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ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή δύο 2 υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών κατά
το εαρινό εξάμηνο του ακαδ έτους 2020-2021
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών προκηρύσσει δύο 2 θέσεις υποψηφίων

διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ έτους 2020
2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4485/2017 ΦΕΚ 114/τ Α και
του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει των άρθρων 4
5 6 του οικείου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και την
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αρ συν 657/03-02
2021 ως εξής

α
Αντικείμενο διατριβής Εισηγητής Επικοινωνία

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Εκπαίδευση για την Αειφορΐα
μελέτη των υδάτινων

οικοσυστημάτων αειφορική
διαχείριση φυσικών και
πολιτισμικών πηγών
σύνδεση του οικοσυστήματος
με τις τοπικές κοινωνίες και
τον πολιτισμό

Αικατερίνη ΠλακΙτση 26S1005771
kplakltsßuol.gr

2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού για τη φύση και το
περιβάλλον υδάτινα
οικοσυστήματα και υλικά και
άυλα στοιχεία πολιτισμού που
σχετίζονται με αυτά

Αικατερίνη ΠλακΙτση 2651005771
knlakiBffluoi er

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ Μ Σ από
Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Δ.Ο Α.Τ.Α.Π σύμφωνα με
το ν 3328 Α 80/2005 ως ισότιμα της αλλοδαπής
Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας

και μη κάτοχος Δ Μ Σ Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν πτυχιούχους

σχολών υπερτετραετούς φοιτήσεως και μεταπτυχιακούς φοιτητές
οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών αλλά εκκρεμεί η απονομή του τίτλου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 22-02
2021 στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμή ματος Νηπιαγωγών αποκλειστικά

και μόνο ηλεκτρονικά στο email gramptn@uoi.gr τα ακόλουθα

δικαιολογητικά
1 Αίτηση
2 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3 Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση της Αγγλικής
4 Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 2.500 3.000 λέξεις
5 Αντίγραφο πτυχίου
6 Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ ή Βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακών σπουδών

7 Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
8 Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων βαθμός Δ.Μ.Σ
9 Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή

10 Συστατικές Επιστολές τουλάχιστον δύο
1 1 Δημοσιεύσεις
Οι γλώσσες υποβολής τού προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου
της διατριβής δύνανται να είναι η ελληνική ή και η αγγλική γλώσσα
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση των επιδόσεων αυτών στις
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της συνέντευξης η οποία
δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης των συστατικών επιστολών

που καταθέτουν καθώς και των επιστημονικών εργασιών ή άλλου
ερευνητικού έργου που έχουν εκπονήσει και του συνόλου του βιογραφικού

τους σημειώματος
Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί μέχρι 31-03-2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στη Γραμματεία του Τμήματος κ Ε Μπέζα τηλ 26510-07189
Μεταβατικό Κτίριο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ Κ 45110 Ιωάννινα ή
στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος http://ecedu.uoi.gr όπου
υπάρχει και ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Η πρόεδρος του τμήματος
Αικατερίνη ΠλακΙτση

Καθηγήτρια
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