
 

 

 

                                                                

                               

        

 

            

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

Προκήρυξη 

 

Το Τµήµα Μεθοδολογίας , Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει και 

λειτουργεί Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών ( Π∆Σ ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 2013 θα εισαχθούν µέχρι είκοσι πέντε ( 25 ) σπουδαστές ,οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα  ( ∆∆ ) 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 Π∆Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων  ιδρυµάτων της 

αλλοδαπής που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 

( Μ∆Ε ) σε αντικείµενο συναφές µε αυτό του Π∆Σ. 

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση ∆∆ 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 Υ∆ η παράλληλη 

παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωµένου κύκλου µαθηµάτων ή άλλες συναφείς 

δραστηριότητες. 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος και θα βασιστεί στη 

συνεκτίµηση του γενικού βαθµού πτυχίου , του βαθµού και του γνωστικού αντικειµένου  του Μ∆Ε, των 

συστατικών επιστολών , την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και την παρουσία σε προφορική συνέντευξη 

κάθε υποψήφιου. 

 

Συνιστάται ισχυρά στους υποψήφιους να έρθουν σε επαφή , πριν από την πραγµατοποίηση της διαδικασίας 

συνεντεύξεων, µε το µέλος ∆ΕΠ υπό την επίβλεψη του οποίου θα ήθελαν να εκπονήσουν τη ∆∆ τους. 

 

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ  

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν  

Τµήµα  Μεθοδολογ ίας ,  Ιστορίας   

κ α ι  Θ εω ρ ί α ς  τ η ς  Επ ι σ τ ή µ η ς  



∆ικαιολογητικά  υποψηφιότητας : 

- Αίτηση. 

- Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα  όπου θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενδεχόµενη προπαίδεια 

του υποψηφίου στα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος. 

- Αντίγραφο Μ∆Ε. 

- 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 ∆ΟΑΤΑΠ. 

- Αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων. 

- Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας. 

- Σχετικές εργασίες εφ’ όσον υπάρχουν. 

- Αιτιολογηµένη πρόταση σπουδών. 

- 2 συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ, τα οποία έχουν άµεση γνώση της εκπαίδευσης ή της 

επαγγελµατικής πορείας των υποψηφίων. 

Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών:  3-9-2012 έως 21-9-2012. 

Ηµεροµηνίες συνεντεύξεων : 1-10-2012 έως 5-10-2012 κατόπιν ανακοίνωσης της Γραµµατείας 

του Π∆Σ. 

 

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών: 

Γραµµατεία Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης 

( ΜΙΘΕ ). 

Κτίριο ΚΙΟΡΤΖΗ , Πανεπιστηµιούπολη, ΙΛΙΣΙΑ 154-71. 

Τηλ. 210 7275588 κ. Ανδριόπουλος. 

FAX. 210 7275530 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

 

Καθηγ. Κωνσταντίνος ∆ηµητρακόπουλος. 
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