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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013-2014
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ
Το Τμιμα Επιςτιμθσ Τροφίμων & Διατροφισ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου ανακοινϊνει ότι δζχεται
υποψθφιότθτεσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτο ακόλουκο γνωςτικό αντικείμενο:


Τεχνολογία τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ

Η χρονικι διάρκεια των ςπουδϊν για τθν απονομι τίτλων ορίηεται ςε ζξι (6) εξάμθνα κατ’ ελάχιςτο. Δικαίωμα
υποβολισ αίτθςθσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ζχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ ςε ςυναφζσ με το παραπάνω γνωςτικό αντικείμενο, Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν
αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
Οι υποψιφιοι καλοφνται ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ οποία κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 2 Μαΐου 2014 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Κτίριο Διοίκθςθσ (Μφρινα). Σε
περίπτωςθ αδυναμίασ μετακίνθςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω τθλεδιάςκεψθσ κατόπιν
ενθμζρωςθσ τθσ γραμματείασ. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν πλιρθ φάκελο υποψθφιότθτασ
ζωσ και τθν 25η Απριλίου 2014 (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Τροφίμων
& Διατροφισ, ςτθ διεφκυνςθ: Τμιμα Επιςτιμθσ Τροφίμων & Διατροφισ, Μθτροπολίτθ Ιωακείμ 2, Μφρινα 81400 (Τθλ. επικοινωνίασ 22540-83013, fax: 22540-83109, email: secr-nutr@aegean.gr) τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν
Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν μακθμάτων
Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων
Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ
Δφο (2) Συςτατικζσ Επιςτολζσ από μζλθ Δ.Ε.Π. Ελλθνικϊν ι ξζνων Α.Ε.Ι.
Αντίγραφα τυχόν επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων, μονογραφιϊν, κλπ.

Τζλοσ, οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν κάκε άλλο ςτοιχείο που, ςφμφωνα με τθν γνϊμθ τουσ, κα
ςυνζβαλε ϊςτε θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ να ςχθματίςει πλθρζςτερθ άποψθ για τθν επιςτθμονικι και
ερευνθτικι τουσ ταυτότθτα (θλεκτρονικά ςε CD). Σε περίπτωςθ που οι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν χορθγθκεί από
Α.Ε.Ι. του εξωτερικοφ, κα πρζπει να υποβλθκοφν και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Πζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ςφντομο χζδιο Πρόταςησ
Διδακτορικήσ Διατριβήσ (μζχρι 250 λζξεισ) το οποίο κα περιζχει:
(α) Τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ επικυμεί τθν διεξαγωγι διδακτορικισ ζρευνασ
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(β) Ενδεικτικό κζμα ι/και τουσ ςτόχουσ (ι βαςικά ερωτιματα) τθσ διδακτορικισ ζρευνασ που επικυμεί να
εκπονιςει ο υποψιφιοσ.
Για τθν ςφνταξθ του Σχεδίου Πρόταςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ με τθν μορφι και το περιεχόμενο που
αναφζρκθκε παραπάνω οι υποψιφιοι δφνανται να επικοινωνήςουν με μζλοσ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ Επιςτιμθσ
Τροφίμων & Διατροφισ του οποίου το ερευνθτικό αντικείμενο είναι ςυναφζσ με το προτεινόμενο κζμα
εκπόνθςθσ Δ.Δ.

Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ

Νικόλαοσ Σουλακζλλθσ
Αν. Κακθγθτισ

