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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξης 25/7.11.2018, Θέμα 2ο της Συνέλευσης του
Τμήματος, προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων στις παρακάτω θεματικές
περιοχές:
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Π. Καρακασίδου

1
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1. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
2. Εργονομία
Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Αθλητική Φυσικοθεραπεία
1.Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε
Παιδιά
2.Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε
Ενήλικες
Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία και
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1.Νευροφυσιολογία
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Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο έως
και 10 Δεκεμβρίου 2018.
 είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος:
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1, Μητροδώρου 24, Ακαδημία Πλάτωνος 10441, Αθήνα
τηλ. +30 210 5387485
 είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αποστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία
αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα.
Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, τον
προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής ( Συνέλευση του τμήματος
άρθρο 38 παρ. 3, ν. 4485/2017).
Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει:
α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.
δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
ε. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ2/C2 ή Γ1/C1
αντίστοιχα) της αγγλικής ή άλλης γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος
έχει τη ξένη γλώσσα ως μητρική. στ. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38
του ν. 4485/2017), το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής
Διατριβής, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της
μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική
βιβλιογραφία.
ζ. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να
ενισχύσει την υποψηφιότητά του.
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Η Συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου
θέματος με το αντικείμενο των Τομέων του τμήματος (ή του τμήματος, αν δεν υπάρχουν Τομείς).
Κάθε Τομέας μπορεί να ορίζει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τομέα με συνάφεια
του προτεινόμενου θέματος ή άλλου Τομέα του οικείου τμήματος ή άλλων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων.
2. Η Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και
καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του

Τομέα υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν
πρέπει να γίνει δεκτός ως Υ.Δ.
3. Η Συνέλευση του Τομέα, αφού λάβει υπόψη το υπόμνημα της Επιτροπής και τη γνώμη του
προτεινόμενου Επιβλέποντος, εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος την έγκριση ή την απόρριψη
της αίτησης του υποψηφίου.
4. Η Συνέλευση του τμήματος, με βάση την εισήγηση του Τομέα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση
του υποψηφίου και ορίζει τον Επιβλέποντα, ο οποίος προτείνει τα υπόλοιπα δύο μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα δύο μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
5. Τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.), οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών
Διατριβών και περίληψή τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών,
καθώς και των υπολοίπων μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
από τη Συνέλευση του τμήματος.
2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι έως πέντε (5) πλήρη
ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
από την Συνέλευση του τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2)
πλήρη ημερολογιακά έτη.
3. Ο Υ.Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του την αναστολή της ανωτέρω
περιόδου έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη.
4. Ο Υ.Δ. κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αναλυτικό
γραπτό υπόμνημα το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από προφορική παρουσίαση αναφορικά με την
πρόοδο της διατριβής (άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4485/2017). Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη
Διδακτορική του Διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός να
συνεχίσει τη Διδακτορική του Διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως το τέλος
Σεπτεμβρίου. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει
πρόοδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του Διατριβή, προτείνει στη Συνέλευση
του τμήματος τη διαγραφή του.
5. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης
παραγράφου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ.

6. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ., χωρίς ουσιαστική αλλαγή
του περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής.
7. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομένου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ.,
συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής, με ενδεχόμενη αντικατάσταση
του Επιβλέποντος και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και την
επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της Διατριβής.
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ)
Οι Υ. Δ. έχουν, μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και
τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της
Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Οι ΥΔ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ
και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη
εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους μπορούν να
συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Συνέλευση της Σχολής ΣΕΥΠ, στην
Κοσμητεία της Σχολής ΣΕΥΠ, στη Συνέλευση του τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος
και στις Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.
Σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν κατά
την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής από τα ενδιάμεσα ή τελικά αποτελέσματα της σχετικής
έρευνας, οι ΥΔ υποχρεούται να δηλώνει ως ερευνητική διεύθυνση (affiliation): «Τμήμα
Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» («Department of Physiotherapy, University of
West Attica») και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος «@phys.uniwa.gr».
Οι ΥΔ μπορούν, επιπλέον, να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του τμήματος κατόπιν
συνεργασίας με τον Επιβλέπων Καθηγητή τους και να παρέχουν υπηρεσίες και επικουρική
συνεργασία:
α) σε εργαστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακά μαθήματα, β) σε συνεπίβλεψη προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών, γ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, δ)
στη συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ε) στη
συμμετοχή δραστηριοτήτων των ερευνητικών εργαστηρίων του τμήματος, στ) στις παρουσιάσεις
ανακοινώσεων ή διαλέξεων επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
ζ) στη συμμετοχή συγγραφής επιστημονικών άρθρων ή άλλων συγγραμμάτων, που αφορούν
επιστημονικές εκδηλώσεις του τμήματος συναφούς των ενδιαφερόντων τους και του θέματος της

Διδακτορικής διατριβής τους και η) στις επιτηρήσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της Διδακτορικής
Διατριβής σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ο
οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://phys.uniwa.gr.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Ειρήνη Γραμματοπούλου
Καθηγήτρια

