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Η πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο  Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζηε ζπλεδξία ηεο 26-3-2014, αποθάζιζε ηε δηεμαγσγή 

κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή: 
 

Επαγγελμαηικός Προζαναηολιζμός Μαθηηών με Υαμηλή Νοημοζύνη  
  

Η Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα είλαη αθαδεκατθή έξεπλα θαη ζθνπόο ηεο είλαη λα 
δηεπξύλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηδηθεπκέλν ζέκα θαη λα ζπκβάιιεη 
ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη κεζόδσλ. Η Μεηαδηδαθηνξηθή 
Έξεπλα αληαπνθξίλεηαη νπζηαζηηθά ζην ζηόρν ηνπ Σκήκαηνο γηα πξναγσγή ηεο 
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε πξσηόηππεο επηζηεκνληθέο 
δεκνζηεύζεηο.  

 
ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ: 
 

Ο ππνςήθηνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα, 
νθείιεη: 

 
- λα είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ειιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ή 

νκνηαγνύο ηνπ εμσηεξηθνύ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην Ειιεληθό Κξάηνο, 
ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν πξηλ από ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα 
κεηαδηδαθηνξηθό, θαζώο θαη λα κελ έρεη παξέιζεη δεθαεηία από ηελ 
ππνζηήξημή ηνπ.      

- λα ππνβάιεη ζρεηηθή έληππε αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαζώο 
θαη βηνγξαθηθό ππόκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη βηνγξαθηθά ζηνηρεία, 
ζπνπδέο, απνθηεζέληεο ηίηινπο ζπνπδώλ, επηζηεκνληθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (αλαγλσξηζκέλν δηδαθηηθό έξγν ζε 
αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο), 
αθαδεκατθέο δηαθξίζεηο, δεκνζηεύζεηο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 
ζηελ Ειιάδα ή ην εμσηεξηθό ή απνδεθηέο πξνο δεκνζίεπζε εξγαζίεο (ζα 
θαηαηίζεηαη ην πιήξεο ζώκα ησλ εξγαζηώλ), επηκέιεηεο βηβιίσλ, 
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ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξηα θ.ι.π.  Με ηελ αίηεζε θαη ην 
βηνγξαθηθό, θαζώο θαη ην ππόκλεκα ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη επίζεο 
παξαζηαηηθά παλεπηζηεκηαθώλ ηίηισλ, βεβαηώζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ.   
Επίζεο, νθείιεη λα θαηαζέζεη έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξηώλεη 
επηζηεκνληθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή 
γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε θαη παξάιιεια λα θαηαζέζεη ζρέδην 
εξγαζίαο γηα ην εξεπλεηηθό ζέκα πνπ έρεη πξνηαζεί από ην κέινο ΔΕΠ.   

 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηε Γξακκαηεία 
ηνπ Σκήκαηνο (Ναπαξίλνπ 13Α, ηζόγεην, θηίξην Χεκείνπ), από 14-4-2014 έσο 16-
5-2014, Δεπηέξα - Σεηάξηε - Παξαζθεπή 10:30 έσο 13:30 κ.κ. ηελ αίηεζε ηνπο 
νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ αλ ε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα 
ρξεκαηνδνηείηαη από άιιν θνξέα πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη λα αλαθέξνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο έλαληη απηνύ ηνπ θνξέα.  
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