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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ
M6.027-Συμμετέχοντα Ιδρύματα ή φορείς εσωτερικού: 0
M6.028-Συμμετέχοντα Ιδρύματα ή φορείς εξωτερικού: 0
M6.003-Υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα: ΟΧΙ
M6.029-ΦΕΚ ίδρυσης: 4724/Β/19-12-2019
M6.004-Ημερομηνία ίδρυσης: 19/12/2019
M6.024-Επανιδρύθηκε: ΟΧΙ
M6.025-ΦΕΚ επανίδρυσης: 0
M6.026-Ημερομηνία επανίδρυσης: 00/00/0000
M6.005-Απονεμηθέντες διδακτορικοί τίτλοι (σωρευτικά): 0
M6.006-Απονεμηθέντες διδακτορικοί τίτλοι (έτος αναφοράς): 0
M6.007-Μέση διάρκεια σπουδών (έτη): 0
M6.030-Υποχρέωση προκήρυξης θέσεων: ΝΑΙ
M6.008-Προκηρυχθείσες θέσεις: 15
M6.009-Αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής: 0
M6.031-Νεοεισαχθέντες (σύνολο) (Άνδρες): 4
M6.032-Νεοεισαχθέντες (σύνολο) (Γυναίκες) : 6
M6.033-Νεοεισαχθέντες (οικείο Τμήμα) (Άνδρες): 2
M6.034-Νεοεισαχθέντες (οικείο Τμήμα) (Γυναίκες): 2
M6.035-Νεοεισαχθέντες (άλλο Τμήμα, οικείο Ίδρυμα) (Άνδρες): 1
M6.036-Νεοεισαχθέντες (άλλο Τμήμα, οικείο Ίδρυμα) (Γυναίκες): 3
M6.037-Νεοεισαχθέντες (από άλλο Ίδρυμα) (Άνδρες) : 1
M6.038-Νεοεισαχθέντες (από άλλο Ίδρυμα) (Γυναίκες): 1
M6.039-Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες (Άνδρες): 4
M6.040-Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες (Γυναίκες): 6
M6.041-Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες με υποτροφία (Άνδρες): 0
M6.042-Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες με υποτροφία (Γυναίκες) : 0
M6.043-Διαγραφέντες με αίτηση (Άνδρες): 0
M6.044-Διαγραφέντες με αίτηση (Γυναίκες): 0
M6.045-Διαγραφέντες (Άνδρες): 0
M6.046-Διαγραφέντες (Γυναίκες): 0
M6.047-Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (από την έναρξη απόκτησης ιδιότητας) (Άνδρες): 0
M6.048-Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (από την έναρξη απόκτησης ιδιότητας) (Γυναίκες): 0
M6.049-Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο τρέχον έτος (Άνδρες): 0
M6.050-Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές  στο τρέχον έτος (Γυναίκες): 0
M6.051-Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές (από την έναρξη απόκτησης ιδιότητας) (Άνδρες): 0
M6.052-Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές (από την έναρξη απόκτησης ιδιότητας) (Γυναίκες): 0
M6.053-Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές στο τρέχον έτος (Άνδρες): 0
M6.054-Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές  στο τρέχον έτος (Γυναίκες): 0
M6.055-Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες (από την έναρξη απόκτησης ιδιότητας) (Άνδρες): 0
M6.056-Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες (από την έναρξη απόκτησης ιδιότητας) (Γυναίκες): 0
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ)
M6.020-Εισερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες (Άνδρες): 0
M6.021-Εισερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες (Γυναίκες): 0
M6.022-Εξερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες (Άνδρες): 0
M6.023-Εξερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες (Γυναίκες): 0


