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ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ

ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής

Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), (Ph.D), είναι η διεξαγωγή
αυτοδύναμης, πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία
προάγει την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Οι σπουδές που θα ακολουθήσει
ο  υποψήφιος διδάκτορας στοχεύουν την εις βάθος γνώση της επιστημονικής
περιοχής της διατριβής του και την γενικότερη γνώση σχετική με την ερευνητική
μεθοδολογία και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών.
Η απόδοση του τίτλου του διδάκτορα στον υποψήφιο δεν αφορά μόνο στην
ολοκλήρωση του θέματος της διδακτορικής του διατριβής. Η ικανότητα στην
διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και η ευχέρεια στην έκφραση
επιστημονικών απόψεων με αυστηρότητα, καθαρότητα και σαφήνεια αποτελούν
επιπλέον προϋποθέσεις τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί. Η εξασφάλιση
υψηλής ποιότητας κατά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών απαιτεί την ύπαρξη
στο Τµήµα και πιστή εφαρµογή ενός Κανονισµού Εκπόνησης ∆ιδακτορικών
∆ιατριβών . Ο κανονισµός αφορά κυρίως στις διαδικασίες που θα πρέπει να
τηρούνται για να διασφαλίσουν την ποιότητα της ερευνητικής εργασίας. Οι
διαδικασίες αυτές ορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων και
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν από τη µία το κύρος του Τµήµατος και γενικότερα του
Πανεπιστηµίου και από την άλλη τον υποψήφιο διδάκτορα. Το επιστηµονικό κύρος
και αξία των διατριβών εξασφαλίζεται από την καθοδήγηση του επιβλέποντα, της
τριµελούς συμβουλευτικής επιτροπής και της εξεταστικής επιτροπής της διατριβής. Η
επόπτευση για την πιστή τήρηση του κανονισµού ανήκει στη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) που είναι υπεύθυνη για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος και η οποία έχει αυξηµένες αρµοδιότητες και σε θέµατα
ουσίας.

2. Τυπικές προϋποθέσεις αποδοχής υποψήφιων διδακτόρων
και απαιτούµενα δικαιολογητικά

(α) Η εγγραφή στο Τµήµα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής γίνεται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και µετά από σχετική αίτηση του/της
ενδιαφεροµένου / ης, εφόσον καλύπτει τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:

1.Κατοχή προπτυχιακού ή και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ο τίτλος σπουδών θα
πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής µε κάποιο από τα γνωστικά αντικείµενα του
Τµήµατος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Τυπικά είναι αποδεκτοί ως υποψήφιοι
διδάκτορες απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστηµών.
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2.Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών τεταρτοετούς φοίτησης καθώς και οι
απόφοιτοι ΑΤΕΙ είναι απαραίτητο να διαθέτουν Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Εξειδίκευσης (Μ∆Ε).

3.Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας από τους Έλληνες φοιτητές. Για τους
αλλοδαπούς φοιτητές πρέπει να υπάρχει και επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

4. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής παράλληλα με άλλες μεταπτυχιακές
σπουδές ( Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, 2η διδακτορική διατριβή) δεν είναι
δυνατή και οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν θα γίνονται δεκτοί.

(β) Τα στοιχεία1 και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαµβάνει η αίτηση είναι τα
εξής:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος)
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος (επικυρωµένο)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
5. Αντίγραφο αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (επικυρωµένο)
6. Υποβολή τουλάχιστον δύο συστατικών επιστολών2 από διδάσκοντες ΑΕΙ που
έχουν παρακολουθήσει την απόδοση του υποψηφίου σε προπτυχιακό ή / και
µεταπτυχιακό επίπεδο (ή από ερευνητές αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή
ιδρύµατος). Οι επιστολές αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους υπογράφοντες
Καθηγητές / ερευνητές προς το Τµήµα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
7. Πρόταση εκπόνησης διατριβής, η οποία υποβάλλεται μετά από συνενόηση3 με
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που θα προταθεί και ως
επιβλέπων της διατριβής και η οποία είτε πρέπει να εντάσσεται άµεσα στις
επιστηµονικές περιοχές του Τµήµατος, είτε να εντάσσεται σε συγγενή επιστηµονική
περιοχή και να έχει επαρκή συνάφεια µε κάποια από τις παραπάνω. Η πρόταση,
πρέπει να περιλαµβάνει: (ι) τον προτεινόµενο τίτλο της διατριβής, (ιι) ανάλυση του
θέµατος, της προβληµατικής και των υποθέσεων έρευνας (συµπεριλαµβανόµενης της
στοιχειοθέτησης της καταλληλότητας της επιστηµονικής περιοχής, σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα), (ιιι) τη µέθοδο προσέγγισης, και (ιv) σύντοµη ανασκόπηση της
συναφούς πρόσφατης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Η πρόταση αυτή θα πρέπει
να είναι υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο διδάκτορα αλλά και τον επιβλέποντα
Καθηγητή.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Τα στοιχεία (2) και (7) υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή.
2Συστατικές επιστολές (δύο) εφόσον οι υποψήφιοι δεν προέρχονται από το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
3Πριν την υποβολή της αίτησης στη Γραµµατεία του Τµήµατος ο υποψήφιος έρχεται
σε επαφή µεµέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος το οποίο καλύπτει επιστηµονικά το γνωστικό
αντικείµενο της προτεινόµενης διατριβής. Το µέλος ∆ΕΠ ενηµερώνει λεπτοµερώς
τον υποψήφιο για τα κριτήρια που έχει θέσει το Τµήµα και συνεργάζεται µε τον
υποψήφιο για την ολοκλήρωση της πρότασής του.
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3. Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία του Τμήματος όσο αφορά τις
διδακτορικές διατριβές

