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Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ
Έγκριση 2/22-11-2017 Συνέλευσης του Τμήματος
Άρθρο 1
Γενική διάταξη
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την
εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο
επιστημονικό κλάδο.
Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
(αριθμ 2 / 22 /11/ 2017), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Ε.Κ.Λ. εξειδικεύουν τις διατάξεις των
άρθρων της σχετικής νομοθεσίας (Άρθρο 38 έως 43 του Ν 4485/2017) και ορίζουν
επακριβώς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του
Τ.Ε.Φ.
Άρθρο 2
Σκοπός-Αντικείμενο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Φ. 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 της Γλωσσολογίας, θεωρητικής ή εφαρμοσμένης.

Σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της σχετικής
έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, τη
Λατινική Φιλολογία, την παπυρολογία, τη Βυζαντινή και Νέα Ελληνική Φιλολογία,
τη Συγκριτική Γραμματολογία, τη θεωρητική ή εφαρμοσμένη 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 (Γ’ κύκλος Σπουδών), το οποίο είναι ενιαίο και
ανεξάρτητο από την ειδίκευση. Οφείλει ωστόσο να είναι συναφές με τις θεματικές
που θεραπεύονται στο Τμήμα.
Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα
5.1. Το Όργανο που διευθετεί τα ζητήματα σπουδών Γ’ Κύκλου Διδακτορικών
Σπουδών είναι:
1) η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
2) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η οποία είναι κοινή για Β’ Κύκλο (Μεταπτυχιακών
Σπουδών) και Γ΄ Κύκλο (Διδακτορικών Σπουδών),
3) Η Σύγκλητος.
Η συγκρότησή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν
4485/2017.
Άρθρο 6
Εισαγωγή Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα
6.1

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών

Σπουδών είναι:
α. Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής,
β. Η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
γ. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να μην είναι
μικρότερος του επτά και πέντε δέκατα (7,5).

δ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει Δ.Μ.Σ. 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.
ε. Η συναίνεση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θα αναλάβει την επίβλεψη
της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο
συναίνεσης, ο υποψήφιος διδάκτορας αποκλείεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει
στις τυχόν εξετάσεις γλώσσας ούτε στη συνέντευξη.
Η επιλογή των φοιτητών/τριών για το Γ΄ Κύκλο γίνεται από ειδικές τριμελείς
επιτροπές (βλ. άρθρο 7) και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το ποσοστό
εκτίμησης):
α) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%). Σε περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων
υπολογίζεται μόνο το πιο συναφές.
β) ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. (40%). Σε περίπτωση κατάθεσης δύο Δ.Μ.Σ.
υπολογίζεται το πιο συναφές,
γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (Μονογραφίες 10
μονάδες, άρθρα 7 μονάδες, ανακοινώσεις σε συνέδρια 5 μονάδες) (10%),
δ) προφορική συνέντευξη (20%),
ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών σε επίπεδο Β2. 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%.
Η γενική αντιστοίχιση βαθμολογικών κλιμάκων για πτυχία που αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή είναι η εξής:
Βαθμός

USA

EUR

Definition

A

4.0

10.00-9.5

Outstanding

A-

3.7

9.0

Extremely good work

B+

3.3

8.5

Very good work

B

3.0

8.0

Good work

B-

2.7

7.5

Quite a bit better than average

C+

2.3

7.0

Better than average

C

2.0

6.5

Average; satisfactory work

C-

1.7

6.0

Almost satisfactory

D+

1.3

5.5

Not good

D

1.0

5.0

Barely passing

F

0.00

4.99-1.0

Failure

Η αντιστοίχηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας είναι η εξής:
Αντιστοίχιση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας
(βάσει του Common European Framework of Reference for Languages)
Επίπεδο
Γ2 (C2)

Αγγλικά
Cambridge
Certificate of
Proficiency in
English
City & Guilds
Mastery
Michigan
Examination for
the Certificate of
Proficiency in
English

Γ1 (C1)

Cambridge
Certificate in
Advanced
English

Γαλλικά
(TCF) Test de
connaissance
du français C2

Γερμανικά
Goethe-Zertifikat C2 Großes Deutsches
Sprachdiplom (GDS)

(DALF)
Diplôme
approfondi de
langue
française C2

TCF C1
DALF C1

Ιταλικά
(CELI)
Certificato di
Conoscenza
della Lingua
Italiana 5

Ισπανικά
(DELE)
Diplomas de
Español como
Lengua
Extranjera C2
(Superior)

Αριθμητικά
10

DELE C1

9

DELE B2
(Intermedio)

8

(CILS)
Certificazione
di Italiano
come Lingua
Straniera
Quattro (4)

Goethe-Zertifikat C1
Zentrale
Mittelstufenprüfung

(PLIDA)
Progetto
Lingua Italiana
Dante
Alighieri C2
CELI 4
CILS Tre (3)
PLIDA C1

City & Guilds
Expert

Β2

Michigan
English Test
(190-240)
Cambridge First
Certificate in
English

TCF B2
DELF B2

Goethe-Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch für
den Beruf (ZDfB)

CELI 3
CILS Due (2)
PLIDA B2

City & Guilds
Communicator
Michigan
English Test
(157-189)
Β1
Α2
Α1

7
6
5

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Γ΄ Κύκλο είναι το 70%
των προβλεπομένων μορίων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος
κατά τη χρονική περίοδο 1-20 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 Δ.Μ.Σ. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Δ.Μ.Σ. 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 στη Συντονιστική Επιτροπή)
6.3. Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων στον Γ΄ Κύκλο Σπουδών κατ’ έτος ορίζεται
σε είκοσι (20) φοιτητές/τριες.
Άρθρο 7
Διεξαγωγή των εξετάσεων γλώσσας
Η προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνεται 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 30 Σεπτεμβρίου.

