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ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Αθήνα 19/05/2020
Αρ Πρωτ 86507
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Γεωγραφίαε του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου αποφάσισε στην un αριθμ
1 00/1 4.05.2020 Συνέλευση την πρόσκληση

εκδήλωσηε ενδιαφέροντοε για εκπόνηση

διδακτορικήβ διατριΒήΞ στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα

Α/Α
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΟΥΣΑ

1

Χωρικά Μεγάλα
Δεδομένα Spatial
Big Data

Παναγιώτηε
Αρτελάρηβ

2
Μελέτη αλληλεπίδρασα

ατμόσφαι
pas θάλαοοαβ

ΠέτροΞ Κατσα
cpaöos

3
Διαχείριση αποβλήτων

στην Κυκλική

Οικονομία

Κωνσταντία
Αικατερίνπ Λα
ζαρίδη

4

G e ο s ρ a t i a I

intelligence in
disaster risk
management

Ισαάκ Παρχα
piöns

Για την υποβολή arrnons για εκπόνηση Δι

δακτορικήβ Διατριβήε απαιτείται
1 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δ.Μ.Σ Α.Ε.Ι ms ημεδαπήε ή αναγνωρισμένου

cos ισότιμου ms αλλοδαπήβ ή ενιαίου

και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού

επιπέδου του άρθρου 46 του
ν 4485/201 7 οε αντικείμενο συναφέε με
την επιστημονική περιοχή στην οποία επιθυμεί

να εκπονήσει τη διατριβή
2 Καλή γνώση επίπεδο τουλάχιστον Β2 τουλάχιστον

μίαε ξένηε γλώσσαβ αγγλικών γαλλικών

ή γερμανικών η οποία να επιβεβαιώνεται

με πιστοποιητικό
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν

στη Γραμματεία του Προγράμματοβ
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματοε Γεωγραφίαε

μέχρι Tis 08.06.2020 καθημερινά
1 0:00 1 4:00 στη διεύθυνση Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο Ελ Βεντζέλου 70 1 7676 Καλλιθέα

ή να αποστείλουν ταχυδρομικώε στην
παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη Υπόψη

Γραμματείαε ΠΜΣ Τμήματοε Γεωγραφί
as τα παρακάτω δικαιολογητικά
1 Αίτηση στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη

ερευνητική περιοχή ο προτεινό
μενοε τίτλοε η προτεινόμενη γλώσσα εκ
nôvnons και ο προτεινόμενοε ωε επιβλέπων

Tns διδακτορικήε öiaTpißris παρέχεται
στην ιοτοσελίδα
2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3 Ερευνητική πρόταση εκπόνηοηε διατριβήε
Η πρόταση περίπου 3.000 λέξειε υποβάλλεται

στα ελληνικά στην περίπτωση αλλοδαπών

είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά
4 Αντίγραφο διπλώματοε ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου

τίτλου προπτυχιακών σπουδών

αλλοδαπήε και αναλυτική βαθμολογία
σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου

46 του ν 4485/201 7 και πιστοποιητικό
αναλυτικήε βαθμολογίας

5 Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένου

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

αλλοδαπής Kar αναλυτική βαθμολογία
σπουδών

6 Αντίγραφα πτυχιακήε και μεταπτυχιακής
εργασίαε καθωε και δημοσιεύσεων αν υπάρχουν

σε ηλεκτρονική μορφή
7 Αποδεικτικό γνώσηε ξένηε γλωσσαε
8 Δύο 2 συστατικέε επιστολέε

9 Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσει επαγγελμα
τικήΞ ή ερευνητικήε απασχόλησηε σε πεδία
συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο τηε
διδακτορικήε διατριβήε
1 0 Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη από

διάφορουε φορείε υποτροφίαε ή οικονομι
κήε κάλυψηε Tns διδακτορικήε διατριΒήε
εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση οικονομικήε
ενίσχυσηε εφόσον υπάρχει
Για ηερισσότερεε πληροφορίεε μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον κ Πολύκαρπο Παπαδόπουλο

στο τηλέφωνο 210 9549325
στο e-mail geosecpost@hua.gr καθώβ

και στην ιοτοσελίδα του Τμήματοε https
www.geo.hua.gr

Ο Πρόεδροε του Τμήματοε
Ευθύμιοε Καρύμπαληε
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