
 

 

Αθήνα, 27/10/2022 
 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Α’ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Πρα-
κτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180976, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Α-
νάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά 
Εργασίας»), θα πραγματοποιηθεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022‐2023. 
 
Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρό-
γραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, να προσέλθουν στην Α’ Ενημερωτική Συ‐
νάντηση με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη, 03/11/2022, ώρα 10:00 π.μ. 
 
Η συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS Teams, και η είσοδος στην πλατφόρμα 
θα γίνει από τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a56b4c10807274c069843d1fd31979969%40thread.tacv2/1666858242563?con-
text=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-
c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2210ee3f67-7494-4891-95db-40e08a392a06%22%7d 

 
Παρατηρήσεις: 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που 
κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023: α) είναι στο τέταρτο (4ο) έτος της φοίτησής ή επί πτυχίω, και 
β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα, όπως αυτά έχουν οριστεί στην από 
15/06/2022 Συνέλευση του Τμήματος και αναγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 
2022-2023. 
 

2. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις (3) μήνες. 
 

3. Φοιτητές/Φοιτήτριες που έχουν ήδη συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση, δεν έχουν δυνατότητα 
εκ νέου συμμετοχής. 
 

4. Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα σχετικά με το πρό-
γραμμα και η παρουσία είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες 
να προγραμματίσουν εγκαίρως τα σχετικά με την παρουσία τους. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου (ισόγειο ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, είσοδος αριστερά από το Γραφείο Erasmus+), Τρίτη 
& Πέμπτη, 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., τηλ.: 210 920 1501, e-mail: psychpraktiki@panteion.gr. 
 
 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
Τμήματος Ψυχολογίας 
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