Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας του Δ.Π.Θ
Άρθρο 1
Γενική διάταξη
Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) Β’ Κύκλου Σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι διατάξεις των άρθρων
του παρόντος Ε.Κ.Λ. εξειδικεύουν τις διατάξεις των άρθρων της σχετικής νομοθεσίας και
ορίζουν επακριβώς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του
Τ.Ε.Φ.
Άρθρο 2
Σκοπός-Αντικείμενο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποβλέπει στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.
Αντικείμενο είναι η ελληνική γλώσσα και γραμματεία, σε συγχρονικό, διαχρονικό και
συγκριτικό ορίζοντα μελέτης, καθώς και η λατινική γλώσσα και γραμματεία. Μέσω του
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών επιδιώκεται η ενίσχυση των Κλασικών, των
Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών καθώς και η Γλωσσολογία.
Σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η
μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, τη Λατινική Φιλολογία, τη
Βυζαντινή και Νέα Ελληνική Φιλολογία, τη Γλωσσολογία. Απώτερος στόχος είναι η κάλυψη
των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η
ενίσχυση και διάδοση των Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο Εξωτερικό
Άρθρο 3
Απονέμεται Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.· Δίπλωμα Β΄ Κύκλου) το οποίο είναι ενιαίο και
ανεξάρτητο από την ειδίκευση οφείλει ωστόσο να είναι συναφές με τις θεματικές που
θεραπεύονται στο Τμήμα.
Άρθρο 4
Επίβλεψη
Επίβλεψη διατριβής μπορούν να αναλάβουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα
5.1. Το Όργανο που διευθετεί τα ζητήματα σπουδών Β’ Κύκλου μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι η ΓΣΕΣ η οποία ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και την Επιτροπή Αξιολόγησης οι
οποίες είναι κοινές για Α’ Κύκλο και Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η συγκρότησή τους
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του επικυρωμένου εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών
Σπουδών Α’ κύκλου του Τμήματος.

6.1
είναι:

Άρθρο 6
Εισαγωγή Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Β΄ Κύκλο μεταπτυχιακών Σπουδών

α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α για εκπόνηση Δ.Δ. διαθέτει πρωτότυπο επιστημονικό έργο,
δημοσιευμένο σε έγκυρα περιοδικά ή συλλογικούς τόμους, το οποίο να αποδεικνύει ότι είναι
σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του Β΄ Κύκλου Σπουδών, επιτρέπεται να εγγραφεί
κατευθείαν στον Β΄ Κύκλο μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Φ., ύστερα από εισήγηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης.

β. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να μην είναι
μικρότερος του επτά και πέντε δέκατα (7,5).
γ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει Μ.Δ.Ε. διαφορετικής ειδίκευσης ή
γνωστικού αντικειμένου είναι δυνατό με απόφαση της Σ.Ε. να καθορίζονται πρόσθετες
υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων από το πρόγραμμα μαθημάτων
Α’ Κύκλου.
δ. Η συναίνεση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θα αναλάβει την επίβλεψη της
διδακτορικής διατριβής.
Η επιλογή των φοιτητών/τριών για το Β΄ Κύκλο γίνεται από τη Σ.Ε. και επικυρώνεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το ποσοστό
εκτίμησης):
α) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%)
β) ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. (40%),
γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (5%),
δ) προφορική συνέντευξη (25%),
ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να
γνωρίζουν και Νέα Ελληνικά. Η γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με γραπτή εξέταση
(μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου), που διενεργείται με
ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων, ή με κατάθεση τίτλου σπουδών.
Ελάχιστος βαθμός για τις ξένες γλώσσες είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από
μηδέν (0) έως δέκα (10). Το ποσοστό αξιολόγησης των ξένων γλωσσών ορίζεται στο 20%.
Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Β΄ Κύκλο είναι το 75% των
προβλεπομένων μορίων.
Η προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη
διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων βλ. άρθρ. 7
του παρόντος Ε.Κ.Λ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις
περιόδους 1-15 Μαρτίου και 15-30 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρουν το γνωστικό
αντικείμενο της διατριβής, το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του
καθώς και τις δύο ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Η Γραμματεία του
Τμήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύλη των εξετάσεων και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε
από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Μ.Δ.Ε. χορηγήθηκε
από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (Σε περίπτωση
επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η αξιολόγηση του κύρους των
αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα ανατίθεται
στην Επιτροπή Αξιολόγησης.)
6.3. Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων στον Β΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι (20)
φοιτητές/τριες, δέκα (10) κατά το χειμερινό εξάμηνο και (10) κατά το εαρινό.
Άρθρο 7
Διεξαγωγή των εξετάσεων γλώσσας
7.1. Οι εξετάσεις γλώσσας διενεργούνται με ευθύνη της Σ.Ε. Η προκήρυξη των θέσεων
ανακοινώνονται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η σχετική
προκήρυξη δημοσιεύεται στο διαδίκτυο (εφόσον η ηλεκτρονική δημοσίευση είναι εφικτή) και
περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων γίνεται το αργότερο ως τις 15 Σεπτεμβρίου για
το χειμερινό εξάμηνο και ως τις 15 Μαρτίου για το εαρινό.

