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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ - ΤοΤμ πμα Φυσικ ...

Πηγή: ΑΥΓΗ Σελ.: 31 Ημερομηνία
έκδοσης:

17-12-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

389.81 cm² Κυκλοφορία: 630

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟ 

ΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΙίΤΟΡΩΝΑΚ. ΕΤΟΥΣ2022- 
2023

ΤοΤμ πμα Φυσικής τπςίχολπς θετικών 
Εηκπημών του Πανεπιστη μ ίου Ιωαννίνων 
δέχεται ακήαειςγκιεκηόνηση διδακτορικής 
διατριβής στα παρακάτω ανδει κακά ερευ
νητικά πεδία:

αία Ανυκείμ εν ο διαψ ιβής
1Μ ελέτη του μαγνητικού πεδίου των 

εκτοξεύσεων στεμματικού υλικού στο εγ
γύς ηλιακό περιβάλλον

Εισηγητής: Πατοουράκος Σπυρίδων 
Αναπληρωτής Καθηγητής,

Επικοινωνία: 2651008478
spateoun@uoi.gr

2 Μελέτη της ανάδυσης μσγνητικών

πεδίων στον'Ηλιο, μέσωτρισδιάαταιωνα- 
ριθμητικών προσομειώσεων

Εισηγητής: Αρχοντής Βασλειος Κα
θηγητής.

Επικοινωνία: 2651008468
archontis@uoi.gr

3 Μελέτη της δημιουργίας και εξέλιξης 
εκρπτικάν φαινομένων στον'Ηλιο

Εισηγητής: Αρχοντής Βασλειος Κα
θηγητής.

Επικοινωνία: 2651008468
archonti9@uoi.gr

4 Μαγνππκά πεδία πριν από ηλιακές ε
κρήξεις και πρόβλεψη ηλιακόν εκρήξεων

Εισηγητής: Ν ίνίος Αλέξανδρος Καθη
γητής.

Επικοινωνία: 2651008496
anirctos@ uoi.gr

5 Πρόβλεψη ηλιακών εκλάμψεων σε 
τρεις διαστάσεις

Εισηγητής: ΝνιοςΑλέξανδρος Καθη
γητής.

Επικοινωνία: 2651008496
anintos@uoi.gr

Σύμφωνα με to άρθρο 92 του Ν. 
4957/2022, δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έ
χουν οι κάτοχοι μοαπτυκ ιακού δίΓλώμαιος 
στη Φυσική ή συναψούς με τη Φυσική α
ντικειμένου που έχει χορηγηθεί από ΑΕ! 
της ημεδαπής ή α/αγνωρισμένου ως ισό
τιμο της αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυ
χιακού προγράμματος σπουδών ΑΕ! της 
ημεδαπής π σναγνωρισμένου ως ισάτιμο 
της αλλοδαπής η επιτυχής ολοκλήρωση 
ίου οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυ
χιακού επιπέδου (integrated master} σύμ
φωνα μετοάρθρο78ΐουΙΜ.4957/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο
βάλουν μέχ ρι την Παρασκευή 07.012023 
(σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της 
Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής 
(gramphys@uoigr) ή ταχυδρομικώς ή με 
ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπι
στήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος 
Φυσικής, Πανεπκπημιούπαλη,1X45110, 
Ιωάννινα) τα παρακάτω δικαιολογππκά

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφι κό σημείωμα
3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσηςμιας 

τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευ- 
ρωπαϊκήςΈνωσης, κατά προτίμηση της Αγ
γλικής.

4. Προσχέδιο ΔιδακτορικήςΔιατριβής.
5. Αντίγραφο του ΔΜΣ
6. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχια

κών και μεταπιυχ ιακών μαθημάτων.
7. ΒεβαίωσπΔΟΑΤΑΠ (όπου απαπείτπι)
8. Συστπτι κές Επιστολές [τουλάχιστον 

δύο)
9. ΔΜτοση του υποψηφίου μεεπιλσγή 

του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυ- 
μεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή 
του. Η επλσγή αυτή μπορείναεναι απάτη 
ερευνητική πεδ ίατα οποία περί γράφονται 
στην ιχσκήρυξη.Στην περίπτωση ηουηε- 
πλσγή δεν εμπεριέχεται στη περιγραφά- 
μένα στην προκπρυίρ, οι υποψήφιοι υηο- 
χρεούνταισυιν ιαητάθεοη αναλυτικής πε
ριγραφής του αντικειμένου έρευνα (του
λάχιστον 50G λέξεις),

10. Φωτοτυπ ία Αστυντψ^Ταυτότπτας.
Οι γλώσσες υποβολής του πρατεινά-

μενού τίτλου και του προσχεδίου της δια
τριβής δύνανται να είναι η Ελλπν ι κή ή/και η 
Αγγλκή γλώσσα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη 
βάση των επ ιδόσεων αυτών σπς προπτυ
χιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τηςσυ- 
νέντευξρς (π οποία δύναιαι να γνετπι και 
μέςκοτηλεδιάακεψης),τωνσυσΐαΐΐκώνε- 
πισιολών που καταθέτουν καθώς και των 
επιστημονικών εργασιών ή άλλου ερευ
νητικού έργου που έχουν εκπονήσει. Η δη- 
δικασία επλαγής θα ολοκληρωθεί μέχρι

30.01.2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στη Γραμματεία ταυ Τμήματος κατά ττς ερ
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
265100749L

Ιωάννινα, 12.12*2022 
0 Πρόεδρος του Τμήματος 

ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΟΕΝ
Καθηγητής
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