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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούτης Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνέλευση αριθ. 576/28.06.2022)

Κ α λ ε ίΌσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα να υποβάλλουν από την Δευτέρα J6 Ιανουάριου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουάριου 2023 σχετική αίτηση στη Γραμματεία (Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Πανεπιστημιούπολη, 69 100 Κομοτηνή) με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής (βλ. την ιστοσελίδα του Τμήματος: ]http://www.phyed.duth.gr
2. Πτυχίο Α.Ε.Ι.* (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι.* (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας «καλής γνώσης» επιπέδου (Β2) μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. (Σύμφωνα με τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στονΑΣΕΠ)
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής: σελίδα τίτλου (προτεινόμενος τίτλος διατριβής, ονοματεπώνυμο υποψηφίου), εισαγωγή με την ερευνητική προσέγγιση που οδηγεί στο σκοπό της διατριβής, υποθέσεις της έρευνας, σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας, συνοπτική κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα της διατριβής τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά, περιγραφή της μεθοδολογίας και σχετική βιβλιογραφία.
7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή άλλα παραστατικά επιστημονικής ή ακαδημαϊκής δράσης (αν υπάρχουν).
8. Μία συστατική επιστολή: Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλη ΔΕΠ (εκτός του προτεινόμενου επιβλέποντα) είτε από Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων ή στελέχη φορέων (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης κλπ).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Ι.Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου 

Επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράφει και την αίτηση 
υποψηφιότητας. Αιτήσεις στις οποίες δεν υπάρχει συνυπογραφή επιβλέποντα καθηγητή δεν θα αξιολογούνται.

2. Οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών (υπ’ αριθ. 2 & 3) εφόσον προέρχονται από ομοταχή Ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται Πτυχίο ΑΕΙ και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας εφόσον πρόκειται για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR-Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)_____________________________________________________________________________________________________________
Πληροφορίες παρέχονται: τηλέφωνο 25310-39622, email: interpg@phyed.duth.gr και στην

http://www.phyed.duth.gr
mailto:interpg@phyed.duth.gr