7.2. Τα θέματα των εξετάσεων γλώσσας καθορίζονται από εξεταστές γλώσσας που ορίζονται
από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων κατά
την εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου.
7.3 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Β΄ Κύκλο Σπουδών διενεργούνται το αργότερο την
τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου.
7.4. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίστηκε το Σεπτέμβριο συνέρχονται κατά την
τρίτη ή, το αργότερο, τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου του ίδιου χρόνου, προκειμένου να
αξιολογήσουν τους φακέλους υποψηφιότητας των υποψηφίων διδακτόρων που θα έχουν
τυχόν υποβληθεί κατά το διάστημα από την 1η έως τη 15η Μαρτίου, και να διενεργήσουν τις
εξετάσεις τους στις ξένες γλώσσες και την προφορική συνέντευξη.
7.5. Τα γραπτά κατατίθενται βαθμολογημένα στη Σ.Ε.. Το έργο της αναβαθμολόγησης
ανατίθεται στους αναβαθμολογητές/τριες από τη Σ.Ε. Τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων
και της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας κατατίθενται από τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης στη Σ.Ε. Η Σ.Ε. καταρτίζει κατάσταση με τα ονόματα των επιτυχόντων/των
επιτυχουσών, η οποία επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ και ανακοινώνεται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Γραμματείας και, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Άρθρο 8
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Β΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας
δεν παρακολουθεί μαθήματα, εφόσον δεν εντάσσεται σε ειδική κατηγορία φοιτητών/τριών.
Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η διαρκής επαφή του με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και
ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., καθώς και η παρακολούθηση των σεμιναρίων,
ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων (colloquia), που ορίζει ο Τομέας Σπουδών, στις
οποίες ο/η υποψήφιος/α εξειδικεύεται.
Άρθρο 9
Χρονική διάρκεια σπουδών – Αναστολή φοίτησης
9.1. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι (6) εξάμηνα για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος (Δ.Δ.), ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δέκα (10) εξάμηνα.
9.2. Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους (στρατιωτική
θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση
πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. (ή, αν δεν έχει οριστεί ακόμη, στην
περίπτωση σπουδών Α΄ Κύκλου, από το μέλος της Σ.Ε. για τη συγκεκριμένη ειδίκευση). Η
μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
9.3. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής υπολογίζεται από την ημερομηνία
έγκρισης του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο ορισμός του θέματος γίνεται το αργότερο εντός έτους
από την ημερομηνία εγγραφής στο Β΄ Κύκλο.
9.5. Μετά την πάροδο δέκα (10) εξαμήνων από την ανακοίνωση του θέματος διδακτορικής
διατριβής στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή από την ημερομηνία εγγραφής στο Β΄ Κύκλο, εφόσον το θέμα δεν
ορίστηκε εντός του πρώτου έτους, ο/η υποψήφιος/α που δεν έχει καταθέσει διατριβή
διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (εκτός από περιπτώσεις αναστολής). Κατά περίπτωση
μπορεί να δοθεί παράταση για ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από ειδικώς
αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής.