Οι εξετάσεις γλώσσας διενεργούνται με ευθύνη των εξεταστών γλώσσας που
ορίζονται από τη Συνέλευση. Οι ίδιοι ορίζουν και τα θέματα των εξετάσεων γλώσσας.
Τα βαθμολογημένα γραπτά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Το έργο της
αναβαθμολόγησης ανατίθεται στους αναβαθμολογητές/τριες που ορίζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος.
H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες
υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη
τον/την υποψήφιο/α.
Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση
με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή.
Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, λαμβάνοντας υπόψη τα έντυπα
συναίνεσης επιβλέποντα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος,
συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την
αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και
η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την
εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα
υποχρεώσεις, όπως δημοσιεύσεις προερχόμενες από τη διδακτορική διατριβή σε
επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια με σύστημα
κριτών κ.λπ.

Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης σύστασης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υποψήφιο Διδάκτορα να
εργασθεί για ένα χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη Καθηγητή αλλοδαπού
Πανεπιστημίου κάτω από όρους που εγκρίνουν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
Σε κάθε περίπτωση η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να
αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
Άρθρο 8
Επίβλεψη
8.1 Επίβλεψη διατριβής μπορούν να αναλάβουν τα μέλη ΔΕΠ α’ Βαθμίδας,
Αναπληρωτή και Επίκουρου του Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Είναι δυνατή η συνεργασία με άλλα Τμήματα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, και
Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του Ν 4310/2014, συμπεριλαμβανημένων των
ερευνητικών κέντρων της ακαδημίας Αθηνών για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
με συνεπίβλεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν 4485/2017. Μορφή
του Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας που θα πρέπει να υπογραφεί από τους
συνεργαζόμενους φορείς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Το πρωτόκολλο μπορεί
να είναι στη αγγλική μόνο ή στην ελληνική και τη γλώσσα του συνεργαζόμενου
ιδρύματος.
8.2 Κάθε επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να αναλάβει συνολικά την επίβλεψη πέντε (5)
υποψηφίων διδακτόρων. Επιβλέπων καθηγητής, του οποίου ο υποψήφιος διδάκτορας
δεν κατέθεσε έγγραφο αναλυτικό υπόμνημα για τρεις συνεχόμενες φορές (βλ. άρθρο
12 παρακάτω), αποκτά το δικαίωμα να υπερβεί τον καθορισμένο αριθμό (5)
υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέψει. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των
φοιτητών που επιβλέπει δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8).
8.3 Ο ορισμός επιβλέποντα πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος
αμέσως μετά από την επικύρωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων
διδακτόρων. Ο Επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα
τα θέματα που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής όπως για
παράδειγμα τον προσδιορισμό του θέματος, τη μεθοδολογία έρευνας, κτλ. Ο

Επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της
διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
8.4 Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση, έπειτα από
σχετική αίτηση του Επιβλέποντα. Η Γραμματεία ενημερώνει με σχετικό
πρωτοκολλημένο έγγραφο τα μέλη της επιτροπής για τον ορισμό τους.
8.5 Ο Επιβλέπων, ή μέλος της τριμελούς επιτροπής, μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή,
επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του κατόπιν αποδοχής από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Σε περίπτωση παραίτησης του επιβλέποντα καθηγητή θα πρέπει να
υποβάλλεται από τον επιβλέποντα η έκθεση προόδου του υποψηφίου διδάκτορα.
Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση οφείλει να ορίσει άμεσα νέο επιβλέποντα ή μέλος
της επιτροπής αντίστοιχα.
8.6 Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει αλλαγή επιβλέποντα, έπειτα από
υποβολή αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος προς τη Συνέλευση.
8.7 Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο
ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
8.8 Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, τους
τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων

Διδακτορικών Διατριβών,

τα ονόματα των επιβλεπόντων/ουσών και των άλλων δυο (2) μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
8.9 Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται
και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του
Τμήματος.

Άρθρο 9
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Γ΄ Κύκλο Σπουδών 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 10
Χρονική διάρκεια σπουδών – Αναστολή φοίτησης - Διαγραφή
10.1. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος είναι
τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και όχι πάνω από επτά.

10.2. Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους
(στρατιωτική θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς
τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, η οποία πρέπει να
υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. καθώς και αιτιολογημένο υπόμνημα
όπου αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι αίτησης αναστολής, συνοδευόμενο από όλα τα
δικαιολογητικά (σε περίπτωση λόγων υγείας, κ.τ.λ.). Η μέγιστη διάρκεια αναστολής
φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε περίπτωση αναστολής παραδίδει το πάσο
καθώς και τυχόν βιβλιάριο υγείας που του έχουν χορηγηθεί. Ο χρόνος της αναστολής
δεν προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής. Δεν προσμετράται επίσης στον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων
διδακτόρων μέλος Δ.Ε.Π.
10.3. Μετά την πάροδο επτά ημερολογιακών ετών από τον ορισμό της τριμελούς, ο/η
υποψήφιος/α που δεν έχει καταθέσει αναλυτικά υπομνήματα, εξαμηνιαίες εκθέσεις
προόδου και/η διατριβή διαγράφεται αυτοδίκαια. Η διαγραφή επικυρώνεται με

