Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Υπ όδει γμα Αί τησ η ς γι α Ε κπ όνησ η Διδα κτορι κής Δια τρι βής
θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί online και όχι σε μορφή αρχείου PDF
Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα προς διευκόλυνση της προετοιμασίας των υποψηφίων

1. Προσωπικά Στοιχεία (υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων)
Επώνυμο:
Θέση
Φωτογραφίας
υποψηφίου

Last Name:
Όνομα:
First Name:
Όνομα πατέρα:
Όνομα μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Αριθμός ταυτότητας ή
Αριθμός διαβατηρίου:

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
Οδός & Αριθμός:
Πόλη / Τ.Κ.:
Χώρα:

Διεύθυνση επικοινωνίας / διαμονής
Οδός & Αριθμός:
Πόλη / Τ.Κ.:
Κινητό τηλέφωνο:
E-mail:

2. Προπτυχιακές Σπουδές (υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων)
Α.Ε.Ι.:
Τμήμα:
Βαθμός Πτυχίου:
Μήνας/Έτος
Εισαγωγής:

Μήνας/Έτος
Αποφοίτησης:

(για πτυχία από Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
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3. Μεταπτυχιακές Σπουδές (δεν απαιτούνται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου)

Α.Ε.Ι.:
Τμήμα:
Τίτλος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος:
Μήνας/Έτος
Εισαγωγής:

Μήνας/Έτος
Αποφοίτησης:

(για διπλώματα από Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να συνυποβληθεί αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

4. Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα

Επίπεδο γνώσης της Γλώσσας*

Αγγλική**

(θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικά επικυρωμένα έγγραφα για κάθε γλώσσα που δηλώνετε)
* Επιλέξτε υποχρεωτικά ένα από τα: Β2, Γ1/C1, Γ2/C2
** Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική στο επίπεδο Β2 και αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει
σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14-09-2018, Παράρτημα Β).

5. Βραβεία
Ίδρυμα

Τίτλος

Έτος

Ερευνητική / Επαγγελματική Δραστηριότητα* μετά το βασικό πτυχίο, σχετική με το αντικείμενο
της πρότασης διδακτορικής διατριβής (εάν υπάρχει, υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων)
6.

Οργανισμός / Ίδρυμα

* (θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα)

Θέση

Χρονικό
Διάστημα
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7. Συστατικές Επιστολές που υποβάλλονται:
Από 0 έως 3 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν
προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου

Ονοματεπώνυμο
συντάκτη

Ίδρυμα/Τμήμα
ή Οργανισμός

Τρόπος υποβολής
σημειώστε μία από τις δύο επιλογές για κάθε μία συστατική επιστολή
Κλειστή συστατική:
αποστέλλεται από τον συντάκτη της στo
email secret@di.uoa.gr της Γραμματείας του Τμήματος με
ημερομηνία παραλαβής το πολύ έως την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων

Ανοικτή συστατική:
υποβάλλεται από τον
υποψήφιο σε μορφή pdf
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8. ** Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής (υποχρεωτικά στις δύο γλώσσες)
Στην Ελληνική
γλώσσα
Στην Αγγλική
γλώσσα

9. ** Προτεινόμενος επιβλέπων διδακτορικής διατριβής*

* (στην περίπτωση που δεν προταθεί από τον αιτούντα, τον ορίζει η επιτροπή επιλογής)

10. ** Τεκμηριωμένη Επιστημονική Πρόταση και Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (100
έως 250 λέξεις) στην Ελληνική γλώσσα - συμπληρώνεται υποχρεωτικά

** Συνιστάται με έμφαση: πριν την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν έγκαιρα με καθηγητές
του Τμήματος που έχουν ερευνητική δραστηριότητα στην επιστημονική περιοχή που τους ενδιαφέρει, προκειμένου
να συζητηθούν τα εξής απαραίτητα στοιχεία της αίτησης:

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής,

Προτεινόμενος επιβλέπων διδακτορικής διατριβής,

Τεκμηριωμένη Επιστημονική Πρόταση και Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
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Τεκμηριωμένη Επιστημονική Πρόταση και Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην
Αγγλική γλώσσα (100 έως 250 λέξεις) - συμπληρώνεται υποχρεωτικά

11. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής

12. Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών; Αν ναι, παρακαλούμε σημειώστε το έτος ή τα έτη:
...................................................................
__________________________________________________________________________

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην
Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ






Τίτλος προπτυχιακών σπουδών με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται (αρχείο PDF)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα1 με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται (αρχείο PDF)
Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (αρχείο PDF)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή
Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα
ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14-09-2018, Παράρτημα Β).
 Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)
 Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο PDF)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
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Έως τρεις συστατικές επιστολές
Αποδεικτικά ερευνητικής / επαγγελματικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν
Πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν
Ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο για την επιλογή σας.

(δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου)

