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Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές μας, 

Εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτη 

σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Τμήμα μας και σας συγχαίρω 

θερμά για την επιτυχία σας στις πανελλαδικές εξετάσεις.  

Η φοίτηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί την ανταμοιβή του προσωπικού σας 

αγώνα. Παράλληλα, είναι η αρχή ενός νέου κύκλου, ενός ταξιδιού για την κατάκτηση 

της επιστημονικής γνώσης, σε ένα περιβάλλον ανοικτό στο διάλογο και στην ελεύθερη 

ανταλλαγή ιδεών. 

Αποστολή του Τμήματος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η 

καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, με στόχο τη δημιουργία 

επιστημόνων υψηλού ακαδημαϊκού προφίλ με καινοτόμες ιδέες και 

δημιουργικότητα, άρτια καταρτισμένων στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Το Τμήμα 

Ψυχολογίας έχει μακρά παράδοση στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει πλέον 

συμπληρώσει περίπου 35 χρόνια επιτυχούς πορείας με περισσότερους από 2.000 

αποφοίτους σε προπτυχιακό επίπεδο και περισσότερους από 120 μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες και διδάκτορες Ψυχολογίας. 

Κατά την έναρξη των ακαδημαϊκών σας σπουδών, οι σημαντικές συμβουλές εν 

συντομία είναι οι εξής: 

 Να παρακολουθήσετε την εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των 

πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας, την κεντρική εκδήλωση 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και να συμμετάσχετε στην εβδομάδα υποδοχής 

νέων φοιτητών, 

 Nα διαβάσετε τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ο οποίος 

αποτελεί ένα σημαντικό σύμβουλο καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σας. 

 Να διαβάσετε τον οδηγό σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του 

οποίου θα ενημερωθείτε για το Πανεπιστήμιο εν γένει και τις Υπηρεσίες που 

προσφέρει σε μια σειρά από θέματα που αφορούν την καθημερινότητά σας 

στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου. 

 Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος 

(www.psychology.uoc.gr) για: 

http://www.psychology.uoc.gr/
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α. να έχετε μία αρχική ενημέρωση για την ιστορία του, τα μέλη που το 

στελεχώνουν καθώς και για βασικά ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης,  

β. να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση που προσφέρει το 

Τμήμα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο ακολουθώντας 

σύγχρονα πρότυπα στην επιστήμη της Ψυχολογίας,  

γ. να ενημερωθείτε για τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες ανανεώνονται 

διαρκώς.  

 Να παρακολουθείτε ανελλιπώς τα μαθήματά σας, όταν ξεκινήσουν. 

 Να επισκέπτεστε καθημερινά το ακαδημαϊκό e-mail σας καθώς και εκεί 

αποστέλλονται σημαντικές πληροφορίες.  

 Να ανταποκρίνεστε με συνέπεια στην επικοινωνία με τον/την ακαδημαϊκό 

σύμβουλό σας και να την επιζητάτε για την απάντηση ερωτημάτων 

ακαδημαϊκής φύσης. 

 Να ανταποκρίνεστε με συνέπεια στην επικοινωνία με τους/τις 

διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων και να την επιδιώκετε για 

ερωτήματα που άπτονται του εκάστοτε μαθήματος.  

 Να τηρείτε απαρέγκλιτα τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν 

τη συμπεριφορά των φοιτητών/τριών μεταξύ τους αλλά και τη σχέση των 

φοιτητών/φοιτητριών με τους διδάσκοντες/διδάσκουσες. 

 Να τηρείτε απαρέγκλιτα τους κανόνες ασφαλείας μέσα και έξω από το 

πανεπιστήμιο.  

Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση υποδοχής των 

πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 

2022 (ώρα 11.30, Αμφιθέατρο Δ3, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).  

Σας εύχομαι ολόθερμα καλές σπουδές, καλή ακαδημαϊκή πορεία και όμορφη 

φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη μας! 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας 

Θεανώ Κοκκινάκη 

Καθηγήτρια  