Άρθρο 10
Γραμματειακή υποστήριξη
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιου
διδάκτορα., στην οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.
Άρθρο 11
Διδακτορική διατριβή
11.1. Ο ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής και η τελική διαδικασία της κρίσης γίνεται
σύμφωνα με το νόμο 3685/08 και τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Δ.Π.Θ.
11.2. Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α υποβάλλει έκθεση
προόδου των υποψηφίων στη Σ.Ε. έως τις 30.6. κάθε ακαδημαϊκού έτους.
11.3. Τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του/της ως υποψηφίου/ας
από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ο/η υποψήφιος/α, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα / την επιβλέπουσα και
τη συμβουλευτική επιτροπή, συλλέγει το υλικό της έρευνάς του/της και διατυπώνει
πληρέστερη πρόταση της διατριβής, που περιλαμβάνει ανάλυση του θέματος που θα
διερευνηθεί, αναλυτικό σχεδιάγραμμα της συνολικής οργάνωσης της διατριβής, παρουσίαση
του μεθοδολογικού υποβάθρου της πραγμάτευσης και σχετική βιβλιογραφία. Η πλήρης
πρόταση κατατίθεται στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και διαβιβάζεται για έγκριση
στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο/Η υποψήφιος/α συνεργάζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με τα μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής και υποβάλλει σε αυτή κάθε χρόνο γραπτή έκθεση για την πορεία
της έρευνάς του/της. Η συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να ζητά από τον/την υποψήφιο/α να
παρουσιάζει κάθε χρόνο σε ανοιχτό σεμινάριο μέρος της εργασίας του/της.
11.4. Αλλαγή θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνο κατά τα δύο πρώτα
χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής στο Β΄ Κύκλο, ύστερα από αίτηση του/της
υποψηφίου/ας και μετά από συνεννόηση με τη συμβουλευτική επιτροπή (υπογραφή και των
τριών μελών στην αίτηση). Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ο υπολειπόμενος χρόνος
παραμένει ο ίδιος.
Άρθρο 12
Απονομή Δ.Δ.
12.1. Η απονομή τξς Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό
Δ.Π.Θ.
12.2. Μορφή: Στο εξώφυλλο της διδακτορικής διατριβής αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, το
Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα του/της
υποψηφίου/ας και του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ονόματα
της τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι δυο τελευταίες σελίδες
της εργασίας περιέχουν περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στην Ελληνική και σε ξένη γλώσσα
(Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική).
14.3. Αριθμός αντιτύπων: Οι φοιτητές/τριες Α΄ Κύκλου καταθέτουν στη Γραμματεία του
Τμήματος συνολικά δέκα (10) αντίτυπα της ΔΔ εκ των οποίων ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή.
Ένα (1) τουλάχιστον αντίτυπο κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Άρθρο 13
Απασχόληση υποψήφιων διδακτόρων
13.1. Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται ύστερα από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. να επικουρούν
στην επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων.
13.2. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικά κονδύλιαθα μπορούν να εργαστούν στη
Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αρχειοθέτηση υλικού, τακτοποίηση βιβλίων, δανεισμός βιβλίων) ή
σε όποια άλλη εργασία επιστημονικού, διδακτικού ή ερευνητικού περιεχομένου κριθεί
απαραίτητη η συμβολή τους.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
14.1. Αμέσως μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο παρών Ε.Κ.Λ.
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (www.duth.gr), εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.
14.2. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ήδη γίνει δεκτοί από την Γενική
Συνέλευση του Τμήματος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εντάσσονται αυτοδικαίως στο
δεύτερο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών κατά τα άρθρα 4, 5 και 12 της ιδρυτικής
απόφασης (ΦΕΚ 1947/30-12-2005), εκτός εάν ύστερα από υπόδειξη του επιβλέποντος/της
επιβλεπούσης και με δική τους αίτηση, την οποία θα υποβάλουν εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την ημέρα ειδοποίησής τους, ζητήσουν την ένταξή τους στο πρώτο επίπεδο,
οπότε λογίζονται ως υπεράριθμοι/ες.
14.3. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες παλαιού τύπου που δεν επιθυμούν να ενταχθούν με αίτησή
τους στον Α΄ Κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, έχουν όμως υπερβεί το διάστημα δέκα (10)
εξαμήνων φοίτησης χωρίς να είναι σε θέση να καταθέσουν άμεσα (εντός ενός εξαμήνου από
την ημέρα κοινοποίησης του παρόντος Ε.Κ.Λ.) τη διατριβή τους διαγράφονται από το Π.Μ.Σ.
Άρθρο 15
Κόστος λειτουργίας
15.1.Δεν καταβάλλονται δίδακτρα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 16
Διάρκεια ισχύος του παρόντος
Ο παρών Ε.Κ.Λ. ισχύει μέχρι την αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές
σπουδές, που θα καταστήσει αναγκαία την άμεση τροποποίησή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1. Προκηρύσσονται οι θέσεις τουλάχιστον δύο μήνες πριν το διάστημα
δηλώσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων και ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του τμήματος.
2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ορίζεται η επιτροπή αξιολόγησης που
μπορεί να είναι ίδια με την επιτροπή του Α’ κύκλου μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ορίζεται επιτροπή εξέτασης ξένων γλωσσών.
3. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά το διάστημα 10-30 Σεπτεμβρίου ή 10-30
Μαρτίου κάθε έτους αίτηση (βλ. Έντυπο 1) για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής έπειτα από συνεννόηση με διδάσκοντα του Τμήματος. Στην αίτηση
αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, το επιβλέπον μέλος
Δ.Ε.Π. με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του καθώς και δύο ξένες γλώσσες
στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει
πληροφορίες σχετικά με την ύλη των εξετάσεων και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις (ο έλεγχος γίνεται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού):
α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
β. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να μην
είναι μικρότερος του επτά και πέντε δέκατα (7,5).
γ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει Μ.Δ.Ε. διαφορετικής
ειδίκευσης ή γνωστικού αντικειμένου είναι δυνατό με απόφαση της Σ.Ε. να
καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών
μαθημάτων από το πρόγραμμα μαθημάτων Α’ Κύκλου.
δ. Η συναίνεση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θα αναλάβει την επίβλεψη
της διδακτορικής διατριβής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο
χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Μ.Δ.Ε.
χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (Σε
περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η
αξιολόγηση του κύρους των αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική
ή/και συγγραφική δραστηριότητα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.)
4. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση σε 2 ξένες
γλώσσες. Απαλλάσσονται από εξέταση στη Ξένη γλώσσα όσοι κατέχουν
αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες.

