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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 
Πποκήπςξη 

 

Σν Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ νξγαλώλεη θαη ιεηηνπξγεί Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ (ΠΓ), 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008. 

 

Γηα ην αθαδ. έηνο 2011-2012 ζα εηζαρζνύλ κέρξη είθνζη πέληε (25) ζπνπδαζηέο, νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα (ΓΓ) ζε έλα από ηα 

αθόινπζα αληηθείκελα: 

 

α) Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο Σερλνινγίαο (κέρξη 15 

ζπνπδαζηέο) 

β) Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γλσζηαθή Δπηζηήκε (κέρξη 10 ζπνπδαζηέο). 

 

ην ΠΓ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη πηπρηνύρνη ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο πνπ είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ 

Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηνπ ΠΓ. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απόθηεζε ΓΓ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από ηξία (3) 

πιήξε εκεξνινγηαθά έηε από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο ηξηκεινύο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  Με ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο 

ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, κπνξεί λα δεηεζεί από θάζε ΤΓ ε παξάιιειε 

παξαθνινύζεζε θαη επηηπρήο πεξάησζε νξγαλσκέλνπ θύθινπ καζεκάησλ ή άιιεο 

ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από επηηξνπή κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα 

βαζηζηεί ζηε ζπλεθηίκεζε ηνπ γεληθνύ βαζκνύ πηπρίνπ, ηνπ βαζκνύ θαη ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΜΓΔ, ησλ ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ, ηελ ηπρόλ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ παξνπζία ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θάζε ππνςήθηνπ. 

 

πληζηάηαη ηζρπξά ζηνπο ππνςήθηνπο λα έξζνπλ ζε επαθή, πξηλ από ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλεληεύμεσλ, κε ην κέινο ΓΔΠ ππό ηελ επίβιεςε 

ηνπ νπνίνπ ζα ήζειαλ λα εθπνλήζνπλ ηε ΓΓ ηνπο. 

 

 Δικαιολογηηικά ςποψηθιόηηηαρ 

 

 Αίηεζε 

 ύληνκν Βηνγξαθηθό ζεκείσκα, όπνπ ζα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

ελδερόκελε πξνπαίδεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Αληίγξαθν ΜΓΔ. 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ (ή πηπρίσλ) Α.Δ.Η. ή βεβαίσζε όηη ν ππνςήθηνο έρεη 

εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ.  ηελ 



πεξίπησζε πηπρηνύρσλ μέλσλ Α.Δ.Η., απαηηείηαη θαη αλαγλώξηζε πηπρίνπ από 

ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 Αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ. 

 Πηζηνπνηεηηθό γηα ηε γλώζε μέλεο γιώζζαο. 

 ρεηηθέο εξγαζίεο εθ’ όζνλ ππάξρνπλ. 

 Αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ζπνπδώλ. 

 2 ζπζηαηηθέο επηζηνιέο από κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία έρνπλ άκεζε γλώζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ή ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Πποθεζμία ςποβολήρ δικαιολογηηικών: 3-21/10/2011 

 

Ημεπομηνίερ ζςνενηεύξεων: 1-4/11/2011, θαηόπηλ αλαθνίλσζεο ηεο Γξακκαηείαο 

ηνπ ΠΓ. 

 

Πιεξνθνξίεο θαη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ: 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο 

(Μ.Η.Θ.Δ.) 

Κηίξην ΚΗΟΡΣΕΖ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, ΗΛΗΗΑ 157-71 

Σει. 7275588 θ. Αλδξηόπνπινο 

Fax. 7275530 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

 

Καζεγ. Κσλζηαληίλνο Γεκεηξαθόπνπινο 

 


