
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/05/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/05/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 22
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής είκοσι 20 υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χειμερινό εξάμηνο
την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί
στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική
είκοσι 20 Υποψήφιων Διδακτόρων
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ Α.Ε.Ι της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

μεταπτυχιακού

επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν 4485/2017
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ ή
μη κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε ή ισότιμων σχολών μπορούν
να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ
Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος καλύπτονται
οικονομικά από ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι διδάκτορες

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με
επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων όπως περιγράφεται

στα Αρθρα 10.3-10.5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος t>EK 2988/Β725.7.2018
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή

26 Ιουνίου 2020 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής
πύλης https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap
zupsjjg_adm
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν

την ιστοσελίδα του Τμήματος www.chemeng.upatras
gr ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση phd
studies@chemeng.upatras.gr ή να απευθυνθούν στην παρακάτω
διεύθυνση
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