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Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την απόφαση της

υπ’ αριθ. 370/17-09-2021  Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 έξι (6) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων κατανεμημένες ως εξής:

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1. Εκπαιδευτική Πολιτική 2

2. Δημιουργική  Γραφή  και  πολιτιστικές  /  δημιουργικές

βιομηχανίες

1

3. STEAM Εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 1

5. Θεατρική Αγωγή 1

6. Δραματοποίηση 1

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να   υποβάλλουν  ατομικό φάκελο υποψηφιότητας

από  την  Τρίτη  26/10/2021  έως  και  τη  Δευτέρα  15/11/2021  με  τα  κάτωθι

δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση (αναρτημένη  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος,  στη  διαδρομή

Ανακοινώσεις/Γραμματεία ΠΜΣ)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο Πτυχίου & Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε περίπτωση

που προέρχονται  από  ίδρυμα της  αλλοδαπής  απαιτείται  ισοτιμία  από  το

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών και

μεταπτυχιακών σπουδών

5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (σε cd)



6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου

Β2 τουλάχιστον).

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

8. Προσχέδιο-υπόμνημα  της  προς  εκπόνηση  Διδακτορικής  Διατριβής

(ερευνητική πρόταση).

9. Άλλο  (οτιδήποτε  κρίνει  ο/η  υποψήφιος/ια  ότι  μπορεί  να  συμβάλει  στη

θετική αξιολόγηση). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα.

Συμμόρφωση  στον  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  (GDPR)  –  EE

2016/679

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  οι  οποίοι/ες  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  συνοδευτικά

δικαιολογητικά  έγγραφα,  συναινούν  ρητά  στην  επεξεργασία  των  προσωπικών

δεδομένων  που  οι  ίδιοι  υποβάλουν  μαζί  με  την  αίτησή  τους,  με  σκοπό  την

αξιολόγησή της  υποψηφιότητας  τους  και  την  ένταξη τους  ή  μη στο  Πρόγραμμα

Διδακτορικών  Σπουδών  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών  της  Σχολής

Κοινωνικών  και  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής

Μακεδονίας. Ο/Η υποψήφιος/ια που δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα

έγγραφα που έχει υποβάλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται μετά από τριάντα

(30) ημέρες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  εκπόνησης  διδακτορικής  διατριβής  έχουν

όσοι/ες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Α.Ε.Ι.  (Πανεπιστημίου  ή  ΤΕΙ)  της  ημεδαπής  ή

αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Είναι  κάτοχοι  Διπλώματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.)  Α.Ε.Ι.  της

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρ. 46 του ν.

4485/2017)  ή  διπλωματούχοι  αντίστοιχων  ή  συναφών  Τμημάτων

πενταετούς φοίτησης.

Ταχυδρομική αποστολή φακέλων

Δεκτοί  γίνονται  οι  φάκελοι  με  την  αίτηση  και  τα  δικαιολογητικά  οι  οποίοι

αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) και έχουν σφραγίδα αποστολής

από  το  ταχυδρομείο  ή  την  ταχυμεταφορική  έως  και  τη  Δευτέρα  15/11/2021.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι μετά την αποστολή του σχετικού φακέλου εντός της

τιθέμενης  προθεσμίας,  όπως  ενημερώσουν  τη  γραμματεία  αυθημερόν  για  την

αποστολή  του φακέλου τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

esbili@uowm.gr.



Διεύθυνση αποστολής:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

3ο 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.  23850-55115  και  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

(esbili  @@  uowm  .  gr  ).

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Ντίνας

Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας  – 3o χλμ. Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης – 53 100 Φλώρινα
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