
 
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100 * Τηλ.: 22410 – 99110 – 99111 - 99112 * Fax: 22410 - 99109 

 

 
ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Πληρ.: Αικατερίνη Καντίνου                                                                                                      Aρ. Πρωτ.: 3506 

Τηλ. 2241099112                                                                                                                       Ρόδος, 29.10.2019 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Φ.Ε.Κ. 531/16.02.2018 τ. 

Β’,     διαθέσιμου    στην     ιστοσελίδα     http://www.pse.aegean.gr/?page_id=3931),    θα     δέχεται 

υποψηφιότητες από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2019 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με έναρξη κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 

 

 «Θεωρίες Πολυπλοκότητας και η Συστημική Παιδαγωγική Μηχανική τους», Επιβλέπων:  

Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος  (1) θέση. 

 «Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», Επιβλέπων: Γιώργος Φεσάκης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής (θέση 1). 

 «Διδακτική της Πληροφορικής της Υπολογιστικής Σκέψης και των Μαθηματικών: 

Διεπιστημονική προσέγγιση», Επιβλέπων: Γιώργος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (θέση 1). 

 «Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς», Επιβλέπων: Νικόλαος 

Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής (θέση 1). 

 «Εφηβικό Μυθιστόρημα», Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Διαμάντη Αναγνωστοπούλου (θέση 1). 

 «Tεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση», 

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου (θέσεις 2). 

 «Τοπικές Κοινωνίες, Ζωοφιλία και Εκπαίδευση», Επιβλέπων: Βασίλης Παπαβασιλείου, 

Αναπληρωτής Καθηγητής (θέση 1). 

 «Εκπαίδευση για την Αειφορία», Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα (θέση 1). 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν  μόνο οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής. Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  τίτλος  σπουδών  έχει χορηγηθεί από  Α.Ε.Ι. 

του   εξωτερικού,  θα   πρέπει   να   υποβληθεί  και   σχετική  βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

ΔΟΑΤΑΠ.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο στο on-line «Σύστημα 

Αιτήσεων Διδακτορικών Διατριβών» του  Τμήματος, αποκλειστικά και  μόνο  από  1  έως  30 

 

http://www.pse.aegean.gr/
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Νοεμβρίου 2019  (ώρα 13:00)  επισυνάπτοντας και  τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με 

το άρθρο 7 Ενότητα Γ του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος), ο οποίος βρίσκεται 

διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:  http://www.pse.aegean.gr/?page_id=3931 

 

1.    Αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17), η οποία θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 

 http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5681 

2. Φωτοτυπία        αστυνομικού      δελτίου        ταυτότητας        ή        ισότιμο        δημόσιο 

έγγραφο ταυτοπροσωπίας. 

3.   Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17). 

4.   Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος. 

5.   Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. 

6.   Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης. 

7. Τουλάχιστον   2    συστατικές   επιστολές   από   Καθηγητές/τριες   Α.Ε.Ι.   με   τους/τις 

οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση. 

8.    Ανάτυπα  ή  ψηφιακά  αντίγραφα  άρθρων  που  δημοσιεύτηκαν  είτε  σε  επιστημονικά 

περιοδικά  είτε  σε  πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα  οποία δημοσιεύουν εργασίες με 

σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις. 

9.   Αντίγραφα Πτυχιακών ή/και Διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών αντίστοιχα. 

10.  Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17)  το 

οποίο θα πρέπει να περιέχει ενδεικτικά τουλάχιστον τα παρακάτω: 

i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής 

ii. Προβληματική του θέματος – τεκμηρίωση πρωτοτυπίας 

iii. Σκοποί, στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα. 

iv. Μεθοδολογία έρευνας 

v. Αναμενόμενα αποτελέσματα 

vi. Ενδεικτική βιβλιογραφία. 

11.  Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι 

διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17). 

12.  Ο/η προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ανήκει σε όσους/ες 

έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 

4485/17, όπως ισχύει - καταγράφεται στην αίτηση.  

 

Ο/η  Υποψήφιος/ια    μπορεί  να  καταθέσει κάθε  άλλο  στοιχείο  που  σύμφωνα  με  τη  

γνώμη του/της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη 

άποψη. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την εξέταση αίτησης αποτελεί η 

προηγηθείσα συνεργασία με τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα και η 

εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του/της. 

 

 

H ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 

Ο   μέγιστος   χρόνος   ολοκλήρωσης  της   Διδακτορικής  Διατριβής  καθορίζεται  στον   Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Φ.Ε.Κ. 531/16.02.2018 τ. Β’). 

 

 

http://www.pse.aegean.gr/
http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5681
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Η Συνέλευση του Τμήματος  με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου (σύμφωνα και με το 

άρθρο 7 του Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών) ορίζει ανά κατηγορία αιτήσεων, τριμελή Επιτροπή 

(αξιολόγησης) από  Μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος, η  οποία  μελετά  τις  υποψηφιότητες και  καλεί σε 

συνέντευξη τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. 
 
 

Τίθεται επιπλέον στη γνώση των υποψηφίων, ότι: 

  Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με συνέντευξη όλων όσων κατέθεσαν  εμπρόθεσμη 

και πλήρη αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που, είτε στο 

προπτυχιακό είτε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, δεν απαιτείται η κατάθεση 

διπλωματικής εργασίας για τη  λήψη πτυχίου ή  διπλώματος, παρακαλείσθε να  μας 

προσκομίσετε βεβαίωση της γραμματείας ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

διευκρινίζονται τα παραπάνω. 

  Οι συνεντεύξεις  θα πραγματοποιηθούν, στην έδρα του Τμήματος, τον Ιανουάριο 2020, από 

επιτροπή (παρέχεται η δυνατότητα, η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών). 

    Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο 2020. 

  Με νεότερη ανακοίνωση θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και θα 

καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και οι ώρες διεξαγωγής τους. 

  Ενδεχόμενα  να κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ή εργαστήρια, με τρόπο που θα 

ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματός μας. 

    Έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα. 

 

  Η δυνατότητα παραμονής τους στη Ρόδο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής θα ληφθεί επίσης υπόψη. 
 
 

Περισσότερες     πληροφορίες   παρέχονται     από   τη   Γραμματεία του Τμήματος (κα Αικατερίνη 

Καντίνου, τηλ: 2241099112) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.pse.aegean.gr/?page_id=3975). 
 
 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

http://www.pse.aegean.gr/

