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Η Σταµατία Μιχαλοπούλου αποφοίτησε πρώτη από το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. το 2000. Το 2003 απέκτησε µε Άριστα Μεταπτυχιακό 
Δίπλωµα Ειδίκευσης στην Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία από τον Τοµέα Γλωσσολογίας 
του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Το 2015 ολοκλήρωσε µε Άριστα τη Διδακτορική 
της Διατριβή στην Ψυχογλωσσολογία και αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Τµήµατος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Ο τίτλος της διατριβής της είναι: «Το Κενό Υποκείµενο στη 
Διαγλώσσα: Η περίπτωση των Ελλήνων σπουδαστών της Γερµανικής ως Τρίτης 
Γλώσσας». Εργάστηκε ως καθηγήτρια γερµανικής γλώσσας σε Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και στο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Το 2006, µετά από 
επιτυχή συµµετοχή στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, διορίστηκε στη 
Δηµόσια Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως αποσπασµένη εκπαιδευτικός 
για πέντε έτη στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., όπου 
απασχολήθηκε στον Τοµέα Γλωσσολογίας-Διδακτικής. Από το 2017 είναι µέλος ΣΕΠ 
στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο στο ΠΜΣ «Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία 
για Εκπαιδευτικούς». Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η µελέτη της 
Κατάκτησης της Δεύτερης και της Τρίτης γλώσσας µε έµφαση στις συντακτικές δοµές 
µέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της Καθολικής Γραµµατικής. Της έχουν απονεµηθεί 
υποτροφίες από διαφόρους φορείς προκειµένου να παρακολουθήσει επιµορφωτικά 
σεµινάρια σε χώρες της Ευρώπης. Έχει παρουσιάσει την ερευνητική της 
δραστηριότητα σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεµινάρια και έχει δηµοσιεύσει τα 
επιστηµονικά άρθρα της. Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά 
και στοιχειωδώς Ουγγρικά και Ολλανδικά.  


