
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθούν

το Σάββατο 10/12/2022, ως εξής:

8.30-9.00 π.μ. Προσέλευση των υποψηφίων στα καθορισμένα από πριν αμφιθέατρα της

Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, βάσει του επιθέτου τους.

9.00 – 10.00 π.μ. Ταυτοποίηση των υποψηφίων

10.00 – 11.30 μ.μ. Μάθημα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία

11.30 – 13.00 μ.μ. Μάθημα: Ιστορία της Ψυχολογίας

13.00 – 14.00 μ.μ. Διάλειμμα

14.00 – 15.30 μ.μ. Μάθημα: Συμβουλευτική Ψυχολογία

Γενικές οδηγίες:

 Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο
χώρο των εξετάσεων το αργότερο στις 9.00 π.μ.

 Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της
ταυτότητάς του.

 Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων
έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα , εκτός από
αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε
περίπτωση άρνησης να παραδοθούν τα ως άνω αντικείμενα, ο επιτηρητής που
ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων, απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος
που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα, ή αντικείμενο
άλλο από αυτά που επιτρέπονται, ή αντιγράφει, ή αποπειράται να αντιγράψει, ή
χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής, ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων
πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο γραπτό του απρεπείς εκφράσεις,
αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται



οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές
οποιασδήποτε μορφής.

 Ο υποψήφιος που επιχειρεί να αντιγράψει με οποιοδήποτε τρόπο, ή/και εμποδίζει
με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, αποκλείεται από την
περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

 Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου (μελάνι διαρκείας) και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το
γραπτό από τη βαθμολόγηση. Δεν επιτρέπεται το διορθωτικό υγρό (blanco) και το
μη μόνιμο μελάνι.

 Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε μάθημα είναι μιάμιση ώρα από τη διανομή των
θεμάτων.

 Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από τις αίθουσες πριν από την πάροδο μίας ώρας
από τη διανομή των θεμάτων.

 Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει το αμφιθέατρο και έχει παραδώσει το γραπτό
του, δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης του
συγκεκριμένου μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για λόγους υγείας,
επιτρέπεται μία ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα και μόνο με τη συνοδεία
επιτηρητή.

Ακολουθεί η κατανομή των αρχικών γραμμάτων από τα επώνυμα των υποψηφίων, ανά
αμφιθέατρο εξέτασης:

Α/Α ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

1 313 3ος Όροφος A. KRASTEVA, N. MAROUDAS
και

Από ΑΓΓΕΛΟΠ. έως και ΘΑΝ.

2 438 4ος Όροφος Από ΘΕΟΔΟΣ. έως και ΜΑΥΡΟΠ.

3 440 4ος Όροφος Από ΜΑΧΑΙΡ. έως και ΡΑΥΤΟΠ.

4 442 4ος Όροφος Από ΡΗΓ. έως και ΨΩΪΝ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας


