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Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο
οποίο λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις
διατάξεις της un αριθμ 1 71 5/24876 απόφασης έγκρισης Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 3833/06.09.201 8 τ Β κατά τις
διατάξεις του Νόμου 4485/201 7 προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτους
2019 2020 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
έως και τριάντα 30 φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης
των Υλικών
Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει
τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που
εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα Επιστημονικά
θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Οι διδακτορικές σπουδές
αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης
επιστημονικής έρευνας καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών
να συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας
Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για
διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών καθώς και οι
υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων περιγράφονται λεπτομερώς
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών
Η αίτηση στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορεί να υποβληθεί σε
οποιαδήποτε ημερομηνία έως τις 30.06.2020 και εξετάζεται στην
επόμενη Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση
μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
Πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης
των Υλικών κα Π Μπόμπολα e-mail bobola@upatras.gr Τηλ
2610996304
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