α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η οποία απαρτίζεται από τα
μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση
και εισήγηση προτάσεων για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τον ορισμό των
μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των μελών των εξεταστικών επιτροπών, την
απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή
εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που
προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

β) Η Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών η οποία με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος δημιουργείται Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (ΕΔΔ).
Η ΕΔΔ είναι πενταμελής, ένα δε μέλος της εκλέγεται ως πρόεδρός της από την
επιτροπή με διετή θητεία. Η ΕΔΔ εισηγείται συμβουλευτικά στη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης όσον αφορά τις υποψηφιότητες και τις προτάσεις των υποψηφίων
διδακτόρων. Την τελική ευθύνη των παραπάνω αποφάσεων έχει η Γ.Σ.Ε.Σ.. Όλα τα
ζητήματα σχετικά με την πρόοδο των υποψηφίων διδακτόρων και την κατάθεση της
διδακτορικής διατριβής εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΔΔ. Η ΕΔΔ εξετάζει
επίσης θέματα σχετικά με τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν από τη συνεργασία
μεταξύ υποψήφιου διδάκτορα και επιβλέποντα καθηγητή.  Ακόμα παραλαμβάνει και
προωθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία έχει και την τελική ευθύνη,  τη γραπτή ετήσια έκθεση
σχετικά με την πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα η οποία συνοδεύεται από τις
απόψεις του επιβλέποντα καθηγητή. Η επιτροπή διδακτορικών διατριβών αποτελείται
: α) από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος, β) από τον Διευθυντή του
Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος (ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ) γ) από τρία μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος, που ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

4. Σύνθεση και καθήκοντα τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής-υποψηφίου
διδάκτορα.

α) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν
ένα (1) μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή
καθηγητή ή επίκουρου, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να
είναι του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ
ή ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄Β΄Γ΄ αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος (Ν.3685/2008, άρθρο 9).

β) Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή
συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας
εκπονεί τη διατριβή του.
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γ) Εφόσον κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής υπάρχει συνεργασία του
υποψηφίου με επιστημονικά κέντρα εξωτερικού ή εσωτερικού, όπως Πανεπιστήμια, ή
Ερευνητικά ιδρύματα, Δημόσια Ερευνητικά κέντρα, και κυρίως όταν ο υποψήφιος
προτίθεται να χρησιμοποιήσει υλικό ή μεθοδολογία από αυτά, η πρόθεση αυτή θα
πρέπει να  πιστοποιείται με έγγραφα από το αντίστοιχο κέντρο. Επίσης, στην
περίπτωση αυτή ο Επιβλέπων και τα άλλα δύο  μέλη της Τριμελούς Επιτροπής
οφείλουν να βεβαιώσουν εγγράφως ότι, αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της ΔΔ. Τα
παραπάνω, όπως και το Κέντρο προέλευσης, θα αναφέρονται και στη τελική
εκτύπωση της ΔΔ.

δ) Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία με τον  υποψήφιο,  υποβάλλει  έκθεση
προόδου (1η, 2η, 3η, κλπ.) προς τη ΓΣΕΣ, στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.
Η έκθεση προόδου υποβάλλεται στην γραμματεία του τμήματος, ελέγχεται από την
Επιτροπή ΔΔ και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ. Με την έκθεση πρέπει να βεβαιώνεται η
ενεργός συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες εκπόνησης της ΔΔ (συλλογή
βιβλιογραφίας, πειραματικό μέρος, μερική εξαγωγή συμπερασμάτων, στατιστική
επεξεργασία ευρημάτων κλπ.) και να αναφέρονται τυχόν δημοσιεύσεις ή
ανακοινώσεις. Ο Επιβλέπων μπορεί να παρουσιάζει την πρόοδο του υποψηφίου παρά
πολύ συνοπτικά στη ΓΣΕΣ, όταν συζητείται η έκθεση προόδου για έγκριση, εφόσον
του ζητηθεί.

