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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
ΓΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

                                                                                
 

    Το Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: 

− Ωκεανογραφίας 

− ∆ιαχείρισης Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων 

− Παρακτίων Εφαρµογών και Γεωπληροφορικής 

− ∆ιαχείρισης Παρακτίων Περιοχών 

− ∆ιατήρησης της Βιοποικιλότητας 
 
    Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονοµή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάµηνα κατ’ ελάχιστο. ∆ικαίωµα 
υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης σε συναφή µε τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα, Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ισότιµων σχολών µπορούν να γίνουν 
δεκτοί µόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.∆.Ε.  
 
    Οι υποψήφιοι καλούνται α) να εξεταστούν γραπτώς στην Αγγλική γλώσσα και β) σε προσωπική συνέντευξη 

στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η γραπτή εξέταση θα πραγµατοποιηθεί στη Μυτιλήνη, στο Κτίριο Επιστηµών της 
Θάλασσας στις 22 Ιουνίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. και θα ακολουθήσει η προφορική 
συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο 
υποψηφιότητας έως και 15 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος Επιστηµών 
της Θάλασσας στη διεύθυνση, Κτίριο Επιστηµών της Θάλασσας - Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81100, (Τηλ. 
επικοινωνίας 22510-36862, fax 22510-36809, e-mail:msc_cm@marine.aegean.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/marine)  
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 
3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων 
5. Επικυρωµένο αντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  
6. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων  
7. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ε.Ε.  
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) 
9. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 
10. ∆ύο (2) Συστατικές Επιστολές από µέλη ∆.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.  
11. Αντίγραφα τυχόν επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, µονογραφιών, κλπ. 
     Τέλος, οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύµφωνα µε την γνώµη τους, θα 
συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη για την επιστηµονική και ερευνητική 
τους ταυτότητα.  
     Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν 
και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σύντοµο Σχέδιο Πρότασης 
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (µέχρι 250 λέξεις) το οποίο θα περιέχει: 

(α) Τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί την διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας 

(β) Ενδεικτικό θέµα ή/και τους στόχους (ή βασικά ερωτήµατα) της διδακτορικής έρευνας που επιθυµεί να 
εκπονήσει ο υποψήφιος. 

Για την σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε την µορφή και το περιεχόµενο που 
αναφέρθηκε παραπάνω οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν µε µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Επιστηµών 
της Θάλασσας του οποίου το ερευνητικό αντικείµενο είναι συναφές µε το προτεινόµενο θέµα εκπόνησης ∆.∆.  

 

 



                                                                     Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
                                                  

 
                Μιχαήλ Καρύδης 

                                                                                               Καθηγητής 

 



 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ: 
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  

 
ΟΝΟΜΑ: 

Όνοµα Πατέρα:  

Τόπος Γεννήσεως:  

Ηµερ/νία Γεννήσεως: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
Οδός:                                       αριθµός: 
  
Πόλη:                                       Τ.Κ. 

Τηλ.:                                     Κινητό:       
 
E-mail: 

      

Παρακαλώ όπως µε συµπεριλάβετε στους υποψηφίους του 
Τµήµατός σας για την απόκτηση: 
 
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην προκηρυγµένη  θεµατική 
περιοχή:                                                                                  
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 
µε προτεινόµενο επιβλέποντα:  

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Επισυνάπτω:  

 
Πτυχίο: ……………………………. …………….. 
 
Τµήµα: ……………………………………………. 
 
Σχολή: …………………………………………….. 
 
Πανεπιστήµιο: …………………………………… 

 
Μεταπτυχιακός Τίτλος  Σπουδών:……………… 
 
Τµήµα: …………………………………………….. 
 
Σχολή: …………………………………………….. 
 
Πανεπιστήµιο: ……………………………………. 

Απόφαση ∆ΙΚΑΤΣΑ / ∆ΟΑΤΑΠ: 
…………………………………………………. 
 …………………………………………………. 
(Για τους τίτλους της αλλοδαπής) 

 
Ξένες Γλώσσες: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
___________________________________________ 
 
 

………………                  …….. / ……. / 2011 
    (Τόπος)                              (Ηµεροµηνία) 

 

1. Επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων         �                                  
 

2. Επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία µεταπτυχιακών   µαθηµάτων      �                                                                                                           
 

3. Επικυρωµένο αντίγραφο Πτυχίου                                                          � 
 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού  

    Τίτλου Σπουδών                                                                                    � 
 

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα                                                           � 
 

6. Επικυρωµένο πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας                                       � 
 

7. Φωτοτυπία Αστυν. Ταυτότητας                                                              � 
 
8. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις 

    (αριθ. Εργασιών: ………)                                                                       � 
 
9. Συστατικές επιστολές                                                          
Για κάθε επιστολή συµπληρώστε Ονοµατεπώνυµο, Τίτλο, ∆ιεύθυνση και 

τηλέφωνο του συντάξαντος:                                                                       � 
 
α)  
 
β)  
 
γ)  
         

10. Σχέδιο Πρότασης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής                                           � 
 
____________________________________________________________ 
  
                         
                                                                 Ο/Η Αιτών/ούσα 

 


