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  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΥΟ (2) ...

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Σελ.: 20 Ημερομηνία
έκδοσης:

18-02-2023

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

158.71 cm² Κυκλοφορία: 2090

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 1036 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΥΟ 
(2) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί- 
νων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση δι
δακτορικής διατριβής στα παρακάτω 
ενδεικτικά ερευνητικά πεδία: 
α/α Αντικείμενο διατριβής Εισηγητής 
Επικοινωνία
1 Εύρεση και μελέτη λύσεων μαύρων 
οπών και σκουληκότρηπων σε τροπο
ποιημένες θεωρίες βαρύτητας Καντή 
Παναγιώτα Καθηγήτρια 2651008486 
pkanti@uoi.gr
2 Ανάπτυξη Υλικολογισμικού για τον 
Εκκινητή Μιονίων Πρώτου Επιπέδου 
του Πειράματος CMS στο CERN Φού
ντάς Κωνσταντίνος Καθηνητής 
2651008750 oostas.foudas@uoi.gr 
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 
4957/2022, δικαίωμα υποβολής αίτη
σης για εκπόνηση διδακτορικής δια
τριβής έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχια
κού διπλώματος στην Φυσική ή συνα
φούς με την Φυσική αντικειμένου, 
που έχει χορηγηθεί από Α Ε Ι. της η
μεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότι
μο της αλλοδαπής ή απόφοιτος προ
πτυχιακού προγράμματος σπουδών Α
ΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ως ισότιμο της αλλοδαπής, η επιτυχής 
ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην 
χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τί
τλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ
δου (intergrated master) σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν. 4957/2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο
βάλουν μέχρι την Τετάρτη 15/03/2023 
(σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο e- 
mail της Γρομματείας του Τμήματος 
Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυ- 
δρομικώς ή με ταχυμεταφορά στην 
διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανε- 
πιστημιούπολη, Τ. Κ. 45110, Ιωάννινα)

τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης 
μιάς τουλάχιστον επίσημης γλώσσας 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά προτί
μηση της Αγγλικής.
4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
5. Αντίνραφο του Δ.Μ.Σ.
6. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχια
κών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
7. Βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαι
τείται)
8. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον 
δύο).
9. Δήλωση του υποψηφίου με επιλο
γή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο 
επιθυμεί να εκπονήσει την διδακτορι
κή διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπο
ρεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία 
τα οποία περιγράφονται στην προκή
ρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή 
δεν εμπεριέχεται στα περινραφόμενα 
στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υπο- 
χρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής 
περιγραφής του αντικειμένου έρευ
νας (τουλάχιστον 500 λέξεις).
10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότη
τας ή διαβατήριο.
Οι γλώσσες υποβολής του προτεινό- 
μενου τίτλου και του προσχεδίου της 
διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνι
κή ή και η Αγγλική γλώσσα.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται 
στην βάση των επιδόσεων αυτών στις 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές, της συνέντευξης (η οποία 
δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιά
σκεψης), των συστατικών επιστολών 
που καταθέτουν καθώς και των επι
στημονικών εργασιών ή άλλου ερευ
νητικού έργου που έχουν εκπονήσει. 
Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρω
θεί μέχρι 10/04/2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο
νται στην Γραμματεία του Τμήματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 2651007491.

Ιωάννινα, 13/02/2023 
Ο πρόεδρος του Τμήματος 

Σαμουήλ Κοέν 
Καθηγητής
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