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«Ούσα μία από τις πρώτες φοιτήτριες που παρευρέθηκαν στο χώρο του Πανεπιστημίου, 

διαπιστώνω με χαρά πως μετά από έναν χρόνο, όσα ακούστηκαν την πρώτη ημέρα από τον 

πρόεδρο του τμήματος και τους καθηγητές στο αμφιθέατρο της σχολής, έχουν επιτευχθεί... Το 

τμήμα διέπεται από οργάνωση, οι καθηγητές, χάρη και στον ιδανικό αριθμό των φοιτητών μας, 

καταβάλλουν αξιόλογες προσπάθειες να μεταδώσουν στους φοιτητές τη γνώση και να 

εμφυσήσουν την αγάπη για το αντικείμενο της». 
Κωνσταντίνα Τσόη 

 

 
«…Επέλεξα το τμήμα αυτό γιατί ως νεοσύστατο τμήμα περίμενα ένα πιο σύγχρονο και 

διαμορφωμένο στις σημερινές απαιτήσεις της Χημείας πρόγραμμα σπουδών. Επίσης από το site 

της σχολής μου είχε δημιουργηθεί μια πολύ καλή ιδέα για τον εξοπλισμό που διαθέτει το 

τμήμα...τα μαθήματα καλύπτουν ευρύ φάσμα γνώσεων που βοηθούν στην προσέγγιση τόσο της 

κλασικής όσο και της σύγχρονης Χημείας, αλλά και πέρα από τα πλαίσια αυτής  , γεγονός που 

μας βοηθά να σκεφτόμαστε πιο σφαιρικά στην επίλυση προβλημάτων πάνω στην επιστήμη 

μας.» 

Χριστίνα Άννα Κοτοπούλη 

 

«Αρχικά αφού το τμήμα χημείας ξεκίνησε να λειτουργεί πολύ πρόσφατα, το πρόγραμμα 

σπουδών του έχει δημιουργηθεί με σκοπό να καλύπτει όλα τα κενά που υπήρχαν στα υπόλοιπα 

αντίστοιχα τμήματα της Ελλάδας, οπότε είναι ανανεωμένο και ευέλικτο, ώστε να 

ανταπεξέρχεται καλύτερα στις ανάγκες των σύγχρονων φοιτητών...Η Καβάλα είναι μια από τις 

ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας δεν βρίσκω λόγο κάποιος να μην θέλει να περάσει 4 χρόνια 

της ζωής του σε αυτό το μέρος.» 

Χριστίνα Καμπούρη 

 

«Από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα αισθάνομαι τυχερή που παρέμεινα στο τμήμα καθώς 

θεωρώ πως η εκπαίδευση που παρέχεται, τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά και η 

αμεσότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού 

είναι  αξιοσημείωτη και πάρα πολύ βοηθητική για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία.» 

Γεωργία Δέσποινα Μπαμπούκη 

 

«…Η έκπληξη και ο φόβος κυριαρχούσε στο μυαλό μου στην αρχή, γεγονός που σύντομα 

άλλαξε αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες μου τόσο η μαγική αυτή πόλη όσο και η σχολή...Η 

οικειότητα, που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι φοιτητές με τους σπουδαίους καθηγητές 

και λέκτορες του πανεπιστημίου, σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού, καθώς και τα 

εξαιρετικά,  νέας τεχνολογίας εργαστηριακά μηχανήματα που φιλοξενεί το πανεπιστημιακό 

ίδρυμα , συνέβαλαν σημαντικά στην αναθεώρηση του τρόπου σκέψης μου για την ξαφνική 

αλλαγή των σχεδίων για την επαγγελματική μου κατάρτιση.» 

Μαρουσώ Τζανετή 

 