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (εκτός από περιπτώσεις αναστολής). Κατά
περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση για ένα έτος με απόφαση της Συνέλευσης μετά
από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής.
10.4 Υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να διαγραφεί, εφόσον το επιθυμεί, με αίτησή του
προς τη Συνέλευση του Τμήματος.
10.5 Ο Υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του κάθε
ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 11
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 12
Διδακτορική διατριβή
12.1. Ο ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής και η τελική διαδικασία της κρίσης
γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017.
12.2. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει προφορικά και υπογράφει εγγράφως
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έως τις 30 Μαΐου
κάθε έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν καταθέσει εγγράφως
αναλυτικό υπόμνημα, του γίνεται γραπτή σύσταση από τον επιβλέποντα στην οποία
οφείλει να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η συμβουλευτική
επιτροπή σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α υποβάλλει έκθεση προόδου των
υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος έως τις 30.6. κάθε ακαδημαϊκού έτους.
12.3. Τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του/της ως
υποψηφίου/ας από τη Συνέλευση, 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 Συνέλευση.
12.4 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. Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να παρουσιάζει κάθε
χρόνο στο ανοιχτό σεμινάριο (colloquium) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων
διδακτόρων μέρος της εργασίας του/της.
12.5. Ο επιβλέπων σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα ορίζει το θέμα της
διατριβής σε διάστημα έξι (6) μηνών από την αποδοχή του και το καταθέτει προς
έγκριση στη Συνέλευση, υποβάλλοντας σχετικό έντυπο. Αλλαγή θέματος της
διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια από την
ημερομηνία εγγραφής στον Γ΄ 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.
12.6 Η Συνέλευση μπορεί να ορίζει άλλη πλην της ελληνικής ως γλώσσα συγγραφής
της διδακτορικής διατριβής ή να αποφαίνεται για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την
εκπόνησή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι
σχετικές απόφαση καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Άρθρο 13
Απονομή Δ.Δ.
13.1. Η απονομή του Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν
4485/2017.
13.2 Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α
διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την έγκριση ή την
αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική

Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση της
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα,
του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις καθώς και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Η

Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση αναλυτικής θετικής

Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή
Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.
2 εδάφιο β΄ του Ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον
επιστημονικό πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα
αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν
μπορούν να μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα
κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2

εδάφια β΄ και γ΄ του Ν. 4485/2017. Τα

αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα
δημόσια, περίπου επί ημίωρο, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η
διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον
των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη
μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την
ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της στην επιστήμη
και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.
Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η
Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα
συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του
Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων
μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική
Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39,
παρ. 18).
Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:
-

Άριστα

-

Λίαν Καλώς

-

Καλώς
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η Τριμελής
Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην
περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή
της θα είναι τελική.

13.3. 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 ο νόματα 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).
13.3. Αριθμός αντιτύπων: Οι φοιτητές/τριες Γ΄ Κύκλου καταθέτουν στη Γραμματεία
του Τμήματος συνολικά πέντε (5) αντίτυπα της ΔΔ΄, εκ των οποίων ένα (1) σε
ηλεκτρονική μορφή. Δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του
Τμήματος. Ο/Η αρμόδιος υπάλληλος της βιβλιοθήκης αποστέλλει ένα αντίγραφο της
διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και αποστέλλει στη Γραμματεία
αποδεικτικό της κατάθεσης, προκειμένου να ενσωματωθεί στον φάκελο του
υποψηφίου. Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν θα μπορεί να ορκιστεί και να λάβει τον
διδακτορικό τίτλο εάν δεν υπάρχει στο φάκελό του το αποδεικτικό κατάθεσης της
διατριβής του στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του/της
υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/ Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος
το Πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση
της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής
Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο παράρτημα του παρόντος
Κανονισμού.
Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθεση της Διδακτορικής
Διατριβής και της περίληψής της στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στο Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με
απόφαση της Συνέλευσης θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε
ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο (βλ. 13.3).

Άρθρο 15
Απασχόληση υποψήφιων διδακτόρων
14.1. Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του
Τμήματος να επικουρούν στην επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων.
14.2. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικά κονδύλια θα μπορούν να εργαστούν
σε Εργαστήρια ή στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αρχειοθέτηση υλικού, τακτοποίηση
βιβλίων, δανεισμός βιβλίων) ή σε όποια άλλη εργασία επιστημονικού, διδακτικού ή
ερευνητικού περιεχομένου στην οποία κρίνεται απαραίτητη η συμβολή τους.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
15.1. Αμέσως μετά την επικύρωσή του από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη
Σύγκλητο, ο παρών Ε.Κ.Λ. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας
του Τμήματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Δ.Π.Θ.
(www.duth.gr).

15.2. Ο παρών Ε.Κ.Λ αφορά φοιτητές εγγραφής 2017-2018 και εξής.
Άρθρο 17
Δικαιώματα παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων
Δεν καταβάλλονται δίδακτρα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις
παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄ κύκλου σπουδών.
Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία,
υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης,
δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών

βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού
Διπλώματος.
Άρθρο 18
Διάρκεια ισχύος του παρόντος
Ο παρών Ε.Κ.Λ. ισχύει μέχρι την αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές
και διδακτορικές σπουδές, η οποία θα καταστήσει αναγκαία την άμεση τροποποίησή
του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα πρωτοκόλλου συνεργασίας για συνεπίβλεψη σε
ελληνικά και αγγλικά

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΜΕ ΣΥΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Μεταξύ των Πανεπιστημίων:
Πανεπιστημίου
____________________________________________________________ (χώρα)
και
Πανεπιστημίου
____________________________________________________________ (χώρα)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το Πανεπιστήμιο ………………………… και το
Πανεπιστήμιο ………………………………………, δηλώνουν την πρόθεση να
συνεργαστούν για την εκπόνηση από κοινού διδακτορικών διατριβών. Το παρόν
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23, του
Ν.3404/2005 (ΦΕΚ Α’ 260) και την αντίστοιχη νομοθεσία που αφορά την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών στο συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο και καθορίζει τους
απαιτούμενους όρους για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος του
Πανεπιστημίου

………………….

