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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ
ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Το Πρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ
και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ζχει ςτόχο τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτουσ
τομείσ επιςτθμονικϊν δραςτθριοτιτων του Τμιματοσ, τθν αναπαραγωγι τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ των οικονομολόγων και τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ, μζςω τθσ
εκπαίδευςθσ νζων ερευνθτϊν ικανϊν να παράγουν και να επεξεργάηονται αυτι τθ γνϊςθ.
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί για εκπόνθςθ διδακτορικισ
διατριβισ:
Α) Οι κάτοχοι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Οικονομικι Επιςτιμθ» του
Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΠΑ και
Β) Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ –ςυμπεριλαμβανομζνου και του Τ.Ο.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.–
και αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, εφόςον είναι κάτοχοι
Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, ιςοδφναμου με το παραπάνω. Η Συνζλευςθ
του Τμιματοσ αποφαςίηει για το αν ο υποψιφιοσ διδάκτορασ χρειάηεται να
παρακολουκιςει επιπλζον εξειδικευμζνα μεταπτυχιακά μακιματα.
Η εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ διζπεται από τισ διατάξεισ των Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114Α/04.08.2017), 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α/16.07.2008) και τον Κανονιςμό Διδακτορικϊν
Σπουδϊν του ΤΟΕ, όπωσ αυτόσ ζχει εγκρικεί από τθ Σφγκλθτο του Ιδρφματοσ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Αιτήςεισ για εκπόνηςη διδακτορικήσ διατριβήσ υποβάλλονται και αξιολογοφνται δφο φορζσ
το χρόνο πριν από την ζναρξη των ακαδημαϊκϊν εξαμήνων.
Η προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων για το α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2020-2021
είναι η 15η επτεμβρίου 2020.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρζπει να αποςτείλουν τα ακόλουθα ζγγραφα ςε ηλεκτρονική μορφή ςτη
διεφθυνςη ηλεκτρονικήσ αλληλογραφίασ phdecon@econ.uoa.gr):
- Φόρμα αίτηςησ (αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα του Σμήματοσ Οικονομικϊν Επιςτημϊν
http://www.econ.uoa.gr)
- Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
- Αντίγραφο πτυχίου ανϊτατθσ ςχολισ. Τίτλοι από πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΠ

- Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ. Τίτλοι από πανεπιςτιμια τθσ
αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΠ
- Αναλυτικι βακμολογία από τισ προπτυχιακζσ και τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
- Τουλάχιςτον δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ ΔΕΠ, ερευνθτζσ ιςότιμων Ερευνθτικϊν
Κζντρων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ι εργοδότεσ. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ κατατίκενται ι
αποςτζλλονται από τουσ υποψιφιουσ ςτθ γραμματεία του Προγράμματοσ (ΠΔΣ
Οικονομικι Επιςτιμθ, Ευριπίδου 14, 5οσ όροφοσ, Ακινα 10559). Εναλλακτικά,
αποςτζλλονται από τουσ ςυντάκτεσ τουσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθν ζνδειξθ
«Συςτατικι επιςτολι για τον/τθν υποψιφιο/α *ονοματεπϊνυμο+»
- Ολοκλθρωμζνθ ερευνθτικι πρόταςθ, ςτθν οποία να φαίνεται ότι το προτεινόμενο
αντικείμενο είναι πρωτότυπο, επιςτθμονικά ςθμαντικό και ερευνθτικά επιτεφξιμο. Η
ερευνθτικι πρόταςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει:
Α) Βιβλιογραφικό κεφάλαιο, το οποίο να παρουςιάηει τθ βιβλιογραφία γφρω από το
προτεινόμενο κζμα,
Β) Κεφάλαιο ςτο οποίο να παρατίκεται θ υπόκεςθ εργαςίασ τθσ διατριβισ, και
Γ) Αναλυτικό ςχζδιο εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ, ςτο οποίο να αναφζρονται και οι
ερευνθτικζσ μζκοδοι που ςκοπεφουν να εφαρμόςουν οι υποψιφιοι.
Στθν πρόταςθ κα πρζπει να αναφζρεται ο προτεινόμενοσ τίτλοσ διδακτορικισ διατριβισ,
ο/θ προτεινόμενοσ/θ επιβλζπων/ουςα, τα άλλα δφο προτεινόμενα μζλθ τθσ τριμελοφσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, κακϊσ και θ προτεινόμενθ γλϊςςα (ελλθνικι ι άλλθ)
ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ.
- Επιςτολι από τον/τθν προτεινόμενο/θ επιβλζποντα/ουςα, ςτθν οποία να αναφζρει ότι
δζχεται να αναλάβει τθν επίβλεψθ τθσ προτεινόμενθσ διατριβισ.
- Αποδεικτικό ικανοποιθτικισ γνϊςθσ Αγγλικϊν ι άλλθσ ευρωπαϊκισ γλϊςςασ (επιπζδου B2)
πζραν τθσ μθτρικισ
- Οτιδιποτε άλλο μπορεί να υποςτθρίξει τθν υποψθφιότθτα (ερευνθτικζσ εργαςίεσ, κ.λ.π.)
- Φωτοτυπία δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.
Η αίηηζη, ηο σπόμνημα και ηο βιογραθικό ζσνηάζζονηαι ζηην ελληνική γλώζζα και
αποζηέλλονηαι δακησλογραθημένα και –αποκλειζηικά και μόνο- ζε μορθή word. Τα σπόλοιπα
έγγραθα μπορούν να ζηαλούν ζε μορθή είηε word είηε pdf, αρκεί να είναι εσανάγνφζηα. Το όνομα
κάθε αρτείοσ θα πρέπει να καηαδεικνύει ζαθώς ηο περιετόμενό ηοσ και ηον σπουήθιο ποσ αθορά
(για παράδειγμα «Αναλσηική προπηστιακού – [ονομαηεπώνσμο σπουηθίοσ]»).

Περαιτζρω ερωτήματα μποροφν να αποςτζλλονται ςτη διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου phdecon@econ.uoa.gr

Με την υποβολή τησ αίτηςησ οι υποψήφιοι δίνουν ρητά τη ςυγκατάθεςή τουσ για περαιτζρω
επικοινωνία, ςφμφωνα με το νζο κανονιςμό τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ςχετικά με την Προςταςία
Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR), με ςκοπό την αξιολόγηςη τησ υποψηφιότητασ τουσ και την
αποδοχή τουσ ή μη ςτο Πρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν.

