
 

 

  
 

 
 

«ΒΡΑΒΕΙΟ EY ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» 

Η Μαρία Πετρίδου προάγει τη ψυχική υγεία σε ευάλωτες ομάδες  
 
Η Επιτροπή για την απονομή του βραβείου EY εις Μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, το οποίο 
απονέμεται κάθε χρόνο σε τελειόφοιτη προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, η οποία διακρίθηκε για τις ηγετικές της ικανότητες  καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της, 
μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα όπως το βραβείο για τη φετινή 
ακαδημαϊκή χρονιά (2020-2021) απονεμηθεί στη φοιτήτρια Μαρία Πετρίδου, διδακτορική φοιτήτρια 
στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.  
 
Το βραβείο φέτος ανέρχεται στα 2,500 ευρώ και η βράβευση θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο 
της ΕΥ κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, σε χρόνο που θα καθορισθεί αργότερα. Το βραβείο θα είναι το λιθαράκι της κ. Πετρίδου για 
την προαγωγή της ψυχικής υγείας σε ευάλωτες ομάδες, αφού τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για 
την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, με την ελπίδα πολλοί νέοι να έχουν έγκαιρη 
πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες.  
 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και 
Διοίκησης και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιες φοιτήτριες είναι τα ακόλουθα: Γενική 
Βαθμολογία τουλάχιστο επτά (7), Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, έμπνευσης και παρακίνησης 
άλλων ανθρώπων, Ύπαρξη οράματος που εμπνέει, ανοίγει δρόμους, και προάγει τη συλλογική δράση 
για το κοινό καλό, Επίδειξη σθένους και δημιουργικότητας απέναντι σε αντιξοότητες και προκλήσεις, 
Διάθεση ανοιχτού, αντισυμβατικού πνεύματος και πρωτοποριακής σκέψης, Ικανότητα να επιφέρει 
αλλαγές για το κοινό καλό μέσω ομαδικής δράσης (οι αλλαγές δεν πρέπει να περιορίζονται σε στενά 
συνδικαλιστικά ζητήματα). 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει την κα Πετρίδου για την επιτυχία της και της εύχεται να συνεχίσει 
να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσα από το σπουδαίο έργο που επιτελεί.  
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