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Επιθυµώ να εκπονήσω διδακτορική διατριβή µε θέµα (προσωρινός τίτλος):
'' ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................''

Ως επιβλέποντα καθηγητή προτείνω
τ...........κ............................................................................................................................................

Προτεινόµενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής είναι: …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Συνηµµένα:
1. Δύο (2) φωτογραφίες
2. Βιογραφικό σηµείωµα
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
4. Αναλυτική πρόταση
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν εκπονεί την ίδια διατριβή σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του
εξωτερικού
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι αληθή και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων
7. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
8. Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
9. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
10. Δυο (2) συστατικές επιστολές
11. Χρήσιµη θεωρείται η προσκόµιση των ακόλουθων εγγράφων (αντίτυπα πτυχιακής , µεταπτυχιακής –
διπλωµατικής ή άλλων επιστηµονικών εργασιών, δηµοσιεύσεων κλπ. και αποδεικτικά επαγγελµατικής
εµπειρίας και επιστηµονικών διακρίσεων (αν υπάρχουν).
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Ποιές βασικές σπουδές έχετε ολοκληρώσει µέχρι σήµερα:
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ &ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΠΟΦ/ΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΣ

...............................

......................................

.........................................

.....................

...............................

....................................... .........................................

.....................

................................ ....................................... .........................................

.....................

...............................

.....................

....................................... .........................................

Ποίες ξένες γλώσσες γνωρίζετε:
ΓΛΩΣΣΑ

ΓΡΑΠΤΑ (ΑΡΙΣΤΑ-ΚΑΛΑ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ (ΑΡΙΣΤΑ - ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ )
ΜΕΤΡΙΑ )
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Ποιές διακρίσεις σας απονεµήθηκαν µέχρι σήµερα ( Υποτροφίες, Βραβεία κλπ ):
ΦΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

....................... ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠ/ΣΗ:....................... .............. .............. ..............
....................... ................................................ .............. .............. ..............

....................... ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠ/ΣΗ:....................... .............. .............. ..............
....................... ................................................ .............. .............. ..............
....................... ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ:................ .............. .............. ..............
....................... ................................................ .............. .............. ..............

Δηµοσιεύσατε Επιστηµονικές εργασίες και ποιές ( εάν ναι, θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στο φάκελλο )

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Συµµετείχατε σε Επιστηµονικές δραστηριότητες, και σε ποιές:

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………........
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Αθήνα ............................20...........
Ο/Η Αιτών/ούσα

Υπογραφή

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

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, 176 71 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 210 920 1384 –1381 -1036 - ΤELEFAX: 210 922 1222 - 136, SYNGROU AVENUE, ATHENS 176 71, GRΕECE –
TEL: 210 920 1384 –1381 -1036– TELEFAX: 210 9221222
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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2. Η EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1 Για να γίνει δεκτή αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Ο υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κοινωνικών, πολιτικών,
οικονομικών, νομικών, ιστορικών ή άλλων συναφών προς τα αντικείμενα του Τμήματος σπουδών, που έχει
χορηγηθεί από Ελληνικό ή ξένο ομοταγές Πανεπιστήμιο. Κατ’ εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, αίτηση Υ.Δ.
κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκτός των κοινωνικών επιστημών, γίνεται αποδεκτή υπό
προϋποθέσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Τίτλοι σπουδών αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει να έχουν
αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους Ελληνικούς.
(β) Το θέμα της διατριβής να εντάσσεται στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο που καλύπτει το Τμήμα, να
ανταποκρίνεται στους γενικότερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που προωθεί το Τμήμα.
(γ) Ο υποψήφιος να γνωρίζει επαρκώς μια τουλάχιστον από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, η οποία να
πιστοποιείται με επίσημο τίτλο (Proficiency ή Advance ή Toefl για τα Αγγλικά, Delf 5,6 για τα Γαλλικά και
Kleines για τα Γερμανικά) ή με εξετάσεις από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου, ώστε
να μπορεί άνετα να συμβουλεύεται τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και την έρευνά του.
2.2 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος, δύο φορές κάθε
ακαδημαϊκό έτος. Οι πρώτες αιτήσεις κατατίθενται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι την 31η
Οκτωβρίου και οι δεύτερες μέχρι την 31η Μαρτίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Για την υποβολή της
αίτησης απαιτούνται τα ακόλουθα:
(α) Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη
Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από τους τίτλους και την αναλυτική βαθμολογία των
προπτυχιακών, των μεταπτυχιακών ή άλλων σπουδών του υποψηφίου και από όποια άλλα στοιχεία που κατά
την κρίση του Υ.Δ. δείχνουν τις σπουδές, τις γενικότερες γνώσεις του, τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τη
συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, τις τυχόν επιστημονικές του εργασίες κλπ. Τίτλοι αλλοδαπών
Πανεπιστημίων πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στην αίτηση σημειώνεται το προσωρινό
θέμα της διατριβής και προτείνεται ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τον
προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο Υποψήφιος ενθαρρύνεται στο να έχει έλθει σε επικοινωνία με τον
προτεινόμενο Διδάσκοντα έτσι ώστε να έχουν αποσαφηνιστεί ζητήματα θεματολογίας και μεθοδολογίας.
(β) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών δεν είναι υποψήφιος διδάκτορας ούτε έχει υποβάλλει αίτηση
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας ή του εξωτερικού.
(γ) Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.
(δ) Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες να είναι από δύο μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές Αναγνωρισμένου Ερευνητικού
Κέντρου, και να αναφέρονται στις σπουδές και στην ικανότητά του να εκπονήσει διδακτορική διατριβή.
(ε) Αντίτυπα τυχόν πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή άλλων επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κλπ.
(στ) Αναλυτική πρόταση έρευνας που περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου της διατριβής του, τον τρόπο
που προτίθεται να το ερευνήσει, τη βιβλιογραφία που έχει ήδη συμβουλευτεί, το ειδικότερο ενδιαφέρον που
παρουσιάζει το θέμα που θέλει να ερευνήσει, κλπ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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