και

του

διδακτορικού

διπλώματος

του

Πανεπιστημίου …………………., στους υποψήφιους διδάκτορες, μετά την
υποστήριξη

της

διδακτορικής

τους

διατριβής,

η

εκπόνηση

της

οποίας

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας των ανωτέρω
Πανεπιστημίων.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών θα εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύονται στα εκάστοτε συνεργαζόμενα Τμήματα, όπως αυτά
ορίζονται στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Για τους υποψήφιους διδάκτορες με το σύστημα της συνεπίβλεψης, ισχύουν οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων του καθενός από τα
συνεργαζόμενα

Ιδρύματα,

στα

οποία

θα

ενταχθούν

οι

εκπονήσεις

των

συνεπιβλεφθησομένων διδακτορικών διατριβών, όπως καθορίζονται από τις
αντίστοιχες νομοθεσίες και τους Κανονισμούς λειτουργίας των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων και διδακτορικών σπουδών.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Η μετακίνηση του εμπλεκόμενου διδακτικού προσωπικού ή/και των υποψηφίων
διδακτόρων από και προς την έδρα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων θα ρυθμίζεται
κατά περίπτωση από την κάθε Σύμβαση Εφαρμογής του παρόντος, η οποία θα αφορά
συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, θα χορηγείται χωριστός ή
κοινός διδακτορικός τίτλος για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στην ελληνική και στη
………………… (κατά το πρότυπο των χορηγούμενων τίτλων σε διδάκτορες χωρίς
το σύστημα της συνεπίβλεψης), στον οποίο θα αναγράφεται η ονομασία των
αντίστοιχων εθνικών τίτλων και τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα με τα αρμόδια Τμήματά
τους, θα υπογράφεται από τους Πρυτάνεις των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και
από τους Προέδρους των αρμόδιων Τμημάτων τους και θα υπάρχει η ένδειξη ότι
πρόκειται για τίτλο που χορηγείται στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας των
ανωτέρω Ιδρυμάτων, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Η γλώσσα εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών θα είναι η ελληνική ή η
…………….., όπως θα ορίζεται στην κάθε Σύμβαση Εφαρμογής του παρόντος, η
οποία θα αφορά συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, ενώ θα κατατίθεται και μία
περίληψη στην άλλη γλώσσα.
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιείται και στα δύο Ιδρύματα
σε χρονικές περιόδους, οι οποίες θα επιμερίζονται σε κάθε Ίδρυμα κατά περίπτωση.
Κατά τις προαναφερόμενες χρονικές περιόδους, ο υποψήφιος διδάκτορας θα είναι
ασφαλισμένος στο εκάστοτε Ίδρυμα που θα απασχολείται.
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο
Ίδρυμα. Οι δύο συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή
και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή και είναι συνυπεύθυνοι για την καλή
επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής. Στην εξεταστική επιτροπή εκτός του
συνεπιβλέποντα είναι δυνατόν να ορίζονται από το συνεργαζόμενο Ίδρυμα της
αλλοδαπής ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ.
Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
αναλαμβάνει ένα από τα παραπάνω συνεργαζόμενα Ιδρύματα, το οποίο θα ορίζεται
στην κάθε Σύμβαση Εφαρμογής του παρόντος, η οποία θα αφορά συγκεκριμένη
διδακτορική διατριβή.
Η ανάληψη και η όλη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής γίνεται με
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, στην οποία βρίσκεται το
συνεργαζόμενο Ίδρυμα που θα έχει την κατά τα παραπάνω διοικητική και
οργανωτική ευθύνη. Στο ίδιο Ίδρυμα θα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του
υποψήφιου διδάκτορα από την επταμελή εξεταστική επιτροπή για την ελληνική ή την
αντίστοιχη

………………..

επιτροπή,

στην

οποία

θα

μετέχουν

όλοι

οι

συνεπιβλέποντες.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για κάθε διδακτορική διατριβή, η οποία θα εκπονείται σε εκτέλεση του παρόντος, θα
υπογράφεται ειδική Σύμβαση Εφαρμογής από τους Πρυτάνεις των συμβαλλόμενων
Ιδρυμάτων ή από τους Προέδρους των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,
από τους επιβλέποντες και από τους υποψήφιους διδάκτορες. Οι Συμβάσεις
Εφαρμογής θα περιλαμβάνουν κυρίως μνεία ότι υπογράφονται στο πλαίσιο του
παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου, το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
δέσμευση των εμπλεκομένων μερών από τους όρους του παρόντος, από τους
αντίστοιχους Κανονισμούς λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και από
κάθε συναφή νομική διάταξη, τα θέματα που σύμφωνα με το παρόν ρυθμίζονται από
κάθε Σύμβαση Εφαρμογής και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα που κρίνεται αναγκαίο

