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There are no translations available.

Ώρες υποδοχής Εαρινού Εξαμήνου 2019-20
- Γραφείο Ε3, Νέο Κτήριο, 5ος όροφος, τηλ. 2109201802
- Τρίτη 15:00 - 18:00 (χωρίς προσυννενόηση) και άλλες ημέρες/ώρες μετά από
συνεννόηση
- ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΝΕΩΤΕΡΑΣ OI ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕIΤΕ ΜΕ HΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΣΤΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
- Ειδικές ώρες συνεργασίας για πτυχιακές εργασίες πραγματοποιουνται, με
εμένα ή τους συνεργάτες μου,
μόνο μετά από προσυνεννόηση με ηλ. γράμμα
που αποστέλλω στους συμμετέχοντες φοιτητές από τις ηλεκτρονικές μου
διευθύνσεις, παρακάτω, όπου και μπορείτε να απευθύνετε σχετικά ερωτήματα.
Πρόκειται για το
Πτυχιακό Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας Διαπροσωπικών Σχέσεων.
Στο Σεμινάριο συζητούνται
θέματα που αφορούν προχωρημένες Πτυχιακές Εργασίες. Η προσυννενόηση είναι
απαραίτητη
ώστε να καθορίζεται αποκλειστικός χρόνος συνεργασίας εντός του τρίωρου, ανά
άτομο ή ανά μικρή ομάδα με ομοειδές θέμα.
- Έκτακτες ώρες υποδοχής για άλλα θέματα, μεταπτυχιακές εργασίες και
διδακτορικά αλλά και άλλες ώρες/μέρες
μόνο μετά από συνεννόηση: με ηλ.
γράμμα στις ηλεκτρονικές μου διευθύνσεις, παρακάτω.

- Επικοινωνία: pkord@otenet.gr και kordouti@panteion.gr
- Χρησιμοποιείτε το e-mail για θέματα που μπορούν να λυθούν μέσω
αλληλογραφίας
- Επισημάνσεις: Οι ώρες γραφείου αρχίζουν με την έναρξη των μαθημάτων του κάθε
εξαμήνου.
Δεν υπάρχουν τακτές ώρες γραφείου κατά τη διάρκεια
των εξεταστικών περιόδων ει μη μόνον ειδικές ώρες μετά από προσυνεννόηση για
συγκεκριμένα θέματα
(βλέπε "Συναντήσεις μετά από
συνεννόηση"). Απορίες σχετικές με τα μαθήματα, την ύλη και τις εξετάσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται κατά την διάρκεια των εξαμήνων, ενώ επιτελείται η διδασκαλία και πάντως
πριν τις εξεταστικές περιόδους είτε στην τάξη είτε στις ώρες γραφείου είτε μέσω ηλ. ταχ.
εάν είνα εφικτό να απαντηθούν με τον τρόπο αυτό.
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- Office: E3 New Building ("Neo Ktirio"), 5th floor, tel. 2109201802
- Tuesday 15:00 - 18:00 (walk in basis) and by appointment
- DUE TO THE COVID-19 MEASURES OFFICE HOURS ARE CANCELLED. CONTACT
ME BY E-MAIL TO THE ADDRESSES PROVIDED BELOW.
- Individualized seminar hours for graduation papers may be arranged by sending
e-mail; agenda concerns issues of advanced graduation papers (see "Graduation Paper
Seminar on the Social Psychology of Interpersonal Relationships")
- Individualized appointments for other issues: can be arranged by sending e-mail
- Appointments can be arranged at pkord@otenet.gr and kordouti@panteion.gr
- Note: Office hours start when semester classes start. There are no regular office hours
after courses are over and during exams. Issues regarding exams should be addressed during
the semester period in class, at regular office hours or by e-mail. It is possible to arrange a
special appointment during semester time or during exams by e-mai, but only for issues
specified below ("Special appointments".)
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