5. Η επιλογή των φοιτητών/τριών για το Β΄ Κύκλο γίνεται από τη Σ.Ε. η οποία
λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αξιολόγησης και την εισήγηση της επιτροπής
αξιολόγησης (βλ. Έντυπο 2) και καταθέτει σχετικό πρακτικό προς τη ΓΣΕΣ
(βλ. Έντυπο 3). Η επιλογή επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία ορίζει και
τον επιβλέποντα του κάθε επιτυχόντα. Η Γραμματεία ενημερώνει με
πρωτοκολλημένο σχετικό έγγραφο τους επιτυχόντες. Για την επιλογή
συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):
α) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%)
β) ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. (40%),
γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (5%),
δ) προφορική συνέντευξη (25%),
ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες υποχρεούνται
να γνωρίζουν και Νέα Ελληνικά. Ελάχιστος βαθμός για τις ξένες γλώσσες
είναι το πέντε στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Το
ποσοστό αξιολόγησης των ξένων γλωσσών ορίζεται στο 20%.
Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Β΄ Κύκλο είναι το 75%
των προβλεπομένων μορίων.
6. Το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία εγγραφής ο υποψήφιος
διδάκτορας καταθέτει με αίτησή του (βλ. Έντυπο 4) τον τελικό τίτλο του
θέματός του προς έγκριση.
7. Ορίζεται από τη ΓΣΕΣ η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έπειτα από
σχετική αίτηση του Επιβλέποντα (βλ. Έντυπο 5). Η Γραμματεία ενημερώνει
με σχετικό πρωτοκολλημένο έγγραφο τα μέλη της επιτροπής για τον ορισμό
τους.
8. Ο επιβλέπων καταθέτει έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους ετήσια έκθεση προόδου
του υποψήφιου (βλ. Έντυπο 6). Κατατίθενται τουλάχιστον τρεις εκθέσεις
προόδου πριν την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.
9. Αλλαγή θέματος της Δ.Δ. μπορεί να γίνει μόνον κατά τα δύο πρώτα έτη από
την ημερομηνία εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, ύστερα
από αίτηση του/της υποψήφιας/ου (βλ. έντυπο 7) και μετά από συνεννόηση με
τους επιβλέποντες (υπογραφή και των τριών μελών στην αίτηση του/της
υποψηφίου/ας). Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ο υπολειπόμενος χρόνος
παραμένει ο ίδιος.
10. Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας (είτε λόγω παραίτησης
του ιδίου είτε μετά από αίτηση του υποψηφίου) είναι δυνατή μόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δηλαδή υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή
σπουδαίος λόγος, και μόνον μετά από ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη
απόφαση της ΓΣΕΣ.
11. Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του διδακτορικού τίτλου
ορίζονται τα τρία πλήρη ημερολογιακά έτη. Ως μέγιστη διάρκεια εκπόνησης
του διδακτορικού ορίζονται τα έξι πλήρη ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να δίνεται παράταση ενός ημερολογιακού έτους, μετά από
αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση των επιβλεπόντων καθηγητών
στη Συνέλευση προκειμένου να βγει σχετική απόφαση.
12. Με αίτησή του προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ο επιβλέπων
προτείνει τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης της διατριβής
(Βλ. Έντυπο 8). Η Γραμματεία ενημερώνει με πρωτοκολλημένο έγγραφο τα
μέλη της επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό τους.