για την επιτυχή περάτωση της διδακτορικής διατριβής. Συνεπιβλέψεις διδακτορικών
διατριβών, οι οποίες άρχισαν να εκπονούνται στα πλαίσια άλλων επίσημων
συμφωνιών, συνεχίζουν να εκπονούνται με τους όρους του παρόντος Ε.Π.Σ. Στις
περιπτώσεις αυτές θα συνταχθούν ειδικές συμβάσεις εφαρμογής για κάθε
διδακτορική διατριβή και θα ισχύουν αναδρομικά από 14/05/2005.
Για το Πανεπιστήμιο ……………

Για το Πανεπιστήμιο ……………

Ο Πρύτανης

Ο Πρύτανης

Υπογραφή

Υπογραφή

(Τόπος), Ημερομηνία

(Τόπος), Ημερομηνία

CO-OPERATION SPECIAL PROTOCOL FOR THE WRITING OF
DOCTORAL THESES BY JOINT SUPERVISION
Between: The Democritus University of Thrace (Greece) and the
University of............................. (Country)
NATURE AND FRAMEWORK OF CO-OPERATION

The two contracting parties, the Democritus University of Thrace and the University
of.

declare their intention to co-operate in the supervision of

joint doctoral theses. The present Co-operation Protocol is drafted according to the
relevant legislation concerning the writing of doctoral theses in the contracting
University and stipulates the conditions according to which a doctoral candidate may
obtain a doctoral degree from the Democritus University of Thrace and a doctoral
degree from the University of. following the

public defence of his or

her thesis, the writing of which is carried out as part of the academic co-operation
between the two aforementioned Universities.
ACADEMIC FIELDS

The academic fields of the doctoral theses shall be covered by the subjects taught in
the co-operating Universities, as these are stipulated in the respective study
programmes.

PRIVILEGES AND OBLIGATIONS OF THE DOCTORAL CANDIDATES

The doctoral candidates working under the system of joint supervision shall enjoy the
same privileges and obligations as all doctoral candidates in each of the co-operating
Institutions participating in the writing of doctoral theses by joint supervision, in
keeping with the relevant legislations and regulations of their post-graduate and
doctoral programmes.

MOVEMENT OF THE TEACHING STAFF INVOLVED AND/OR THE
DOCTORAL CANDIDATES

The movement of the teaching staff involved and/or the doctoral candidates from and
to the location of the co-operating Institutions shall be decided in each individual
case by the Implementing Convention of the present document with regard to the
doctoral thesis in question.
TITLE CONFERRED

After the successful public defence of the doctoral thesis, a separate or joint doctoral
degree shall be conferred on the candidates of each country in the Greek and in
the ... language(in

keeping

withthespecifications of doctoral

titles

........conferred
without the system of joint supervision). The title shall bear the name of the
corresponding national titles and of the co-operating Institutions along with the
relevant Departments. It shall be signed by the Rectors of the co-operating
Universities and the Chairs of the relevant Departments and it will be indicated that
this is a title conferred within the framework of the academic co-operation between
the aforementioned Institutions concerning the writing of doctoral theses by joint
supervision.
LANGUAGE OF THE DOCTORAL· THESES

The doctoral theses shall be written in Greek or

asstipulated

in

each

Implementing Convention of the present document with regard to the doctoral thesis
in question, while an abstract shall be submitted in the other language.
OTHER ARRANGEMENTS

The writing of the doctoral thesis shall be carried out in both Institutions during time
periods divided between each Institution as appropriate. During the aforementioned
time periods the doctoral candidate shall be insured by the Institution where he or she
is working.

For every doctoral candidate one supervisor is appointed by each co-operating
Institution. The two co-supervisors shall participate in a three-member advisory
committee and in the seven-member examination committee and shall share the
responsibility for the sound supervision of the doctoral thesis. Apart from the cosupervisors, the examination committee may also comprise one or more members of
the academic teaching staff of the co-operating Institution.
The administrative and organizational responsibility for the writing of the doctoral
thesis shall be undertaken by one of the aforementioned Institutions as stipulated by
each Implementing Convention of the present document with regard to a particular
doctoral thesis.
The entire procedure involved in the writing of a doctoral thesis shall take place in
keeping with the standards set by the legislation of each country where the Institute
undertaking the administrative responsibility is located. The same Institute will host
the public defence of the doctoral thesis by a seven-member committee for the Greek
or the corresponding examination committee in which all co-supervisors shall take
part.
IMPLEMENTING CONVENTIONS

For every doctoral thesis written in keeping with the present document, a special
Implementing Convention shall be signed by the Rectors of the co-operating
Institutes or the Chairs of the relevant University Departments, by the supervisors and
the doctoral candidates. The Implementing Conventions shall in particular mention
the fact that they are signed as part of the present Co-operation Protocol, the subject
of the doctoral thesis to be written, the acknowledgement of the parties involved
concerning the terms and conditions of the present document, the relevant Postgraduate Programme regulations of each University and any relevant legislation, the
matters which according to the present document are regulated by any Implementing
Convention and any other matter deemed necessary for the successful completion of
the doctoral thesis. Joint supervisions of doctoral theses which have already begun as
part of other formal agreements shall continue in the framework of the present
document. In these cases separate implementing conventions shall be drafted for each
doctoral thesis and will be valid in retrospect from 17/05/2005.