ε) Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να εργάζεται υπό την καθοδήγηση και ευθύνη
του Επιβλέποντος και να τηρεί αρχείο των εργασιών του (αποτελέσματα μετρήσεων,
σχετικά έγγραφα με ΔΔ όπως ετήσιες εκθέσεις, δημοσιεύσεις, περιλήψεις σε
συνέδρια κλπ) όπως και ο Επιβλέπων οφείλει να έχει πιστό αντίγραφο του αρχείου.

στ) Όταν διαπιστωθεί απροθυμία του υποψηφίου, αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή
προκύψουν άλλοι λόγοι, η Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αιτείται τη διακοπή
της ΔΔ, με έγγραφό της προς τη ΓΣΕΣ. Η διατριβή διακόπτεται, επίσης και μετά από
αίτηση του υποψηφίου.

ζ) Εφόσον κριθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επιστημονικό έργο η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή, με ευθύνη του Επιβλέποντα ζητά την άδεια συγγραφής της
διδακτορικής διατριβή με αίτηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Άδεια συγγραφής
δεν θα εγκρίνεται εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου
παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων για όσους υποψηφίους δεν κατέχουν ΜΔΕ.

η) Όταν έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή, με ευθύνη του Επιβλέποντα ζητά τον ορισμό της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
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5. Χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διατριβής-προαπαιτούμενα για την
υποστήριξή της.

α) Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τους κατέχοντες ΜΔΕ (Ν. 3685/2008 άρθρο 9).

β) Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από τη ΓΣΕΣ δίχως ΜΔΕ, κατ΄εξαίρεση,  η
ελάχιστη χρονική διάρκεια της ΔΔ είναι 4 έτη (Ν. 3685/2008, άρθρο 9 ). Στη
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποχρεούται εκ του νόμου να παρακολουθήσει κύκλο
μαθημάτων που θα καθοριστούν από την ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΕΔΔ, για κάθε
υποψήφιο διδάκτορα ξεχωριστά.

γ) Ο κύκλος μαθημάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο υποψήφιος
διδάκτορας  δεν μπορεί αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μαθήματα που
διδάσκονται σε ένα πλήρη κύκλο (εξαμηνιαίου ή τετραμηνιαίου) μαθημάτων
λειτουργούντος ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλου Ιδρύματος.
Στα μαθήματα που θα επιλεγούν ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να
παρακολουθήσει ακολουθώντας το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού προγράμματος και
να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα προτεινόμενα μαθήματα. Για το σκοπό αυτό
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχίας στην ΕΔΔ για κάθε μάθημα από τον
διδάσκοντες ή υπεύθυνους των μαθημάτων.

δ) Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης ΔΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 6 (έξι)
πλήρη ημερολογιακά έτη και κατά περίπτωση μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1)
ημερολογιακό έτος, με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
συμβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την
απώλεια της ιδιότητας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και την αφαίρεση του
θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της ΓΣΕΣ.

5. Ευθύνες του Επιβλέποντα Καθηγητή

Ο Επιβλέπων Καθηγητής κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση της ΔΔ και
μαζί με τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής φέρουν την
τελική ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας.Ο μέγιστος αριθμός
Διδακτορικών Διατριβών που μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα το  μέλος ΔΕΠ δεν
μπορεί να ξεπερνά ανά ακαδημαϊκό  έτος  τις πέντε (5). Υποψήφιος διδάκτορας στον
οποίο έχει δοθεί το δικαίωμα της συγγραφής δεν προσμετρείται στον μέγιστο αριθμό
μεταπτυχιακών φοιτητών υπό επίβλεψη.

