
 

 

Αθήνα, 22/11/2022 
 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Β’ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Πρα-
κτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180976, Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
(Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας»), πραγματοποιείται Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το Ακα-
δημαϊκό Έτος 2022-2023. 
 
Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Ά-
σκηση του τμήματος κατά το Χειμερινό Εξάμηνο σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, να προσέλ-
θουν στην Β’ Ενημερωτική Συνάντηση με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29/11/2022, ώρα 11.15 π.μ., στην Αίθουσα 102. 
 
Παρατηρήσεις: 
 

1. Στην συνάντηση να παραστούν αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ψυ-
χολογίας που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του τμήματος κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 
σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, ανεξάρτητα από το αν η πρακτική τους άσκηση είναι 
υπό υλοποίηση ή αναμένεται να ξεκινήσει (σύμφωνα με την ειδοποίηση που έχουν λάβει ή θα λά-
βουν) εντός των προσεχών ημερών. 
 

2. Η παρουσία στην συνάντηση είναι υποχρεωτική καθότι θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ση-
μαντικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι 
φοιτητές/φοιτήτριες να προγραμματίσουν εγκαίρως τα σχετικά με την παρουσία τους. 
 

3. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες των οποίων η πρακτική άσκηση είναι υπό υλοποίηση, παρακαλούνται να 
συνεννοηθούν με τον Επόπτη/την Επόπτρια-Ψυχολόγο στον φορέα πρακτικής τους άσκησης, ώστε 
να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια παρουσίας στην συνάντηση. 
 

4. Αποκλειστικά και μόνο για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση (ή 
αναμένεται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση εντός των προσεχών ημερών) σε φορέα εκτός της πό-
λης της Αθήνας, και δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην συνάντηση (για λόγους ανωτέρας βίας 
και μόνο), θα υπάρξει ενημέρωση για τα ζητήματα που θα παρουσιαστούν/συζητηθούν. 

 
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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