ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η συµπληρωµένη αίτηση, που πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα
παρακάτω επίσηµα δικαιολογητικά ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών,
παρακαλούµε να υποβληθεί ταχυδροµικώς ή ιδιοχείρως στη διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Γραµµατεία Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής
Λ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671
Τηλ.: 210-9201036, 210-9201382 Fax: 210-9221222
Αναγκαία δικαιολογητικά κατά την κατάθεση:
•

Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος
Κοινωνικής Πολιτικής (διατίθεται και στο www.koinpolpanteion.gr
→ΑΙΤΗΣΕΙΣ–ΕΝΤΥΠΑ → ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ).

•

Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.

•

Επικυρωµένα αντίγραφα αναλυτικής βαθµολογίας και τίτλων προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών σπουδών (για αλλοδαπούς τίτλους βεβαιώσεις ισοτιµίας
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

•

Επάρκεια σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα η οποία πιστοποιείται µε την
υποβολή πτυχίου (Proficiency ή Advance ή Toefl για τα Αγγλικά, Delf 5,6
για τα Γαλλικά και Kleines για τα Γερµανικά) ή µε ειδικές εξετάσεις στο
Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστηµίου. Επίσης αποδεικνύεται
από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστηµίου ο οποίος αποκτήθηκε µετά
από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.

•

Τρεις συστατικές επιστολές, από τις οποίες οι δύο τουλάχιστον να είναι από
Καθηγητή του υποψηφίου, και να αναφέρονται στις σπουδές και στην
ικανότητά του να εκπονήσει διδακτορική διατριβή.

•

Αντίτυπα πτυχιακής, µεταπτυχιακής-διπλωµατικής ή άλλων επιστηµονικών
εργασιών, δηµοσιεύσεων κλπ.

•

Αναλυτική πρόταση έρευνας (βλ. σχετικά: www.koinpolpanteion.gr

→

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ → ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). Η αναλυτική
πρόταση έρευνας κατατίθεται σε 4 αντίτυπα.
•

Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

•

∆ύο φωτογραφίες ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.

•

Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (αν υπάρχουν).

•

Επιστηµονικές ∆ιακρίσεις (αν υπάρχουν).

•

Υπεύθυνη δήλωση (ότι ο αιτών δεν εκπονεί την ίδια διδακτορική διατριβή
σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού) (διατίθεται και στο
www.koinpolpanteion.gr →ΑΙΤΗΣΕΙΣ–ΕΝΤΥΠΑ→∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΕΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (παρακαλούµε συµπληρώστε µε KΕΦΑΛΑΙΑ)
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ηµέρα
Μήνας
Έτος
1

9

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

Τ.Κ.

FAX

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

e-mail

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (αν διαφέρει από τη µόνιµη)
Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

e-mail

Τ.Κ.

FAX

2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ (Παρακαλούµε να
προσκοµίσετε όλα τα σχετικά πρωτότυπα ή επικυρωµένα έγγραφα)

Ηµεροµηνία
Από - µέχρι

Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα (Σχολή-Τµήµα)

Έτος
Αποφοίτησης

Βαθµός
Πτυχίου

1. ____________

__________________________
__________________________
__________________________

_____________

_______

2. ____________

__________________________
__________________________
__________________________

_____________

_______

3. ____________

__________________________
__________________________
__________________________

_____________

_______

3. ΛΟΙΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Πτυχιακή εργασία, µεταπτυχιακήδιπλωµατική εργασία, δηµοσιεύσεις, συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ.)

Ηµεροµηνία

Εκπαιδευτικός Φορέας

Αντικείµενο

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

4. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Παρακαλούµε να προσκοµίσετε όλα τα σχετικά
πρωτότυπα ή επικυρωµένα έγγραφα)

Γλώσσα

∆ίπλωµα-Βαθµός

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Φορέας

Θέση

Χρονική
Περίοδος

Τρέχουσα
Κατάσταση________________________________________________
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

Πλήρης
Απασχόληση






Μερική
Απασχόληση






6. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Παρακαλούµε να αναφέρετε τα ονόµατα τριών ατόµων
από τα οποία ζητήσατε συστατικές επιστολές)

Ονοµατεπώνυµο
Τηλέφωνο ή e-mail

Θέση

Οργανισµός

1.____________________
____________________

___________________ ____________ ___________
___________________ ____________ ___________

2.____________________
____________________

___________________ ____________ ___________
___________________ ____________ ___________

3.____________________
____________________

___________________ ____________ ___________
___________________ ____________ ___________

7. AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γράψτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι κατά τη
γνώµη σας σχετική µε την υποψηφιότητά σας (όπως άλλες διακρίσεις και δεξιότητες,
γιατί ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε διδακτορική διατριβή, οι επαγγελµατικές σας
προοπτικές κ.ά.).

Επιθυµώ να εκπονήσω διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείµενο:
.........................................................................................................
µε θέµα (τίτλος):
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την παρούσα αίτησή µου και να ορίσετε την
κατά νόµο Συµβουλευτική Επιτροπή.

Ως Επιβλέποντα καθηγητή προτείνω:
τ......κ................................................................................................

Ηµεροµηνία Αίτησης
Αθήνα, ……/……/20…..

Με τιµή
Ο Αιτών/ Η Αιτούσα
…………………………..

Ηµεροµηνία παραλαβής
(συµπληρώνεται από τη Γραµµατεία)
Αθήνα, …../…../20….
Υπογραφή Υπαλλήλου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γ.Σ.Ε.Σ...............................................................................................
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ........................................................................................
ΜΕΛΗ.................................................................................................
.........................................................................................................

ΘΕΜΑ.................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