On behalf of the University

On behalf of

the University
The Rector

The

Rector
Signature
Signature
(Place) Date

(Place) Date

Πίνακας Αξιοόγησης Υποψηφίων (βάσει δικαιολογητικών και το άρθρο 6.1 του Κανονισμού)
Α/Α

1
2

Ονοματεπώνυμο

Συναίνεση
Μέλους
ΔΕΠ ως
επιβλέποντος
της ΔΔ

M.O.
Πτυχίου
(10%)

Μ.Ο.
ΔΜΣ
(40%)

Ερευνητική –
Συγγραφική
δραστηριότητα
(10%)

Προφορική
Συνέντευξη
(20%)

Ξένες
Γλώσσες
20%
(Βάση 5)

Τελικό
αποτέλεσμα
Μ.Ο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)
1. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή
καθομολόγησης
2. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του
Δ.Π.Θ.
3. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης
Διδάκτορα
4. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψήφιου Διδάκτορα
5. Υπόδειγμα Εισήγησης Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
6. Περίγραμμα πρωτοκόλλου
7. Παράρτημα
Οδηγίες για τη συμπλήρωση/κατάθεση της
αίτησης

1. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή καθομολόγησης
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος
…………………………….
της
Σχολής……………………του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης γίνεται από τη Συνέλευση σε
μία από τις συνεδριάσεις της, η ημερήσια διάταξη της οποίας
περιλαμβάνει ως ίδιον θέμα αντίστοιχα την αναγόρευση και την
ορκωμοσία του υποψηφίου.
Η αναγόρευση και ορκωμοσία του υποψηφίου Διδάκτορα γίνεται
παρουσία του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., ή, όταν αυτός κωλύεται,
παρουσία ενός εκ των Αντιπρυτάνεων.
Κατά την τελετή της αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα
αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το πρακτικό της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του
Τμήματος αναγιγνώσκει τα παρακάτω:
«Ο/Η..........(Ονοματεπώνυμο)
…………………………πτυχιούχος
του……………………………(Τμήμα,
Σχολή,
Πανεπιστήμιο)
…………………… συνέταξεν Διδακτορικήν Διατριβήν (Μ.Δ.) ή
επιγράφεται
…………………………………………………………………………………
……………………….., ήπερ τοις αναγνούσι καθηγηταίς εμμελώς έχειν
έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί διδακτορία δοκιμασίαν ευδοκίμως
υπέστη.
Ερωτών ουν το Τμήμα, ει τούτο ικανώς τα τεκμήρια της του (της)
υποψηφίου επιστημονικής παιδείας ποιούμενον δοκιμάζει τούτον
(ταύτην) εις τους Διδάκτορας του Τμήματος……………………..της
Σχολής……………………….του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης·
ερωτών δε και τον Πρύτανιν, ει τη του Τμήματος βουλή ομολογεί.
Καθομολόγησον δη άπερ ο νόμος δημοσία καθομολογείν κελεύει τους
το διδακτορικόν αξίωμα μετιόντας».
Ακολούθως ο υποψήφιος θέτοντας τη δεξιά παλάμη του επί του
ιερού Ευαγγελίου (ή του Κορανίου ανάλογα) δίδει τον κάτωθι
νενομισμένο όρκο.
«Επειδήπερ
το
Τμήμα………………..της
του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης ………………Σχολής, του Πρυτάνεως
επινεύσαντος, εις τους εαυτώ Διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ
και τη Πρυτανηίη δημοσία πίστιν δίδωμι τήνδε:

Της μεν επιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, καπί
το τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν
της θείας αληθείας, το φως προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν
επαυγάζη, παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις ευσέβειαν και
κόσμον ηθών και σεμνότητα τρόπων οίσειν, μηδέ της των άλλων
διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών
περπερευόμενος (περπερευομένη), και τα εκείνοις δεδογμένα
κατασοφιστεύειν πειρώμενος (πειρωμένη), μηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων
αυτός (αυτή) γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και
το του των Μουσών θιασώτου αξίωμα αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία.
Ταύτην μοι την επαγγελίαν επιτελούντι (επιτελούση) είη μοι τον Θεόν
αρωγόν κτήσασθαι εν τω βίω».
Για όσους/ες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου,
επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας δηλώνει τα
εξής:
«Διαβεβαιώ επί τη τιμή και συνειδήσει εμού τα κάτωθι: Επειδήπερ το
Τμήμα………………..της του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
………………Σχολής, του Πρυτάνεως επινεύσαντος, εις τους εαυτώ
Διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ και τη Πρυτανηίη δημοσία
πίστιν δίδωμι τήνδε:
Της μεν επιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, καπί
το τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν
της αληθείας, το φως προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν επαυγάζη,
παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις κόσμον ηθών και
σεμνότητα τρόπων οίσειν, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν
αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών περπερευόμενος
(περπερευομένη), και τα εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν
πειρώμενος (πειρωμένη), μηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός (αυτή)
γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το του των
Μουσών θιασώτου αξίωμα αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία».
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει το εξής
κείμενο:
«Επειδήπερ ου μόνον εν ταις ειωθόταις δοκιμασίαις της σής επιστήμης
έλεγχον παρέσχες σαφέστατον, αλλά και εν τη διδακτορική διατριβή, ην
φιλοπονήσας προσήνεγκες τω Τμήματι…………………….., άξιον

(αξίαν) του διδακτορικού αξιώματος σεαυτόν (σεαυτήν) απέφηνας καπί
τούτοις το μεν Τμήμα σε κατά τα νόμιμα εδοκίμασε, ο δε Πρύτανις
ταύτην την δοκιμασίαν επήνεσε, δια ταύτα εγώ………
(Ονοματεπώνυμο)
…………………..Καθηγητής
του
Τμήματος………………,
νυν
Πρόεδρος
του
Τμήματος…………………………….διατελών τε και χρώμενος τη
δυνάμει, ην παρά των εν Πανεπιστημίω και Τμήματι νόμων είληφα,
σε……………………………………………..(Ονοματεπώνυμο)……………
……………………………,
υποψήφιον
(υποψηφίαν)
της
του
Τμήματος………………………………… διδακτορίας δημοσία Διδάκτορα
του
Τμήματος………………………………του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύω και πάσας τας τω πανεπιστημιακώ
αξιώματι τούτω παρεπομένας προνομίας σοι δίδωμι, συνθιασώτην μεν
και εταίρον της επιστήμης σε προσαγορεύων, της δε επιστήμης ταύτης
δια παντός του βίου φιλοτίμως αντέχεσθαι παραινών».

2. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ….
ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΡΑΚΗΣ
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Πρύτανη)
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (ειδικότητα)
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Προέδρου του Τμήματος)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ειδικότητα)
ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ(όνομα Τμήματος)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Διδάκτορα)
ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος)
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος)
ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΙΝ «ΚΑΛΩΣ»
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ
ΕΤΕΙ ΕΝΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩ

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
Πιστοποιείται ότι:
Ο/Η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο του Διδάκτορα) από (όνομα
πόλης) Πτυχιούχος του (Όνομα Τμήματος Σχολής Πανεπιστημίου) μετά τη νόμιμη
δοκιμασία και αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του/της για το
διδακτορικό δίπλωμα, όπως ορίζει ο Νόμος, κρίθηκε άξιος/α του διπλώματος
αυτού, με βαθμό
«ΑΡΙΣΤΑ»
και αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος (όνομα Τμήματος) την
(ημερομηνία).
Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διδακτορικού Διπλώματος.
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο ενδιαφερόμενης/όμενη, του/της
χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)
4. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψήφιου Διδάκτορα

Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο

Προς: Την Γραμματεία
του

Τμήματος…………………..

Θράκης

της

Σχολής………………………
του Δ.Π.Θ.

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Πτυχίο:

Πανεπιστήμιο:

ΔΜΣ:

Πανεπιστήμιο:

Διεύθυνση
κατοικίας:

Τηλέφωνα

Οδός:

Αρίθμ.:

Πόλη:

Νομός:

Οικίας:

Κινητό:

Τ.Κ.:

e-mail:
Παρακαλώ να δεχθείτε το αίτημά μου για έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο
Τμήμα ………….. της Σχολής ………………….του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
στο Γνωστικό Αντικείμενο/Επιστημονική Περιοχή:
με
θέμα:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
………………….
Ως επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. προτείνω τον/την
……………………..…………………………………………….

ΑΙΤΟΥΣΑ

Ο ΑΙΤΩΝ / Η

(Υπογραφή)

Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο
πτυχίου

από

2.Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών

Από

3. Σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα
Καθηγητή :
4. Υπόμνημα με τίτλο της μελέτης
5.Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
6. Δήλωση γνώσης 2ης ξένης γλώσσας
7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
7α.Πιστοποιητικά
Δημοσιεύσεων
Πιστοποιητικά
Ανακοινώσεων
7β.Πιστοποιητικό συμμετοχής σε Ερευνητικό Πρόγραμμα
8. Δύο (2) Συστατικές επιστολές
Επισημαίνεται :
 Ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του πολίτη, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, και
εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
 Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται
αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά.

Ημερομηνία: /
Υπογραφή
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5. Υπόδειγμα Εισήγησης Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή* αποτελείται από τους παρακάτω:
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:
ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 1:
ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 2:

* Σημείωση: Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οφείλει να καλύπτει το εύρος της ΔΔ και συνιστάται να
αποφεύγεται η συγκρότηση Τριμελούς από μέλη ΔΕΠ από ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο

Τα μέλη της ανωτέρω Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουμε
αποφασίσει ομόφωνα ότι η παρούσα πρόταση ερευνητικού έργου μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής καθώς προσδοκά σε νέα
πρωτότυπη γνώση και είναι ικανή να φέρει αποτελέσματα που θα
δημοσιευθούν σε διεθνή περιοδικά. Εισηγούμαστε επομένως να εκπονηθεί
στο Τμήμα ………………….. του Δ.Π.Θ. υπό την επίβλεψη μας Διδακτορική
Διατριβή
με
το
ανωτέρω
θέμα
από
τον/την
κ.
……………………………………………… τον οποίο/ την οποία θεωρούμε
κατάλληλο και
  Είτε Α': είναι κάτοχος Μ.Δ.Ε. (διαγράψτε ένα από τα δύο κοντάκια)
  Είτε Β': πληροί 3 από τα κριτήρια που έχει ορίσει η Συνέλευση του
Τμήματος ………. …για την κατ' εξαίρεση εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
από μη κατόχους ΔΜΣ (διαγράψτε ένα από τα δύο)
Κριτήριο
1:……………………………………………………………………………………
…
Κριτήριο
2:……………………………………………………………………………………
…
Κριτήριο3:…………………………………………………………………………
…………….
Στην περίπτωση Β', τα μαθήματα που προτείνουμε να παρακολουθήσει ο/η
υποψήφιος/α στο πλαίσιο του υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όπως ορίζει ο
νόμος 4485/2017 είναι τα παρακάτω (τουλάχιστον 2):

Μάθημα

ΠΜΣ

1
2
3
4
5
Σημειώνεται ότι για τα παραπάνω υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Σπουδών του αντιστοίχου
Π.Μ.Σ.