13. Με έγγραφό του προς τη Γραμματεία ο επιβλέπων γνωστοποιεί την
ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τουλάχιστον ένα μήνα
πριν την υποστήριξη.
14. Η Γραμματεία ενημερώνει με πρωτοκολλημένο έγγραφο τα μέλη της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Το έγγραφο κοινοποιείται στον/στην
υποψήφιο διδάκτορα.
15. Η έγκριση της διατριβής βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει την
εισήγηση από τον την εξεταστική επιτροπή για την ποιότητα προς Δ.Δ. και
την απόδοση του υποψηφίου κατά την εξέταση. Υπογράφεται από όλα τα
παρόντα μέλη προς επιτροπής και διαβιβάζεται στην Κοσμητεία.
16. Σε περίπτωση που η τριμελής εξεταστική επιτροπή κρίνει ότι η Δ.Δ. χρήζει
διορθώσεων, τότε τα μέλη δίνουν γραπτώς προς παρατηρήσεις προς και ο
υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται εντός 6 μηνών το αργότερο να επιφέρει
προς σχετικές αλλαγές και να προς θέσει υπόψη προς Επιτροπής η οποία στη
συνέχεια αποστέλλει το Πρακτικό προς δημόσιας υποστήριξης και
βαθμολόγησης στη Γραμματεία.
17. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και πριν την ορκωμοσία του ο
διδάκτορας καταθέτει 3 αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής σε έντυπη
μορφή και ένα σε ηλεκτρονική.

Α Ι Τ Η Σ Η - Δ Η Λ Ω Σ Η
ΠΡΟΣ

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ

Επώνυμο:
Όνομα:
Δ/νση Αλληλογραφίας:
Email:
Τηλέφωνο:

Θέμα:

Αίτηση εγγραφής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Σας παρακαλώ να δεχτείτε την αίτησή μου για εκπόνηση
διδακτορικής

διατριβής

στο

γνωστικό

αντικείμενο…………………………………………

με

επιβλέποντα/επιβλέπουσα

τον/την

…………………………………..
Δηλώνω ότι κατέχω μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό πάνω
από επτά και πέντε δέκατα (7,5)
(Ο

άνωθι

αναφερόμενος……………………………………..

……..
Συγκατατίθεμαι να αναλάβω την επίβλεψη της διδακτορικής
διατριβής

της

αιτούσας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

)

Ημερομηνία
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Έντυπο 1: Αίτηση εκπόνησης διατριβής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών-Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
που ορίστηκε στην ΧΧΧΧ Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Φ. συνήλθε
στις
………………………………..,
ημέρα…………………………και
ώρα
…………………..για να αξιολογήσει τους υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στο ΤΕΦ. Αφού έλαβε υπόψη την επίδοση των υποψηφίων στις Εξετάσεις
γλώσσας, την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, και τα λοιπά στοιχεία του
φακέλου εισηγείται την εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής των κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
Επισυνάπτεται Πίνακας με την Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.
2.
3.
4.

Έντυπο 2: Εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΜΣ Β΄ Κύκλος ακαδ. έτος 201 -201
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφιών (βάσει δικαιολογητικών και το άρθρο 6.2 του
Κανονισμού ΠΜΣ)
Α/
Α

1
2
3
4

Ονοματεπώνυμ
ο

M.O.
Πτυχίο
υ
(10%)

Μ.Ο.
ΜΠΣ
α΄
κύκλο
υ
(40%)

Ερευνητική –
Συγγραφική
δραστηριότητ
α
(5%)

Προφορικ
ή
Συνέντευξ
η
(25%)

Ξένες
Γλώσσε
ς
20%
(Βάση
5)

Τελικό
αποτέλεσμ
α
Μ.Ο.

