχιακές (-ούς) φοιτήτριες (-τές) του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες (-οι) εκπόνησαν Πτυχιακή 

εργασία εξαιρετικής ποιότητας.  

 

Προϋποθέσεις - Όροι Συμμετοχής 

 

1. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες (-οι) οι φοιτήτριες (-τές) που έχουν εκπονήσει την 

Πτυχιακή τους εργασία στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Πτυχιακή εργασία θα πρέπει να  

έχει ημερομηνία έναρξης όχι μεγαλύτερη των δύο ετών πριν την αίτηση, και 

ημερομηνία ολοκλήρωσης όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών πριν την αίτηση. 

2. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτήτριες (-τές) που εκπόνησαν από κοινού την 

Πτυχιακή τους εργασία. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση πρέπει να υπογράφεται και 

από τις (τους) δύο υποψήφιες (-ους). Σε περίπτωση βράβευσης της συγκεκριμένης 

εργασίας το χρηματικό ποσό του βραβείου μοιράζεται εξίσου μεταξύ των υποψηφίων. 

mailto:xkoutala@uoc.gr
ΑΔΑ: 69ΩΚ469Β7Γ-ΕΕΛ



2 
 

3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το ακαδημαϊκό e-mail των ενδιαφερόμενων 

στη Γραμματεία του Τμήματος (psychology_registry@uoc.gr), μέχρι την 12η 

μεσημβρινή της 10ης Μαΐου 2021 και συνοδεύεται από:  

(α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 

(β) αίτηση (συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη) 

(γ) το πλήρες κείμενο της Πτυχιακής σε μορφή pdf,  

(δ) αντίγραφο έγκρισης της έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Πτυχιακής 

από την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του  

Πανεπιστημίου Κρήτης, ή την ΕΗΔΕ τού Πανεπιστημίου Κρήτης. Το (β) αφορά σε 

ερευνητικές πτυχιακές εργασίες που χρήζουν Δεοντολογικής Έγκρισης. 

(ε) ενυπόγραφη επιστολή του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ της Πτυχιακής, που 

βεβαιώνει ότι εγκρίνει την κατάθεση της αίτησης, 

(στ) ενυπόγραφη επιστολή των αιτούντων που περιγράφει συνοπτικά την 

επιστημονική σπουδαιότητα της εργασίας και αναφέρει τυχόν δημοσιεύσεις, 

αυτούσιας ή τμήματος της εργασίας, σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις 

σε επιστημονικά συνέδρια. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί 

αντίγραφο της δημοσίευσης και/ή βεβαίωση από συμμετοχή σε Συνέδριο με τον 

τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσης, σκαναρισμένο αντίγραφο των σελίδων 

από το βιβλίο περιλήψεων με τον τίτλο της εργασίας, ή οι σελίδες του βιβλίου σε 

ηλεκτρονική μορφή, το όνομα του προσώπου που την παρουσίασε καθώς και 

περίληψη της ανακοίνωσης. 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης των αιτήσεων 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας.  

2. Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ελέγχει την 

πληρότητα των φακέλων των υποψηφιοτήτων και βεβαιώνει την ακρίβεια των 

στοιχείων σε σχέση με τις ημερομηνίες εκπόνησης της Πτυχιακής εργασίας. Κατόπιν 

διαβιβάζει αντίγραφο όλων των έγκυρων αιτήσεων που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα 

καθώς και των συνημμένων τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης  που έχει ορισθεί από 

την Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ), μέχρι τις 15 Μαΐου 2021. 

3. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου βαθμολογίας 

των αιτήσεων και θα καταθέσει τον τελικό κατάλογο στην Γραμματεία του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021. 

4. Η Γραμματεία θα ανακοινώσει τον κατάλογο με τη βαθμολογία των αιτήσεων στη 

Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας  μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021. 

5. Κάθε μέλος ΔΕΠ που έχει εγκρίνει την υποβολή αίτησης φοιτήτριας (-τή) που 

εκπόνησε την Πτυχιακή του εργασία υπό την εποπτεία του, έχει το δικαίωμα υποβολής 
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ένστασης έναντι των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως 

στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 17 Ιουνίου 2021. Στην ένσταση περιγράφονται 

επακριβώς οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή. 

6. Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών συνεδριάζει και αποφασίζει επί των 

ενστάσεων, και συντάσσει τον τελικό κατάλογο βαθμολογίας τον οποίο διαβιβάζει στη 

Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. 

7. Η Γραμματεία θα ανακοινώσει στην Ιστοσελίδα του Τμήματος τα ονόματα των 

φοιτητριών/των  που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και θα είναι οι 

παραλήπτες του Βραβείου “Θεώνη Βελλή” κατά την τελετή ορκωμοσίας του Ιουλίου 

2021. Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης τελετής με φυσική παρουσία, θα 

ανακοινωθεί ο τρόπος απονομής του Βραβείου. Οι βραβευθείσες (-έντες) θα 

παραλάβουν ειδικό δίπλωμα το οποίο θα αναφέρει τον τίτλο του βραβείου, την 

ημερομηνία απονομής, το χρηματικό έπαθλο, το όνομα των βραβευθεισών (-έντων) 

και τον τίτλο της Πτυχιακής εργασίας. Το δίπλωμα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπογράφεται από την Πρόεδρο του 

Τμήματος.  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των αιτήσεων για το Βραβείο “Θεώνη Βελλή”. 

 

Κάθε αίτηση βαθμολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε 100βάθμια κλίμακα. Η 

βαθμολογία επιμερίζεται ως εξής: 

1. Έως 30 βαθμοί για την ποιότητα συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας. Ενδεικτικά 

αξιολογείται η γλώσσα, η σύνταξη, η συνοχή του κειμένου, η επαρκής βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, η διαύγεια των επιχειρημάτων, κλπ. 

2. Έως 30 βαθμοί για την αρτιότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και της ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων. 

3. Έως 30 βαθμοί για την επιστημονική σπουδαιότητα και την καινοτομία της Εργασίας. 

4. Έως 10 βαθμοί για την επιστημονική αναγνώριση της έρευνας όπως προκύπτει από 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

που προέκυψαν από την Πτυχιακή εργασία. 

5. Η τελική βαθμολογία της κάθε εργασίας προκύπτει από τον άμεσο μέσο όρο της 

βαθμολογίας των τριών αξιολογητών. 

 

 

Ρέθυμνο, Απρίλιος 2021 
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