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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Αριθ. Αποφ. 597/1-2-2018 ,ΦΕΚ 561/212-2018), προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους
επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος
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 του άρθρου 46 του Ν.4485/2017.
Οι κάτοχοι πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων Ανθρωπιστικών Επιστημών έχουν τη
δυνατότητα υποβολής αίτησης και η Συνέλευση του Τμήματος θα λαμβάνει ειδική απόφαση
για την αποδοχή τους.
Οι κάτοχοι πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων από άλλους επιστημονικούς κλάδους, με
αποδεδειγμένη σχέση με το θέατρο (π.χ. κάτοχοι πτυχίου Δραματικής Σχολής ή με
αποδεδειγμένη επαγγελματική καλλιτεχνική δραστηριότητα ή με δημοσιευμένο
επιστημονικό έργο συναφές προς το θέατρο) μπορούν να αιτηθούν και κατ' εξαίρεση
γίνονται δεκτοί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου ο/η υποψήφιος/α διαθέτει αναγνωρισμένο επιστημονικό ή
καλλιτεχνικό έργο υψηλού κύρους, δύναται να γίνει αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση
Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθ. 38, ν.
4485/2017). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί από τους/τις υποψηφίους/ες να
παρακολουθήσουν μαθήματα, σεμινάρια ή εργαστήρια.
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 10 Σεπτεμβρίου
2021 έως 01 Οκτωβρίου 2021 επισυνάπτοντας απαραιτήτως τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου περιλαμβάνονται:

-προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής
-τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής

-προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικήςδιατριβής
- προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
2. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό και Εργογραφικό Σημείωμα
4. Αντίγραφο Πτυχίου Ανώτατης Σχολής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα
συνοδεύεται με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών
σπουδών. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό
ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τουλάχιστον δύο (2) από τις καθιερωμένες στη
διεθνή βιβλιογραφία ξένες γλώσσες, η μία σε επίπεδο C1 και η άλλη τουλάχιστον σε
επίπεδο Β2.
7. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή δείγμα επιστημονικής εργασίας.
*Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Διαδικασία Επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις
κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή
επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.
Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις
αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε
συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει
δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον/ην
υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου από την
επιτροπή επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/ης υποψηφίου/ας. Σε συνεννόηση με τον
επιβλέποντα καθηγητή η Συνέλευση ορίζει ακολούθως τα δύο άλλα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής εργασίας, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. ή άλλων πανεπιστημίων της
ημεδαπής (σε όλες τις περιπτώσεις εξαιρείται από τη δυνατότητα συμμετοχής σε Τριμελείς
Συμβουλευτικές Επιτροπές η βαθμίδα του Λέκτορα) ή ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας. Στην
εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθ. 38,
ν. 4485/2017).
Μετά την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και τον ορισμό των Τριμελών
Συμβουλευτικών Επιτροπών, τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων
μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και
σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (άρθ. 38,
ν. 4485/2017).

Χρονική Διάρκεια-Έκθεση προόδου
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3)
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4485/17).
Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι πέντε (5) έτη.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζουνπροφορικά
και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. Αντίγραφο του
υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθ. 40,
παρ. 2, ν. 4485/2017).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραμματέα του Π.Δ.Σ. κ. Θεόφιλο Μπεναρδή,
τηλ. 210-727-7950, email: thbena@uoa.gr)

