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α να είναι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίαε
ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούε Πανεπιστημίου
Tns αλλοδαπή5 αναγνωρισμένο από
τονΔΟΑΤΑΠ
β να είναι κάτοχοι διπλώματοβ μεταπτυχιακών
σπουδών οε κλάδο Tns εφαρμοσμέ
vns ψυχολογίαε από ελληνικό ΑΕΙ ή ομο
ταγέε Πανεπιστήμιο Tns αλλοδαπήε
από τον ΔΟΑΤΑΠ

αναγνωρισμένο

γ να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλωσσά

δ να έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση
χρήσηε στατιστικών προγραμμάτων και
στατιστικών τεχνικών
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Το Τμήμα Ψυχολογία του Παντείου
στη συνεδρίαση ms Συνέλευσηε
Tns 25/09/2018 αποφάσισε την ηροκήρυ
ξη/πρόοκληση εκδήλωαηβ ενδιαφέροντοε
δύο 2 υποψηφίων διδακτόρων στα γνωστικά
Πανεπιστημίου

αντικείμενα
Ψυχολογικοί παράγοντεβ στη διαμόρφωση
συμπεριφορών πρόληψηε του καρκίνου
2 Ψυχολογικοί παράγοντε3 στην προσαρμογή
του ογκολογικού ασθενούΞ στην
εηιδράσειβ σε επίπεδο ζεύγουε
1

αρρώστια

Προϋποθέσει Οι υποψήφιοι θα πρέπει

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α Αίτηση του υποψηφίου για εισαγωγή στο
Πρόγραμμα Εκηόνποηε Διδακτορικήε Δι
aTpißns έντυπο Tns onoias διατίθεται από
τη γραμματεία του Τμήματοε Ψυχολογίαε
αναγράφονταε τον προτεινόμενο τίτλο την
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησηε καθώε
και τον προτεινόμενο tos επιβλέποντα ms

διδακτορικήε διατριβήε
β Αντίγραφα τίτλων σπουδών αναλυτικών
Βαθμολογιών και πιστοποιητικών αντιοτοι
xias και ισοτιμίαε εφόσον απαιτείται από
τον ΔΟΑΤΑΠ
γ Φωτοτυπία αστυνομικήβ ταυτότηταβ ή
διαβατηρίου
δ Αποδεικτικά στοιχεία διπλώματα αντίγραφα
αποτελεσμάτων εξετάσεων γνώ
ons Tns αγγλικήε γλώσσαε σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5γ του παρό
vTos κανονισμού
ε Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
στ Προσχέδιο Tns διδακτορία διατριΒήε
που θα εκπονήσουν Το προσχέδιο Tns δι
δακτορικήε διατριβήε θα πρέπει να

περιλαμβάνει

τα εξήε
Τον Ενδεικτικό Τίτλο τη θεματική Περι
οχή/Περιοχέβ και Tis Λέξειε-Κλειδιά από
1

2 έωε 5
2 Συνοπτική περιγραφή του θέματοε 200
400 λέξεκ
3 Συνεισφορά και πρωτοτυπία Tns προτει
νόμενηε διατριβήε 200-400 λέξειε
4 BaaiKÔs OKonôs οτόχοι και ερευνητικά
υποθέσειε Tns διδακτορικήε διατριβήε
200-400 λέξείΞ
5 Μεθοδολογία Ερευναβ 400-600 λέξειε
6 Προσδιορισμόε προβλεπόμενα διάρκεπ
as των βασικών σταδίων εκπόνησηβ ms Öt
δακτορικήε διατριβήε όπωΞλ.χ βιβλιογραφική
αναοκόπηοη συλλογή και επεξεργασία
ερευνητικού υλικού κ.λπ 1 00-300 λέξειε
7 ΒιΒλιογραφικέΞ avacpopés οι οποίεε
στην πρόταση
ζ Δύο συστατικέε επιστολέε εκ των οποίων
η μία τουλάχιστον να είναι από καθηγπ
τή/τρια μέλοβ ΔΕΠ ή ΕΠ του/ms υποψηφίου/as
στο πλαίσιο των προπτυχιακών ή
του/ms σπουδών σφραγισμέ
νεε εντόε φακέλου από tous συντάξαντεε

εμφανίζονται

μεταπτυχιακών

Προθεσμία κατάθεοηβ δικαιολογητικών
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
την αίτησή tous http://psychology

panteion.gr/index.php/about-us/phd
psychology μαζί με όλα τα δικαιολογητικά
στη Γραμματεία του Τμήματοβ Ψυχολο
Yi'as Λεωφόροε Συγγρού 1 36 ΤΚ 1 76 7
2os ôpocpos Παλαιού Κτιρίου μέχρι και
την Τρίτη 08-01-2019
Η διαδικασία επιλογήβ των υποψηφίων
καθώβ και η εκπόνηση ms διδακτορική
s διατριβήε θα γίνουν σύμφωνα
με Tis διάταξε is του ν 4485/2017 και
1

του Κανονισμού Διδακτορικών
του Τμήματοβ

Σπουδών
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