Έντυπο 2: Εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης ………., η Συντονιστική
Επιτροπή συνήλθε την ίδια ημέρα για να επικυρώσει τα αποτελέσματα των
εξετάσεων εισαγωγής.
Παρόντες ήταν οι:
1.
2.
3.
4.
Επιτυχόντες είναι οι εξής υποψήφιοι:
1.
2
3
4
5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
2.
3.
4.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Έντυπο 3: Πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής

Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
ΤΕΦ

Επώνυμο:
Όνομα:
Δ/νση Αλληλογραφίας:
Email:
Τηλέφωνο:

Θέμα:

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής
Σας παρακαλώ να εγκρίνετε τον τίτλο της διδακτορικής μου
διατριβής που είναι ο εξής: «………………………….».

Ημερομηνία
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Έντυπο 4: Αίτηση ορισμού θέματος

Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
ΤΕΦ

Επώνυμο:
Όνομα:
Δ/νση Αλληλογραφίας:
Email:
Τηλέφωνο:

Θέμα:

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
Σας παρακαλώ να ορίσετε τριμελή συμβουλευτική επιτροπή
για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της κ.
………………ως εξής:
1. Κύρια επιβλέπουσα, ……………., Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Δ.Π.Θ
2. ……………………,

Καθηγήτρια

……………..,

Πανεπιστήμιο ………………
3. ……………………,

Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια

……….., Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Έντυπο 5: Αίτηση ορισμού τριμελούς

Προς τα Μέλη
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
Του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ (διάστημα Χ έως Χ)
της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πορεία της διδακτορικής διατριβής της
κ……….. με θέμα:
«………………………………………………………………………………………………..»
Α. Εισαγωγή
Η κ. ………………..έγινε δεκτή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ με την υπ. αριθμ…. σχετική απόφαση της …..
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Με την απόφαση
…………….ορίστηκε

ως

επιβλέπουσα

η

Καθηγήτρια

του

Τμήματος

κα………………………, ενώ η τριμελής επιτροπή συμπληρώθηκε από την
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ………………. Κα. ………………….. και την
Καθηγήτρια του Τμήματος …………….. κα………….
Β. Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα αναφοράς
Κατά τη διάρκεια του Χ έτους εκπόνησης της διατριβής, πραγματοποιήθηκαν οι
παρακάτω εργασίες και δραστηριότητες:
1.
2.
3.
Η υποψήφια συμμετείχε στα εξής συνέδρια:
1.
Γ. Χρονοδιάγραμμα συνέχισης της διδακτορικής διατριβής
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜA
Η επιβλέπουσα καθηγήτρια
Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Έντυπο 6: Έκθεση Προόδου

Α Ι Τ Η Σ Η - Δ Η Λ Ω Σ Η
ΠΡΟΣ

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ

Επώνυμο:
Όνομα:
Δ/νση Αλληλογραφίας:
Email:
Τηλέφωνο:

Θέμα:

Αίτηση αλλαγής τίτλου διδακτορικής διατριβής
Έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής

το

θέμα

της

διατυπώνεται

διδακτορικής

μου

διατριβής

ως

«………………………………………….»
(Συναίνεση Επιβλέποντα:………………………..
Α μέλους……………………..
Β μέλους…………………...)

Ημερομηνία
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Έντυπο 7: Αίτηση αλλαγής τίτλου

εξής:

Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
ΤΕΦ

Επώνυμο:
Όνομα:
Δ/νση Αλληλογραφίας:
Email:
Τηλέφωνο:

Θέμα:

Ορισμός επταμελούς επιτροπής κρίσης διδακτορικής διατριβής
Σας

παρακαλώ

να

ορίσετε

επταμελή

συμβουλευτική

επιτροπή για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής της
κ. ………………ως εξής:
1. Κύρια επιβλέπουσα, ……………., Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Δ.Π.Θ
2. ……………………,

Καθηγήτρια

……………..,

Πανεπιστήμιο ………………
3. ……………………,

Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια

……….., Πανεπιστήμιο ΧΧΧΧΧΧ
4. ………
5. ………..
6. ………….
7. ………..

Ημερομηνία
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Έντυπο 8: Αίτηση ορισμού επταμελούς

