
Τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο μπορούν να είναι συναρπαστι-
κά, δημιουργικά, αλλά συνάμα αγχώδη. Κατά τη διάρκεια 
της φοιτητικής τους ζωής, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχια-
κοί φοιτητές έχουν να κερδίσουν πολλά σε επίπεδο προσω-
πικής ανάπτυξης και έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης αρκε-
τές προκλήσεις, όπως να διαχειριστούν την πίεση και το 
άγχος των σπουδών, να πάρουν αποφάσεις, και να αναλά-
βουν νέους ρόλους. Είναι μια περίοδος της ζωής σημαντική 
για την ανακάλυψη της ταυτότητας, τη δημιουργία και δια-
τήρηση σχέσεων με άλλους ανθρώπους, την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων, τη συμμετοχή σε διαδικασίες προάσπισης της ψυ-
χοκοινωνικής τους ευημερίας. Ταυτόχρονα, συχνά οι φοιτη-
τές καλούνται να αντιμετωπίσουν απώλειες στη ζωή τους, 
να χειριστούν νέες ακαδημαϊκές απαιτήσεις, και να διαχει-
ριστούν τον τρόπο που οι ίδιοι βιώνουν και οι άλλοι αντιμε-
τωπίζουν τη διαφορετικότητά τους.  
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  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
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Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ          
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ          
       π.χ. Μαθησιακές Δυσκολίες,           
       Γνωστικές Διαταραχές,  
       Νευροψυχολογική Αξιολόγηση  
3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ       

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

    Για πληροφορίες ή για διευθέτηση συνάντησης:  



Το ΚΕ.Ψ.Υ δημιουργήθηκε για 
να συμβάλει στην προσωπική 
ανάπτυξη και ευημερία των 
φοιτητών, παρέχοντάς τους   
εφόδια για τη βέλτιστη δυνατή 
εμπειρία κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, προσφέροντας 
υψηλής ποιότητας ψυχολογικές 
υπηρεσίες.  

Οι δεξιότητες, γνώσεις, και    
αυτοαποτελεσματικότητα, που 
ενισχύονται μέσω της διαδικα-
σίας της συμβουλευτικής και 
ψυχοθεραπείας, αλλά και μέσα 
από τις βιωματικές δραστηριό-
τητες για προσωπική ανάπτυξη 
των φοιτητών, μπορούν να   
φανούν χρήσιμες και μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών 
τους, στις διάφορες προσωπι-
κές και επαγγελματικές προ-
κλήσεις που θα κληθούν να   
αντιμετωπίσουν. 
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  1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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 Το ΚΕ.Ψ.Υ.  προσφέρει ένα ασφαλές και απόλυτα εχέμυ-
θο  περιβάλλον όπου οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα ζητήματα που 
τους απασχολούν σε σχέση με τη διαχείριση  δύσκολων 
καταστάσεων, συναισθημάτων, και προσωπικούς τους 
προβληματισμούς.  

 Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από ατομικές ή ομαδι-
κές συναντήσεις για συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.  

 Μερικά θέματα για τα οποία οι φοιτητές απευθύνονται 
ή παραπέμπονται στο Κέντρο είναι το άγχος,  διαχείριση 
χρόνου, προσωπικές σχέσεις, διάθεση, προσαρμογή στο 
ακαδημαϊκό περιβάλλον, σχέσεις, απώλειες όπως πέν-
θος και χωρισμός, ακαδημαϊκές δυσκολίες, προσωπικές 
και επαγγελματικές αποφάσεις, και ζητήματα ταυτότη-
τας και προσωπικής ανάπτυξης.  

 Οι ψυχολογικές υπηρεσίες προσφέρονται από Λειτουργό 
Ψυχολογικής Στήριξης και από  ειδικευόμενους κλινικούς 
ψυχολόγους, στο πλαίσιο της άσκησης του διδακτορικού 
προγράμματος στην Κλινική Ψυχολογία του Τμήματος 
Ψυχολογίας. 

    Για πληροφορίες ή για διευθέτηση συνάντησης:  

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ       
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

  2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
  3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Το ΚΕ.Ψ.Υ. διαθέτει ψυχομετρικά 
εργαλεία και εκπαιδευμένο προσω-
πικό για αξιολόγηση: 

 Μαθησιακών Δυσκολιών  

 Γνωστικών Διαταραχών  

 Νόημοσύνης  

 Νευροψυχολογικές δοκιμές  

 Κατά τη διάρκεια του έτους το Κέντρο διοργανώνει σεμι-
νάρια για ποικίλα ψυχoκοινωνικά θέματα που ενδιαφέ-
ρουν τους φοιτητές, και εργαστήρια για ανάπτυξη δεξιο-
τήτων όπως τεχνικές μελέτης, διαχείριση άγχους, χαλά-
ρωση, κοινωνικές δεξιότητες, σχέσεις, συναισθήματα, 
τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας  κ.α.  

 Τα εργαστήρια μπορούν επίσης να προσφερθούν κατό-
πιν αιτημάτων από Τμήματα ή ομάδες φοιτητών.  

 Διατίθεται επίσης ενημερωτικό υλικό και υλικό αυτοβοή-
θειας  που αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο Κέντρο.  


