
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ι.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017/τ. Α') και τον οικείο 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1115/27-03-2018/τ. Β') το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει θέσεις 
υποψηφίων διδακτόρων για τους Τομείς της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία τόυ Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Π.Ι. από την 21η Ιανουαρίου 2019 έως και την 8Π 
Φεβρουάριου 2019. Η αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποσταλεί 
ταχυδρομικώς με απόδειξη αποστολής.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία, την Παιδαγωγική, την Ψυχολογία ή 

στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, πιστοποιούμενη από αντίστοιχο 
τίτλο, ή εξετάσεις.

• Σε κάθε περίπτωση πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία έχουν συγγράφει οι πηγές ή 
πλειονότητα της σχετικής με το θέμα της Δ.Δ. βιβλιογραφίας.

• Πτυχίο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της 
αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους διδάκτορες απαιτείται επιπροσθέτως το 
προβλεπόμενο από τον νόμο πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος φ.Π.Ψ. τα ακόλουθά δικαιολογητικά:

• Εντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη 
γλώσσα εκπόνησης (αγγλικά ή ελληνικά) κάι προτεινόμενος επιβλέπων

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Συνοπτική έκθεση του αντικειμένου έρευνας της Δ.Δ.
• Αντίγραφα πτυχίου και διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
• Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
• Αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
• Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή αντίστοιχους ερευνητές

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος (τηλ.: 2651007405,07186 email: grampedpfficc. uoi.gr).


