
 

 

  
 

 
 

 

Η Δρ Άντρια Σιήμη, Λέκτορας  στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, στη λίστα των 100 διακεκριμένων αποφοίτων γυναικών του 
Τμήματος Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 

 

Το Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης συμπλήρωσε φέτος 100 χρόνια από την πρώτη 
χρονιά στην οποία απένειμε πτυχίο σε γυναίκα το 1920. Για να 
τιμήσει την εκατονταετή επέτειο, δημιούργησε το Women 
Centenary Project, στο οποίο επέλεξε να παρουσιάσει 100 
γυναίκες απόφοιτους του Τμήματος, οι οποίες ξεχώρισαν για τα 
επιτεύγματα τους. Το Women Centenary Project αποτελεί 
μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης για να γιορτάσει τη συνεισφορά αποφοίτων 
γυναικών του Πανεπιστημίου και οι οποίες συνεχίζουν να 
αφήνουν το στίγμα τους στον κόσμο. Το Centenary Project δίνει 

έμφαση σε 100 γυναίκες που έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές). Στη λίστα που περιλαμβάνει 
διακεκριμένες επιστήμονες και άλλες προσωπικότητες, συμπεριλαμβάνεται η Δρ Άντρια Σιήμη, 
Λέκτορας Σχολικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Η Δρ Σιήμη αποφοίτησε από το  Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας της Οξφόρδης το 2012 με 
διδακτορικό τίτλο στην Αναπτυξιακή Γνωστική Νευροεπιστήμη. Αφού εργάστηκε για ένα χρόνο 
ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης το 2013 όπου εργάστηκε ως ερευνήτρια για τρία χρόνια. Ακολούθως εξασφάλισε 
ερευνητικό πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie κι επέστρεψε στην Κύπρο για να εργαστεί στο 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για δύο χρόνια. Από το 2018 εργάζεται ως Λέκτορας 
Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου διευθύνει την έρευνα του Εργαστηρίου 
Ανάπτυξης Μνήμης και Προσοχής (Memory & Attention Development - MADLab: 
http://www.madlabcy.com). Η έρευνα του Εργαστηρίου MADLab εστιάζει στη μελέτη των 
γνωστικών μηχανισμών της προσοχής και της μνήμης σε τυπικούς και μη τυπικούς πληθυσμούς, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας (π.χ. 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG).  
 
Στο πλαίσιο του αφιερώματος του Women Centenary Project η Δρ Σιήμη μίλησε για την 
εμπειρία της ως φοιτήτρια και ερευνήτρια στo Πανεπιστήμιο της  Οξφόρδης και για το πώς αυτή 
επηρέασε τη σταδιοδρομία της ως επιστήμονας και ως εφαρμοσμένη ψυχολόγος. 
 

Γραφείο Τύπου και 
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Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Διαβάστε περισσότερα εδώ ή στον ακόλουθο σύνδεσμο το αφιέρωμα για τη Δρα Άντρια Σίημη:  

https://epics.web.ox.ac.uk/people/andria-shimi  

 

 

 

Μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με EEG στο εργαστήριο MADLab 

 

 

 

 

 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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