
 
 

ΑΙΤΗΣΗ   

ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής»  ΠΡΟΣ: 

Όνομα:   Τη Συνέλευση του Τμήματος Μουσειολογίας, 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών  

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Επώνυμο:   

Πατρώνυμο:    

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας:  Σας παρακαλώ να κάνετε αποδεκτή την 
υποψηφιότητά μου για τη θέση υποψηφίου 
διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής με τίτλο «.......................................... 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….»,  
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……………. 
Προκήρυξης του Τμήματός σας. 
 
 
Προτεινόμενος επιβλέπων  
 ………………………………………………… 
Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης* 
……………………….……………………….. 

Διεύθυνση:   

Τ.Κ., Πόλη:  

Τηλέφωνο:   

Ε-mail:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Επαγγελματική Εμπειρία (Εφόσον Υπάρχει) 
Φορέας Απασχόλησης:…………………………………………………. 
Κλάδος / Τμήμα:…………………………………………………………… 
Θέση / Αντικείμενο:……………………………………………………… 
Διάστημα:…………………………………………………………………….. 
 

 

Ημερομηνία:  

 
 
 
 

 
   

Συνημμένα:   

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  (με συνημμένα τα 
αποδεικτικά αυτού)                       

□ 

 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, 

κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του 
εξωτερικού.                                                                

□  

3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς 
και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους 
από ιδρύματα του εξωτερικού.                                       

□ (υπογραφή) 

4. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.   □  

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική 
διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική 
διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε 

□ 
 



άλλο ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής. 

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη 
ΔΕΠ ή ερευνητές με τους οποίους ο υποψήφιος έχει 
ακαδημαϊκή σχέση, σε φακέλους σφραγισμένους 
από τους συντάκτες. 

□ 

 

7.Πιστοποιητικό καλής γνώσης μιας τουλάχιστον 
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 
προτίμηση της Αγγλικής. Δεν απαιτείται, αν 
υπάρχουν τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο 
εξωτερικό. 

□ 

 

8. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής σε ψηφιακή 
μορφή, που έχει εκπονηθεί σε προηγούμενα 
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών. 

□ 

 

9. Αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή, επιστημονικών  
δημοσιεύσεων/ πιστοποιητικών συμμετοχής σε  
ερευνητικά προγράμματα /σχετικής εμπειρίας. 

□ 
 

10. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης, στην Ελληνική 
      γλώσσα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. 
11. Θετική εισήγηση από ένα μέλος ΔΕΠ του 
       Τμήματος Μουσειολογίας  
 

□ 
 
□ 

 

 
 
  *Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής 
 
 