Υπογραφή

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:
Ονοματεπώνυμο
Βαθμίδα
Τομέας
Γνωστικό αντικείμενο/
ερευνητικό πεδίο

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 1:

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα:
Βαθμίδα
και / ή*

Τμ./ Παν./ Ερ. Κ.:
E-mail:

Γνωστικό αντικείμενο/
ερευνητικό πεδίο

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 2:

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα:
Βαθμίδα
και / ή*

Τμ./ Παν./ Ερ. Κ.:
E-mail:

Γνωστικό αντικείμενο/
ερευνητικό πεδίο

*Για συνεπιβλέποντες από άλλα τμήματα και /ή Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα σημειώστε τη βαθμίδα ή ιδιότητα / το
Τμήμα & Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο και e-mail.

6. Περίγραμμα πρωτοκόλλου
ΤΙΤΛΟΣ ΔΔ

(μην χρησιμοποιήσετε κεφαλαία)

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (μέχρι 300 λέξεις)
Ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο της έρευνας και η σημαντικότητα της;
Στο μέρος αυτό περιγράφεται με σαφήνεια ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο της έρευνας, ή/και το κοινωνικό
πρόβλημα που προτίθεται να διερευνήσει. Αναφέρεται ποιο ήταν το έναυσμα για την ενασχόληση με το θέμα, γιατί
είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η έρευνα και ποια εκτιμάται ότι θα είναι η συμβολή του προτεινόμενου έργου
στην πρόοδο της επιστήμης.

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (μέχρι 400 λέξεις)

Τι είναι γνωστό για το αντικείμενο της έρευνας;
Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται το σημερινό επίπεδο γνώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία στο αντικείμενο της ερευνητικής
πρότασης. Η αναδρομή στη βιβλιογραφία αναφέρεται σε κάθε κύριο επιστημονικό και τεχνολογικό θέμα που άπτεται άμεσα
του ερευνητικού αντικείμενου της πρότασης. Η ανασκόπηση περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν
διεξαχθεί στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα ή Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΣΤΟΧΟΣ (μέχρι 100 λέξεις)

Ποιο είναι το ερευνητικό ερώτημα;
Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική υπόθεση, καθώς και τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν
από την προτεινόμενη έρευνα

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (μέχρι 400 λέξεις)

Που και πως θα γίνει η έρευνα;
Στο μέρος αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία για την εκτέλεση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και παρατίθενται οι
επιμέρους τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, προσδιορίζεται ο πληθυσμός στον
οποίο θα γίνει η έρευνα, ο τρόπος καθορισμού του δείγματος, τα κριτήρια επιλογής του πληθυσμού και τα κριτήρια
υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (αν χρειάζεται - μέχρι 50 λέξεις)

Ανακύπτουν θέματα που εμπίπτουν στους κώδικες της βιοηθικής;
Στο μέρος αυτό αναφέρεται αν είναι αναγκαία η απόκτηση άδειας για τη διεξαγωγή της έρευνας από την αρμόδια
επιτροπή βιοηθικής (ή/και από άλλο όργανο). Επίσης, αναφέρεται αν έχει δοθεί η άδεια ή αν έχουν δρομολογηθεί οι
διαδικασίες απόκτησης της.

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - (αν χρειάζεται) (με 1-2 πίνακες ή μέχρι 50 λέξεις)
Πόσο θα κοστίσει η έρευνα και που θα βρεθούν οι πόροι
Αναφέρονται τα προβλεπόμενα έξοδα για τη διεξαγωγή της έρευνας και οι πηγές χρηματοδότησης. Αν η έρευνα διεξαχθεί
με ιδίους πόρους, αυτό αναφέρεται.

Γράψτε το κείμενό σας εδώ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - (αν χρειάζεται)
Πότε θα γίνει η έρευνα;
Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα της έρευνας με σχήμα Gantt (βλέπε παράρτημα).

Γράψτε το κείμενό σας εδώ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν για τα παραπάνω;

7. Παράρτημα
Οδηγίες για τη συμπλήρωση/κατάθεση της αίτησης

Συμπληρώστε το έντυπο αυτό (αίτηση - εισήγηση τριμελούς περιγραφή ερευνητικής πρότασης) σε υπολογιστή.
•
Χρησιμοποιήσετε πεζά γράμματα (όχι κεφαλαία) και γράψτε τα
κείμενα σας μέσα στους πίνακες
χωρίς να υπερβαίνετε τα όρια λέξεων
που δίνονται.
•
Για συνεπιβλέποντες από άλλα τμήματα και /ή Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα σημειώ
βαθμίδα ή ιδιότητα, το Τμήμα & Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο και email στα αντίστοιχα κουτιά.
•
Όταν το αρχείο έχειτην τελική του μορφή εκτυπώστε το (χωρίς το παράρτημα) για να υπο
εσείς και η τριμελής.Το υπογεγραμμένο έντυπο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπ
κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας για να πάρετε
αριθμό πρωτοκόλλου.
•
Το τελικό αρχείο θα το στείλετε (πάντα ως αρχείο WORD χωρίς
υπογραφές) με e-mail στη γραμματεία του Τμήματος ……………. το
συντομότερο δυνατό μετά την κατάθεση της αίτησης σας.
•
Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες
o δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και
όλα τα δικαιολογητικά)
o έχουν κατατεθεί μόνο ηλεκτρονικά
o έχουν κείμενα που έχουν υπερβεί τα προκαθορισμένα
όρια λέξεων
o δεν χρησιμοποιούν το παρόν έντυπο
•
Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος ……………. του Δ.Π.Θ.
Τηλ. 253………………………
FAX: ………………………….
E-mail: ……………………….
•

Υπόδειγμα για σχήμα Gantt
Μήνες >

0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

55-60

Τίτλος φάσης V

Έκθεση Προόδου
Υποστήριξη ΔΔ

✓

✓

✓

✓

✓

61-66

67-72

