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Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ακαδημαϊκού έτους 2021-22 

 

To Tμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Τ.Μ.Ε.Μ.) οργανώνει και 

λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά, του οποίου ο Κανονισμός έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β1118/27-3-2018. 

 

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ΤΜΕΜ καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του ΤΜΕΜ με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Α) Προσωπικά Στοιχεία: Α1) Ονοματεπώνυμο, τόπο και ημερομηνία γέννησης, 

υπηκοότητα, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου με ισχύ τουλάχιστον 12 μηνών. 

Α2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

 

Β) Τίτλοι Σπουδών στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε συναφή 

επιστήμη: Β1) Αντίγραφο πτυχίου και της αντίστοιχης αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Β2) Αντίγραφο 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και της αντίστοιχης αναλυτικής βαθμολογίας από 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. 

 

Γ) Ακαδημαϊκά Στοιχεία:  Γ1) Περιγραφή ερευνητικών ενδιαφερόντων ή αναφορά της 

γνωστικής περιοχής εκπόνησης της διατριβής. Γ2) Όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα 

ο οποίος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΜΕΜ. Γ3) Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής 

διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής 

(συνοπτική παρουσίαση αντικειμένου, προτεινόμενη μεθοδολογία, ενδεικτική 

βιβλιογραφία). 

 

Η επισυναπτόμενη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται 

αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΤΜΕΜ ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: gradsec@math.uoc.gr, από την 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 17 Ιουνίου 

2022. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέσουν ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών όταν γίνουν δεκτοί 

στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο 

ΤΜΕΜ μετά την επιτυχή εξέτασή τους σε τρία γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται από 

τον προτεινόμενο επιβλέποντα, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.       

     

Ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Μ. 

                      Θεόδουλος Γαρεφαλάκης  
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