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Προ%ήρυξη Θέσeων ΥποΨηφίων Διδα%τόρων

στο Τμήμοί Αρχιτe%τόνων Μηχοw[%ών

του Ποweπιστημίου Ποπρών
Το Τμήμα Α9χιτε%τόνων Μηχανι%ών του Ποωεπιστημίου Πατ9ών π9ο%η@ύσσει έως
πέντe (5) Θέσeις ΥποΨηφίων ΔιδοΜτόρων (Υ.Δ.), για το α%αδημα.ι.%ό έτος 2020 -2021.
'Οσοι ενδιαφέροντοω να ε%πονήσουν Διδα%τορι%ή Διοπριβή, %αλούνται να υποβάλουν την

αίτηση, μαζί μe όλα τα σχε™ά δι%οωολογη™ά, στγι Γραμμοπeία του Τμήμοπος Αρχιτe%τόνων

ΜηχοΜ%ών μέχρι τις 25 Σeπτeμβρίου 2020, ή στην ηλe%τρο™ή διeόθυνση
αrchίsec@,υι]αυαs.gr.
Σχε™ές πληροφορίες παρέχοντοω από την %α Ουρανία Μπουσίου, τηλ: 2610 969354 emαiΙ: bουsίου@υραtι.αs.gr %οω την %α Γ%οντζή Μαρία, τηλ.: 2610 997553 %οω στην ηλe%τρονι%ή
διeύθυνση αrChίsec@,υΌαtrαs.ΩΥ.

Απαοαίτγιτα Δι%αιολονγιτι%ά:
1.
2.

Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).
Αναλυτι%ό Βιογραφι%ό Σημeίωμα %αι Υπόμνημα Επιστημονι%ού (σχεδιασ™ού %Cw/ή
Θeωρη™ού έργου) με αντίγραφα δημοσιεύσεων %οω εργασιών που έχουν ε%πονηθεί σε
προπτυχια%ά %αι μεταπτυχια%ά προγράμματα σπουδών %αθώς %οω e%τός προγραμμάτων

σπουδών.
3.

Προσχέδιο της προτeινόμeνης διδα%τορι%ής δmριβής (συνοπ™ή 7τeριγραφή του
ερευνη™ού πεδίου %οω αν™ειμένου, προτeινόμενη μεθοδολογία βασι%ή βιβλιογραφία %αι

χρονοδιάγραμμα

ε%πόνησης της

έρευνας),

στο

οποίο

Θα

συμπεριλαμβάνοντοω

τα

ερευνη™ά ενδιαφέροντα %αι οι προτεραιότητeς.

4.

Αποδει%™ά πολύ παλής γνώσης της Αγγλι%ής Γλώσσας %αι eπαρ%Ούς γνώσης τυχόν άλλων
γλωσσών (με π9οτε9αιότητα της Γαλλι%ής, Γε9μα™ής, Ισπανι%ής, Ιταλι%ής) ή άλλης
σχeΤΙζόμενης μe το ερeυνητι%ό αντι%eίμενο.

5.

Τουλάχιστον δύο (2) Συστοπώς Επιστολές από καθηγητές ή λέ%τορeς Α.Ε.Ι. σε φά%ελο
πλeιστό από τον παρέχοντα τη συστα™ή, απ' ευθeίας προς το Τμήμα Αρχιτe%τόνων

Μηχανι%ών.

6.
7.

Αντίγραφα δημοσιεύσeων.
Αντίγ9αφα Εργασιών ΦΟrtfΟΙίο), που έχουν ε%πονηθeί σε π9οπτυχια%ά %αι μεταπτυχια%ά

προγράμματα σπουδών.
8.

Αντίγραφο Διπλώματος ή πτυχίου %αι Μεταπτυχια%ού Διπλώματος Ειδί%eυσης (εφ' όσον

υπά9χει), συνοδeυόμeνα από τα απαραίτητα πιστοποιη™ά αναλυ™ής βαθμολογίας, %αθώς
%αι βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου αυτή απαιτeίται).

9.

Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομιπής ταυτότητας (%οmων δύο όψeων) ή του διαβατηρίου

για αλλοδαπούς υποψηφίους.
10.

Δύο (2) πρόσφοπες φωτογραφίeς.

Σχeτι%ά μe τα πτυχία/δ[πλώμcπα της αλλοδαπής:
Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν
διαθέτουν την π0άξη αναγνώ0ισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείτοα αντίγραφο της αίτησης που
έχουν %αταθέσει στην υπη0εσία (με αριθμό πρωτο%όλλου) %αι μα υπeύθυνη δήλωση, όπου Θα
αναφέ9ουν ότι Θα π9οσ%ομίσουν την πράξη οwαγνώ9ισης μόλις οωτή ε%δοθεί.

Σχeτι%ά μe την ταχυδρομ%ή αποστολή φα%έλων:
Δε%τοί γίνονται οι φά%eλοι με την αίτηση %αι τα δι%αιολογη™ά οι οποίοι αποστέλλοντοα
ταχυδρομι%ά %αι έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδoομeίο έως %αι την τελeυταία μέ9α

[25/09/2020]. Πα9α%αλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φά%ελο υποψηφιότγιτας τους

εντός της 3αθο9ισμένης ημeoομηνίας, να ενημeρώσουν τη Γραμμοπεία αμέσως μετά την
αποστολή, με ηλe%τ9ονι%ό μήνυμα στην ηλε%τ9ονι%ή διεύθυνση αrchίsec@,υDαtrαs.gΊ.
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