Βιογραφικό:
Η Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους είναι εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος στο Μητρώο
Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων και εργάζεται ιδιωτικά στη Λευκωσία. Έχει λάβει το
Πτυχίο Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009), έχει κάνει το μεταπτυχιακό της στις
Ερευνητικές Μεθόδους στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Southampton (2010) και
έχει λάβει το Διδακτορικό της στην Κλινική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2016).
Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου
Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ έχει διδάξει ως Ειδικός
Επιστήμονας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου
Νεάπολις. Έχει διεθνείς δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε Παγκόσμια συνέδρια ενώ
υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση, λαμβάνοντας μέρος σε ερευνητικές ενημερώσεις και
εκπαιδεύσεις θεραπειών. Είναι η Γραμματέας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (2016τώρα) και μέλος του Society for the Scientific Study of Psychopathy (2010-τώρα). Τέλος,
είναι μέλος της μόνης ιδιωτικά ομάδας στην Κύπρο όπου εφαρμόζουν τη Διαλεκτική
Συμπεριφορική Θεραπεία για άτομα με Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας.

Biorgaphy:
Mariza Hadjichararalambous is a Licensed Clinical Psychologist and woks in private practice
in Nicosia. She received her Bachelor in Psychology at the University of Cyprus (2009), has a
Master in Research Methods in Psychology from the University of Southampton (2010), and
received a PhD in Clinical Psychology from the University of Cyprus (2016). She worked as a
Special Scientist in several research programs at the Developmental Psychopathology Lab,
and as a visiting lecturer in Department of Psychology in University of Cyprus and Neapolis
University. She has published several articles and presented in international conferences,
whilst she endures continual education, participating in research updates and trainings
regarding therapy. She is the Secretary of Cyprus Psychological Association (2016-now) and
member of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (2010-now). Lastly, she is a
member of the only consultation team in private practice in Cyprus who does Dialectical
Behavior Therapy with people with Borderline Personality Disorder.

