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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 393/17-02-2022 προκηρύσσει 

θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα εξής θεματικά πεδία (μία θέση για κάθε θεματικό πεδίο): 

1. Από την εθνική  ομογενοποίηση ως τον εμφύλιο: Η ιστορική εκπαίδευση των 

αποφοίτων τους Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και οι επιπτώσεις τους στην 

συγκρότηση των ταυτοτήτων τους. 

2. ΤΠΕ – Εργασιακή ικανοποίηση και Εργασιακό άγχος εκπαιδευτικών.  

3. Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών. 

4. Θεωρητικές, παιδαγωγικές και ερευνητικές συνιστώσες τους διδακτικής προσέγγισης 

και των χρήσεων του παρελθόντος σε μη τυπικούς και άτυπους χώρους μάθησης.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν 

τους παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

1) Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) τους ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος τους αλλοδαπής. 

2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. τους 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τους αλλοδαπής ή ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τις  22 

Φεβρουαρίου 2022 μέχρι τους 14 Μαρτίου 2022. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται (Η αίτηση βρίσκεται 

στο https://eled.uowm.gr/didaktorika/etisis-entipa/): 

α) Ο προτεινόμενος τίτλος τους διατριβής 

β) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης τους διατριβής 

γ) Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα τους διατριβής 

      2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/τους υποψηφίου/τους 

      3. Προσχέδιο-υπόμνημα τους τους εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

      4. Φωτοαντίγραφο τους Αστυνομικής Ταυτότητας 

      5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 

      6. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οι οποίοι/ες υποβάλουν αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι 

υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας τους και 

την ένταξη τους ή μη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο/Η υποψήφιος/ια που δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να 

παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται μετά από 

τριάντα (30) ημέρες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή τους αίτησής τους θα πρέπει να μελετήσουν 

προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο 

Συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – EE 
2016/679 

https://eled.uowm.gr/didaktorika/etisis-entipa/
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https://eled.uowm.gr/didaktorika/kanonismos-didaktorikon-spoudon/ και να 

ενημερωθούν για τους υποχρεώσεις τους, πέραν τους εκπόνησης τους διατριβής τους, οι 

οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού  Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα 

(υπόψιν Μαύρου Στέφανου) .  

Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς θα πρέπει να έχουν καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής 14 Μαρτίου 2022. 

Ηλεκτρονική αποστολή δεν γίνεται δεκτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο 

μεταπτυχιακού, υπεύθυνος Μαύρου Στέφανος, τηλέφωνο: 23850-55111 (ώρες 09:00-13:00) ή 

στο e-mail: smavrou@uowm.gr. 

 

  Φλώρινα 22-02-2022 

 

 

 

O Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Ιωάννης Θωίδης 

    Αναπληρωτής Καθηγητής 
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