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Αγαπητές/οί νέοι/ες συνάδελφοι, 

 

Εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος Ψυχολογίας σας καλωσορίζω στο Τμήμα μας και 

σας συγχαίρω για την επιτυχία σας.  

Πριν ακόμα ξεκινήσουν τα μαθήματα θα ήταν χρήσιμο να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 

Τμήματος (www.psychology.uoc.gr) όπου θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην 

εκπαίδευση που προσφέρει το Τμήμα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

επίπεδο ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Επίσης, θα έχετε 

μία αρχική ενημέρωση για την ιστορία του, τα μέλη που το στελεχώνουν καθώς και για 

βασικά ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης. Σας συστήνω να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα 

μας καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών σας καθώς εκεί αναρτώνται χρήσιμες ανακοινώσεις, 

οι οποίες ανανεώνονται καθημερινά. 

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει μακρά παράδοση στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει πλέον 

συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχούς πορείας με περισσότερους από 2000 

αποφοίτους σε προπτυχιακό επίπεδο και περισσότερους από 120 μεταπτυχιακούς φοιτητές 

και διδάκτορες Ψυχολογίας. Προσφέροντας σύγχρονες γνώσεις, ακολουθώντας μία 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση και υιοθετώντας ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το 

Τμήμα μας καλλιεργεί την ανάπτυξη επιστημονικού τρόπου προσέγγισης ζητημάτων αιχμής 

στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Ο στόχος είναι ένας: η προετοιμασία της επόμενης γενιάς 

άριστων αποφοίτων Ψυχολογίας που θα προάγουν την επιστήμη και θα συνεχίσουν την 

παράδοση του Τμήματος.  

Εύκολα καταλαβαίνετε ότι και το Τμήμα Ψυχολογίας, του οποίου είμαστε όλοι μέλη, βιώνει 

ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19. Μέσα στην αβεβαιότητα που επικρατεί 

παγκοσμίως, προσπαθούμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριές μας. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος χωρίς 

καμία έκπτωση στην ποιότητα των σπουδών σας. Είναι μεγάλη επιθυμία μας να 

συναντηθούμε μαζί σας από κοντά, στον φυσικό χώρο όλων μας, που είναι το Πανεπιστήμιο. 

Αποζητούμε τη δια ζώσης αλληλεπίδραση μαζί σας σε όλα τα επίπεδα αλλά και τη διά ζώσης 

διδασκαλία μέσα στο αμφιθέατρο, για την οποία δεν υπάρχει υποκατάστατο. Ελπίζουμε ότι 

αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε προσπαθώντας ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ασφαλείς 

συνθήκες επιστροφής στη δική μας ακαδημαϊκή καθημερινότητα. Είναι μία δοκιμασία που 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί, με κατανόηση, αλληλεγγύη και συνεργατικότητα.   

Το ισχυρότερο μέσο που μας προσέφερε η επιστήμη για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID-19 είναι το εμβόλιο. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος στηρίζει 

τον εμβολιασμό, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί βασικό εχέγγυο για την επιστροφή μας στο 
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Πανεπιστήμιο, μία μορφή αλληλεγγύης και ευαισθησίας προς τον περίγυρό μας και 

ταυτόχρονα ένα καίριο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, το Τμήμα μας ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να προχωρήσουν στον 

εμβολιασμό τους πριν την επάνοδό μας στο Πανεπιστήμιο. 

Σε αυτόν τον χρόνο, οι κρίσιμες συμβουλές εν συντομία είναι οι εξής: 

✓ Παρακολουθώ ανελλιπώς τα μαθήματά μου, όταν ξεκινήσουν. 

✓ Επισκέπτομαι καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς οι σημαντικές 

ανακοινώσεις ανανεώνονται διαρκώς. 

✓ Επισκέπτομαι καθημερινά το ακαδημαϊκό email μου καθώς και εκεί αποστέλλονται 

σημαντικές πληροφορίες.  

✓ Ανταποκρίνομαι στην επικοινωνία με τον/την ακαδημαϊκό σύμβουλό μου και την 

επιζητώ για την απάντηση ερωτημάτων ακαδημαϊκής φύσης. 

✓ Ανταποκρίνομαι στην επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των 

μαθημάτων και την επιζητώ για ερωτήματα που άπτονται του εκάστοτε μαθήματος.  

✓ Τηρώ απαρέγκλιτα τους κανόνες ασφαλείας μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο.  

Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να σας καλωσορίσουμε και από κοντά σύντομα. Έως τότε, 

σας εύχομαι εποικοδομητική φοίτηση και όμορφη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο και την 

πόλη μας. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας 

Στέλλα Γιακουμάκη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  


