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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

                           

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Επόπτρια Καθηγήτρια: Επίκ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Φλωρά 
e-mail: kflora@uowm.gr 

 

1 Πρόληψη και θεραπεία εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

2 Θετική Ψυχολογία: έρευνα και πρακτικές εφαρμογές 

3 
Τέχνη και Ψυχολογία: η εφαρμογή της τέχνης στην ψυχοθεραπεία και άλλα 
σημεία σύγκλισης 

4 Η επίδραση της επισφαλούς εργασίας στην ψυχική υγεία των γυναικών 

5 
Η νομική και κοινωνική διάσταση της ψυχικής ασθένειας: δικαιώματα των 
ψυχικά ασθενών, ακούσια νοσηλεία και στίγμα 

 

Επόπτρια Καθηγήτρια: Επίκ. Καθηγήτρια Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 
e-mail: amalegiannaki@uowm.gr 

 

1 Μεταγνωστική γνώση για την προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες, τη μνήμη 

2 Απροσεξία, παρορμητικότητα και ρύθμιση του συναισθήματος 

3 Αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών και σχέση με μεταγνωστικές εμπειρίες 

4 
Θεωρία του νου και σχέση με τις εκτελεστικές λειτουργίες και την  εργαζόμενη 
μνήμη 

5 Σφάλματα γνωστικής προκατάληψης σε δικανικά και ιατρικά περιβάλλοντα 

 

Επόπτρια Καθηγήτρια: Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Ξενιτίδου 
e-mail: m.xenitidou@surrey.ac.uk 

 

1 Ταυτότητες και ετερότητες στο λόγο: λογοψυχολογικές προσεγγίσεις 

2 Μετανάστευση, μειονότητες, πλειονοτικός και μειονοτικός λόγος σε διάφορα 
πλαίσια 

3 Διομαδικές σχέσεις: τί είναι η ομάδα, εννοιολογήσεις, μεροληψίες, 
συγκρούσεις 

4 Μετακίνηση, Πολιτειότητα, «Ανήκειν»: θεωρήσεις, προσεγγίσεις, μεθοδολογικά 
ζητήματα και έρευνα 

5 Πολιτική Ψυχολογία: θεωρήσεις, προσεγγίσεις, μεθοδολογικά ζητήματα, 
έρευνα και εφαρμογές 

 

 

Ο φοιτητής/τρια μετά την επιλογή της θεματικής, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον 
επόπτη Καθηγητή της θεματικής που επέλεξε, προκειμένου να του αποσταλεί ειδικό 
έντυπο, το οποίο αφού συμπληρώσει θα το επιστρέψει με email στον επόπτη Καθηγητή 
πριν από την 10η Ιουνίου 2022.  
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Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας 

 
1. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα μαθήματα που σχετίζονται με το θεματικό πεδίο. Τα 
μαθήματα προσδιορίζονται από την επόπτρια καθηγήτρια. (Βαρύτητα κριτηρίου: 30%) 
 
2. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Αξιολογείται το πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής 
Γλώσσας και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας στο Τμήμα. 
Για τον σκοπό αυτό προστίθενται 5 μόρια για το επίπεδο C1 ή και 10 μόρια για το C2, και ο 
μέσος όρος της Βαθμολογίας στα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας. (Βαρύτητα κριτηρίου: 
20%).  

 

3. Εξήγηση των προθέσεων στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους εκδηλώνεται 
το ενδιαφέρον για το θέμα και προτείνεται τρόπος μελέτης-διαπραγμάτευσης του θέματος. 
Αξιολογείται το κίνητρο (5%), η συνάφεια με το θέμα (15%), η πρωτοτυπία της πρότασης 
διαπραγμάτευσης (20%) και το πόσο ρεαλιστική είναι η διαπραγμάτευση του θέματος 
(10%). (Βαρύτητα κριτηρίου: 50%). 

 

 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρξουν διορισμοί ή προσλήψεις διδασκόντων 

μέχρι και 31 Αυγούστου 2022, θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτέμβρη και άλλες θεματικές 

ανάλογα με το διαθέσιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό.    
 

                                                 


