
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 

Το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σε εφαρµογή της 
Πράξης 2/29.01.19, Θέµα 4 της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, 
προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και προσκαλεί τους 
ενδιαφεροµένους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων στις παρακάτω 
θεµατικές περιοχές: 

Δικαίωµα υποβολής αίτησης 
Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι 
κάτοχοι Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, 
ή ισοτίµου της αλλοδαπής (αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ).  

Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
σε σφραγισµένο φάκελο µεταξύ 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2019 

• είτε µε ιδιόχειρη υποβολή στη Γραµµατεία του Τµήµατος 

Γραµµατεία Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας  
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• είτε ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση 
και ηµεροµηνία αποδεικνυόµενη από την ταχυδροµική σφραγίδα. 

Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος http://sw.uniwa.gr στην ενότητα Διδακτορικές Σπουδές. Στην 
αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόµενο τίτλο της 
Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόµενο ως Επιβλέποντα και τη γλώσσα 
συγγραφής της διατριβής. 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 
4. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και µεταπτυχιακών 

τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή οµοταγή της αλλοδαπής 
αναγνωρισµένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού 
κύκλου σπουδών. 

6. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) της 
αγγλικής γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή 
µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του 
θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο 
ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως µητρική. 

7. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 
4485/2017), η δοµή του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 5 του 
Κανονισµού Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος. To Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής 
Διατριβής έχει έκταση από 15 έως 30 δακτυλογραφηµένες σελίδες, 
σχήµατος Α4 και κατατίθεται σε 3 αντίτυπα στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  

8. Σύντοµη περίληψη της προτεινόµενης διδακτορικής διατριβής στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986 ότι «δεν είναι υποψήφιος 
διδάκτορας ούτε έχει υποβάλλει αίτηση εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
σε άλλο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής» και ότι τα δικαιολογητικά 
που κατατίθενται είναι έγκυρα και γνήσια αντίτυπα των πρωτοτύπων. 

10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας. 
11. Δύο συστατικές επιστολές από µέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές αναγνωρισµένου 

ερευνητικού κέντρου, οι οποίες θα αναφέρονται στις σπουδές και στην 
ικανότητα του υποψηφίου να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. 

12. Επιπλέον, ο υποψήφιος µπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
θεωρεί ότι µπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του. 

Η Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας 

http://sw.uniwa.gr


Κατερίνα Μανιαδάκη 

Αναπλ. καθηγήτρια


