
 

Ημερίδα Νέων Διδακτόρων, Υποψηφίων Διδακτόρων και 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του ΠΚ διοργανώνει Ετήσια Ημερίδα Νέων Διδακτόρων, 

Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες του 

Τμήματος, οι οποίοι/ες πρόσφατα ολοκλήρωσαν το διδακτορικό τους ή εκπονούν στο παρόν 

διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μέρος 

της έρευνάς τους, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού πρωτοκόλλου ή/και των αρχικών  

ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. 

Στόχος της Ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 25 Μαΐου (11:30-

17::30), στην αίθουσα ΣΚΕ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, είναι η γνωριμία των 

υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, η ενημέρωση του αντικειμένου της έρευνάς τους, ο εμπλουτισμός 

και η ενίσχυση της επιστημονικής τους σκέψης, μέσα σε ένα κλίμα διαλόγου και συνεργασίας.  

Η πρόσκληση απευθύνεται:  

α) σε διδάκτορες και αποφοίτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που έχουν το 

τελευταίο έτος υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή.  

β) σε υποψήφιους/ες διδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των οποίων η 

ερευνητική δραστηριότητα είναι σε εξέλιξη και επιθυμούν να την παρουσιάσουν, κατόπιν 

συνεννόησης με τον/την επιβλέποντα/πουσα, Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 10 Μαΐου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  nikolopoulos@uoc.gr, δηλώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Το ονοματεπώνυμο τους 

• Την ιδιότητά τους (μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια, υποψήφιος/α διδάκτορας, 

απόφοιτος ΠΜΣ/ διδάκτορας) 

• Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής τους 

• Το χρονικό διάστημα εκπόνησης/υποστήριξης της εργασίας ή της διατριβής τους 

• Το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας  

• Τον τίτλο της διατριβής ή της μεταπτυχιακής τους εργασίας και μια σύντομη περίληψη 

της ανακοίνωσής τους στην ελληνική γλώσσα (κείμενο 250-300 λέξεις και ενδεικτική 

βιβλιογραφία). 

 

Σας παρακαλούμε θερμά να μην παραλείψετε να δηλώσετε το  Θέμα («Συμμετοχή στην 

Ημερίδα Νέων Διδακτόρων, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/τριών ») του mail στο οποίο θα αποστείλετε τα παραπάνω στοιχεία. Επίσης είναι 

σημαντικό να στείλετε την περίληψη σας ως επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Η διάρκεια κάθε παρουσίασης, η οποία θα γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, ορίζεται 

στα 20 λεπτά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση. 

           H Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας 

 

Όλγα Θεμελή               Δημήτρης Νικολόπουλος                    Κατερίνα Πετκανοπούλου 
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