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      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 
 

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην 9η συνεδρίασή 

της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις 18-2-2022, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων 

Υποψηφίων Διδακτόρων (άρθρο 2 ΦΕΚ 4235/20-11-2019 του κανονισμού διδακτορικών 

σπουδών) και σύμφωνα με το Άρθ. 42  Ν4485/2017, στις παρακάτω θεματικές: 

1. Philosophy of History: Kant, Hegel and Contemporary Thought (στην αγγλική γλώσσα). 

(Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Τρισόκκας) 

2. Ζητήματα διδακτικής της φιλοσοφίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (Υπεύθυνος: 

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Πολίτης) 

3. Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία έκφρασης στις Η.Π.Α: Από τον Martin Luther 

King στα κινήματα χειραφέτησης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (ζητήματα 

ταυτότητας, κουλτούρας αφύπνισης και ακύρωσης). (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής 

Καθηγητής κ. Γεώργιος Πολίτης) 

4. Φιλοσοφικός και διεπιστημονικός επαναπροσδιορισμός της σχέσης σώματος-ψυχής 

στην τέχνη και στην παιδεία. (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Άννα Λάζου) 

5. The Concept of Humanness-Reorientation (contemporary culture, crisis periods, 

philosophy, art science, man-nature, mind-body, pedagogy, ethics) (στην αγγλική 

γλώσσα). (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Άννα Λάζου) 

6. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της εικόνας στη σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία. (Υπεύθυνος: 

Καθηγητής κ. Ιωάννης Πρελορέντζος) 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλοσοφίας (secr@philosophy.uoa.gr) , κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 
10η Μαρτίου 2022,  αποστέλνοντας  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

• Σχετική αίτηση. 

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα 

επιστημονικής δραστηριότητας και επιστημονικών δημοσιευμάτων. 
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• Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο 

εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε 

ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους και αναγνώρισή τους από 

την αρμόδια ελληνική αρχή (ΔΟΑΤΑΠ)  

• Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. Αυτό δεν χρειάζεται εάν ο 

υποψήφιος είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και οι σπουδές του έχουν πραγματοποιηθεί 

σε μια από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά. 

• Προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, τίτλο και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής 

έκτασης 1500-3000 λέξεων (δίχως τη βιβλιογραφία), στο οποίο θα διατυπώνεται το 

ερευνητικό πρόβλημα, η θεωρητική του θεμελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα 

ερωτήματα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνησή τους, τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των φάσεων 

εκπόνησης της διατριβής. 

• Διευκρίνηση εάν  η διατριβή θα εκπονηθεί στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. 

• Διατύπωση σχετικού αιτήματος, στην περίπτωση που η διατριβή εκπονηθεί στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος συνεργασίας με άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σχετική βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας 

του συνεργαζομένου ιδρύματος. 

• Πριν από τη διατύπωση του θέματος ο/η υποψήφιος/α οφείλει να κάνει έρευνα στο 

αρχείο του ΕΚΤ (ΕΑΔΔ: www.didaktorika.gr) σχετικά με το προτεινόμενο θέμα της 

διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου 

δηλώνει ότι μετά από έρευνα, το προτεινόμενο θέμα για την εκπόνηση της διδακτορικής 

διατριβής δεν αποτελεί αντικείμενο παρόμοιας ή συναφούς έρευνας άλλης διδακτορικής 

διατριβής ή άλλης δημοσιευμένης μελέτης. 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι για αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής παρακαλούνται να 

διαβάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 

4245 Β' 20/11/2019), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 
ΒΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 

Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας 
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