
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 

 

 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου της Συγγραφής Επιστημονικής Μελέτης θα 

δημιουργηθούν 7 ομάδες φοιτητών και η συμμετοχή σε αυτές για τους φοιτητές του Α΄ 

εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί αλφαβητικά, βάσει του επωνύμου των φοιτητών ως εξής. 

 

1. Δευτέρα 11.00-15.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α-Γ. 

2. Τρίτη  16.00-20.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Δ-Ζ. 

3. Τρίτη  16.00-20.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Η-Κ. 

4. Τετάρτη  8.00-12.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Λ-Ν. 

5. Παρασκευή 8.00-12.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Ξ-Π. 

6. Παρασκευή 16.00-20.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Ρ-Υ. 

7. Παρασκευή 16.00-20.00  

Φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Φ-Ω 

 

 Οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων μπορούν να επιλέξουν την ομάδα στην οποία 

θέλουν να εγγραφούν σε συνεννόηση με την κυρία Μανιαδάκη. 

 Ωστόσο, ΜΟΝΟ για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, παρακαλούνται οι 

φοιτητές να προσέλθουν για εγγραφή στο εργαστήριο στην αίθουσα 3, ως εξής:  

Οι φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α-Κ, να προσέλθουν τη 

Δευτέρα 12/10 στις 11.00. 

Οι φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Λ-Ω να προσέλθουν τη 

Δευτέρα 12/10 στις 12.00. 



 Επισημαίνεται ότι κάθε φοιτητής συμμετέχει σε ΜΙΑ μόνο εργαστηριακή ομάδα. 

 Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (12-16 Οκτωβρίου), δεν θα πραγματοποιηθεί άλλο 

μάθημα για το εργαστήριο αυτό. 

 Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν κανονικά παρουσίες και ότι δεν θα εγγραφεί κανείς 

δι’ αντιπροσώπου. 

 Τυχόν κωλύματα συμμετοχής στη συγκεκριμένη ομάδα όπου ανήκει ο καθένας για 

σοβαρό αποδεδειγμένο λόγο θα συζητηθούν από κοντά.  

 Η αμοιβαία αλλαγή φοιτητών με δική τους συνεννόηση είναι αποδεκτή. 

 

 Υπενθυμίζουμε ότι η θεωρία του εν λόγω μαθήματος διδάσκεται ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ κάθε 

Δευτέρα, 9.00-11.00 στην αίθουσα 3, με έναρξη στις 19/10. Η προσέλευση όλων 

των φοιτητών στο θεωρητικό μάθημα συνίσταται θερμά καθώς το εργαστηριακό 

μάθημα αποτελεί εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούνται στο θεωρητικό. 

 

                                                                 

              Η υπεύθυνη του εργαστηρίου 

 

                       Δρ. Κατερίνα Μανιαδάκη 

Ψυχολόγος 

                Αναπλ. Καθηγήτρια 


