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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Προκήρυξη 
 
Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών (ΠΔΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. 
  
Για το ακαδ. έτος 2010–11 θα εισαχθούν μέχρι είκοσι πέντε (25) σπουδαστές, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε ένα 
από τα ακόλουθα αντικείμενα:  
 
α)  Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (μέχρι 15 
     σπουδαστές) 
β)  Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (μέχρι 10 σπουδαστές). 
 
Στο ΠΔΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε αντικείμενο συναφές με 
αυτό του ΠΔΣ. 
 
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μπορεί να ζητηθεί από κάθε ΥΔ η 
παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου 
μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
και θα βασιστεί στη συνεκτίμηση του γενικού βαθμού πτυχίου, του βαθμού και 
του γνωστικού αντικειμένου του ΜΔΕ, των συστατικών επιστολών, την τυχόν 
ερευνητική  δραστηριότητα και την παρουσία σε προφορική συνέντευξη κάθε 
υποψήφιου. 
 
Συνιστάται ισχυρά στους υποψηφίους να έρθουν σε επαφή, πριν από την 
πραγματοποίηση της διαδικασίας συνεντεύξεων, με το μέλος ΔΕΠ υπό την 
επίβλεψη του οποίου θα ήθελαν να εκπονήσουν τη ΔΔ τους. 
 
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας 
 

- Αίτηση 
- Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά 

στην  ενδεχόμενη προπαίδεια του υποψηφίου στα γνωστικά 
- αντικείμενα του προγράμματος. 
- Αντίγραφο ΜΔΕ. 



- Αντίγραφο πτυχίου (ή πτυχίων)  Α.Ε.Ι. ή βεβαίωση ότι ο 
υποψήφιος έχει  εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για 
την απόκτηση πτυχίου. Στην περίπτωση πτυχιούχων ξένων 
Α.Ε.Ι., απαιτείται και αναγνώριση πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. 

- Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων 
- Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας. 
- Σχετικές εργασίες εφ όσον υπάρχουν (που έχουν υποβληθεί  

μέχρι τέλος Ιουλίου 2010). 
- Αιτιολογημένη πρόταση σπουδών 
- 2 συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν άμεση   

γνώση της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής πορείας των 
υποψηφίων. 

 
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 4-12/10/2010. 
 
Ημερομηνίες συνεντεύξεων: 18-22/10/2010, κατόπιν ανακοίνωσης της 
Γραμματείας του ΠΔΣ. 
 
Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών: 
Γραμματεία Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 
(Μ.Ι.Θ.Ε.), 
Κτίριο ΚΙΟΡΤΖΗ, Πανεπιστημιούπολη, ΙΛΙΣΙΑ 157-71 
Τηλ. 72.75.518 κ. Π. Πετροπούλου   
Fax: 72.75.530  

  
                                    

O Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 
                                                                       Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 
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