
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

Ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 

 

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την απόφαση της 

υπ’ αριθµ. 332/30-10-2019  Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-

2020 τριάντα µία (31) θέσεις που οδηγούν σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.), 

κατανεµηµένες ως εξής: 

1. ∆ύο (02) θέσεις στα γνωστικά πεδία:  

- «∆ιδακτική της Βιολογίας» (1) και  

- «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία» (1) 

2. Έξι (06) θέσεις στα γνωστικά πεδία:  

- «Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στην Ελλάδα» (2) 

- «Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στο εξωτερικό» (2)  

- «Οργάνωση καλλιτεχνικών, τεχνικών και οικονοµικών ζητηµάτων 

Κρατικών Θεάτρων στην Ελλάδα» (2) 

3. ∆ύο (02) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

- «∆ηµιουργική Γραφή και Κριτική» (1)  

- «∆ηµιουργική Γραφή και βιωµένη εµπειρία» (1) 

4. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Βυζαντινή υµνογραφία και µουσική» 

5. Τρεις (03) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

- «Αρχειακή Έρευνα» (1) και  

- «Θέµατα Προσφύγων και Εθνικισµού» (2) 

6. Έξι (06) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

-  «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στην Εκπαίδευση» (2) 

-  «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στις ∆ιαπροσωπικές θέσεις» (2) 

Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στο Εργασιακό πλαίσιο» (2)  

7. Τέσσερις (04) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

-  «Κοινωνική Ανθρωπολογία» (1) 

-  «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης (Μετανάστες και Πρόσφυγες)» (1) 

-  «Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης» (1) και  

- «Ανθρωπολογία της Υγείας Εθνικισµός/Εθνοτισµός και πολιτικές 

ταυτότητες» (1) 

8. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Εκπαιδευτική Πολιτική»   

9. Τρεις (03) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»   

10. Τρεις (03) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

-  «Εκπαίδευση, Τεχνολογική Ηγεσία & Ανθρώπινο ∆υναµικό» (1) 

-  «∆ιδακτική της Πληροφορικής» (1) και  

-  «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση» (3)   

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι κάτοχοι Μ.∆.Ε. σε 

συναφείς επιστηµονικές περιοχές.   



Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστηµονικών τοµέων υποβάλλουν ατοµικό 

φάκελο υποψηφιότητας από Τετάρτη 06/11/2019 έως και Παρασκευή 06/12/2019 

µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.  Αίτηση (αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, καρτέλα 

Ανακοινώσεις/Γραµµατεία ΠΜΣ) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

3. Αντίγραφο πτυχίου & µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (σε περίπτωση 

που προέρχονται από ίδρυµα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιµία από το 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

4.  Αναλυτική βαθµολογία Μ∆Ε 

5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (έντυπο ή cd) 

6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 

Β2 τουλάχιστον). 

7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας  

8. Προσχέδιο-υπόµνηµα της προς εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. 

9. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι µπορεί να συµβάλει στη θετική 

αξιολόγηση).  

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται µε την κατάθεση τίτλων 

γλωσσοµάθειας.  

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται (ταχυδροµείο ή 

ταχυµεταφορική µε σφραγίδα έως και 06/12/2019 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Γραµµατεία Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών 

2
ο
 χλµ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης,  

Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη 

Γραµµατεία του Π.Τ.Ν. (τηλ. 23850-55100 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(efotiadou@uowm.gr). 

      

 

Η αναπλ. Πρόεδρος του Τµήµατος 

                     ∆όµνα Μιχαήλ 

      Καθηγήτρια ΠΤΝ/Π∆Μ 
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