
 

 
   ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY 

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 
 

 

ΑΙΣΗΗ 

 

ΠΡΟ: ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ:  

 

      

Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στους υποψηφίους του 

Τμήματός σας για την εκπόνηση: 

 

Διδακτορικού Διατριβής στο προκηρυγμένο γνωστικό πεδίο:                                                                                  

…………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

με προτεινόμενο επιβλέποντα/-ουσα:  

 

 

 

 

___________________________________________ 

(Ονοματεπώνυμο και βαθμίδα μέλους Δ.Ε.Π.) 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

Όνομα Πατέρα:  

 

Τόπος Γεννήσεως:  

 

Ημερ/νία Γεννήσεως: 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

Οδός:                                       αριθμός: 

 

  

Πόλη:                                       Τ.Κ. 

 

Τηλ.:                           Κινητό:   

     

 

E-mail: 

 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ: Επισυνάπτω:  

 

Πτυχίο: ……...…………………………………. 

…………………………………………………... 

 

Σμήμα:……………………………….………….

………………………………………….……..…

…………………………………………….…….. 

 

χολή:………………………………..…………

………………………………………………..….

…………………………………………………... 

 

Πανεπιστήμιο:…………….…………….…..…

…………………………………………...………

………………………………………………..…. 

 

 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα                                                                                                             
 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου                                                                                                                                                            
 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Σίτλου πουδών                                                        
 

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  

προπτυχιακών μαθημάτων                                                                                                                                           

 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  

Μεταπτυχιακών μαθημάτων.                                                                                          

                                                         

6. Υωτοτυπία Αστυνομικής Σαυτότητας.                                        

 

7. Μία (1) Υωτογραφία                                                                        

 

8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται                     

από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που έχουν διδάξει  

τον υποψήφιο       

                                                                        

 

Μεταπτυχιακός Σίτλος  πουδών:………. 

…………………………………………...………

……..…………………………………….………

…………………………………………………... 

 

 



Σμήμα:………….………………………….……

…………………………………………………..

……………………………………………….….. 

 

χολή: 

…………………………...………………………

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

 

Πανεπιστήμιο: 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

 

Για κάθε επιστολή συμπληρώστε Ονοματεπώνυμο, Τίτλο, 

Διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος:                                                                        

 

α)  

 

 

β)  

 

 

γ)  

 

 

9. Αποδεικτικό μιας Ξένης Γλώσσας                                                  

         

10. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας                
 

11. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε  

επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών  

συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα  

κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις                                                   

 

12. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας                                      

                         

13. Αποδεικτικά γνώσης Η/Τ                                                             

 

14. υνοπτικό χέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής             

το οποίο θα πρέπει να περιέχει: 

Α. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής. 

Β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και 

των επιμέρους στόχων. 

Γ. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 

Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία. 

Ε. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

 

15. Ειδικό  έντυπο  συμπληρωμένο  από  μέλος  Δ.Ε.Π.                  

του  Τμήματος  που  ανήκει  στιςβαθμίδες  του  Καθηγητή,  

Αναπληρωτή  Καθηγητή  ή  Επίκουρου Καθηγητή,  στην  οποία   

θα  αναφέρεται  η  πρόθεση  του  να  αναλάβει  την  επίβλεψη  

του  υποψηφίου  κατά  την  εκπόνηση  της  Διδακτορικής  

Διατριβής. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

 

_____________________________________ 

(Ονοματεπώνυμο) 

 

 

Απόφαση ΔΙΚΑΣΑ / ΔΟΑΣΑΠ: 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

 

(Για τους τίτλους της αλλοδαπής) 

 

Ξένες Γλώσσες: 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

……………………………………………..……. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

………………         ……….. / …….…. / 2011 

    (Τόπος)                              (Ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Αίτηση υποψηφιότητας εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής». 

 


