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ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν το ερευνητικό πεδίο Φαρμακευτική Τεχνολογία
Τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους είναι Μεταπτυχιακό δίπλωμα ΑΕΙ του

εσωτερικού ή ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

το ένα από τα δύο πτυχία προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό να είναι στο ευρύτερο πεδίο

της γνωστικής περιοχής της διδακτορικής διατριβής και η επιλογή αντικειμένου για την
εκπόνηση της διατριβής να είναι από τις περιοχές που προαναφέρονται στην προκήρυξη
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει
• Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το πεδίο έρευνας

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφονται τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου που

προκηρύσσεται
Επίσημο αντίγραφο πτυχίου εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ

Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
• Επαρκής γνώση ξένπς γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά και σε συνέδρια με κριτές
Αποδεικτικά ερευνητικής διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας

• Δύο συστατικές επιστολές
Προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως επιβλέπων τπς Διδακτορικής Διατριβής παρ
2 άρθρο 38 του Ν.4485/201 7 και π από μέρους αποδοχή του

•Ένα κείμενο 500 λέξεων ως προσχέδιο τπς διδακτορικής διατριβής

Οι υποψήφιοι για το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση την
οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής κτίριο Βιολογίας
Φαρμακευτικής 4ος Όροφος γραφείο 406 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 Περισσότερες πληροφορίες στο 2310997623 ή μήνυμα
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