Ο  Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται:
1) να συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2) να συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται.
3) να δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στο σχεδιασμό του ερευνητικού
προγράμματος.
4) να σχολιάζει γραπτές εργασίες του υποψήφιου διδάκτορα που σχετίζονται με την
εκπόνηση της διατριβής.
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5) να ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή πληροί τα ορισθέντα κριτήρια όσον αφορά
την δομή και το περιεχόμενο της ΔΔ.
6) να ελέγχει αν ο υποψήφιος διδάκτορας παίρνει μέρος και παρουσιάζει την εργασία
του στις επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Τμήμα καθώς επίσης
και τη συμμετοχή του στα φροντιστήρια και ερευνητικά σεμινάρια που
διοργανώνονται στο Τμήμα.
7) να μεριμνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας θα καταθέσει την εργασία του εντός των
προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

6. Υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα
Η σχέση μεταξύ του υποψήφιου Διδάκτορα και του επιβλέποντος Καθηγητή είναι

ουσιαστική και γι’ αυτό ο φοιτητής πρέπει να λαμβάνει προσωπική ευθύνη για την
πρόοδο της έρευνας.
Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να:

α) ορίζει το θέμα της ερευνάς του σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
β) καταθέτει την αρχική πρότασή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

Στο κείμενο αυτό ο υποψήφιος διδάκτορας  σκιαγραφεί το χώρο, εντοπίζει τα
ερωτήματα και τα θέματα και  αναφέρει τη σχετική βιβλιογραφία Στην  πρόταση
ακόμα θα πρέπει να αναφέρονται: το ειδικότερο θέμα που διερευνάται, ορίζεται ο
τίτλος της διατριβής, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, οι απαιτούμενες υποδομές
και η βιβλιογραφία. Η πρόταση αυτή πρέπει να έχει την συναίνεση του επιβλέποντα
Καθηγητή.

γ)  επιδιώκει συναντήσεις  με τον επιβλέποντα καθηγητή.
δ) συζητάει την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής και

τους παρέχει  γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται.
ε) συμμετέχει στα σεμινάρια του Τμήματος υποχρεωτικά στα οποία παρουσιάζει

εκθέσεις προόδου κάθε χρόνο καθώς και τμήματα της εργασίας του.
στ) χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στη συγγραφή της διδακτορικής του

διατριβής. Η συγγραφή στην αγγλική γλώσσα είναι δυνατή μετά από έγκριση της
ΓΣΕΣ, Η υποχρέωση αυτή  ισχύει τόσο για τους ημεδαπούς όσο και για τους
αλλοδαπούς φοιτητές.

ζ) συμμετέχει σε αριθμό των επιτηρήσεων, σεμιναρίων που διοργανώνει το
Τμήμα και προσφέρει επικουρικό έργο στα εργαστήρια του ΠΠΣ και ΠΜΣ με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και παρακολουθεί
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος. Ο έλεγχος γίνεται από την Πενταμελή
Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών..

7. Αλλαγή θέματος ΔΔ -διακοπή συνεργασίας-αλλαγή επιβλέποντα

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της Δ.Δ. μέσα από αποκλειστική
προθεσμία ενός (1) έτους από την κατάθεση του θέματος στη γραμματεία. Για την
ανάγκη της αλλαγής του θέματος αποφασίζει η ΕΔΔ και η ΓΣΕΣ μετά από αίτηση του
επιβλέποντα. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι  για τους οποίους αιτείται
την αλλαγή του θέματος και να υπάρχει η παράλληλη συναίνεση του ΥΔ.

Υπάρχει  επίσης η δυνατότητα τόσο στον επιβλέποντα Καθηγητή να αποσύρεται από
την επίβλεψη Διατριβής, όσο και στον υποψήφιο να αλλάξει επιβλέποντα Καθηγητή,
εάν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
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1) αποχώρηση από την υπηρεσία του επιβλέποντος για οποιονδήποτε λόγο.
2) διαπίστωση εκ μέρους του επιβλέποντα ή του υποψηφίου, ότι δεν είναι  δυνατή η
συνεργασία. Απαιτείται αίτηση εκ μέρους του επιβλέποντος ή του υποψηφίου προς τη
Γραμματεία του προγράμματος και σχετική απόφαση της ΕΔΔ και ΓΣΕΣ.
Ο υποψήφιος διατηρεί την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή για 2 μήνες μετά την
απόφαση και εφόσον εξευρεθεί άλλος επιβλέποντας και θέμα ξεκινά την εκπόνηση
νέας διατριβής, άλλως διαγράφεται από τα μητρώα του τμήματος.

8.Αξιολόγηση διδακτορικής διατριβής και απονομή τίτλου

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μετά από αξιολόγηση του επιστημονικού έργου
του Υποψήφιου σε ανοικτή παρουσίαση και εφόσον κρίνει ότι αυτό έχει
ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής. Η τριμελής επιτροπή σε
συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ στο
τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Ο επιβλέποντας οφείλει να υπογράψει την
έκθεση και να διαβεβαιώσει ότι τα άλλα 2 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής έχουν
ενημερωθεί και συναινούν.

α)Για το δικαίωμα συγγραφής της ΔΔ: απαιτείται έκθεση της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη. Η Συμβουλευτική
επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο δημόσια παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας για να εγκρίνει το διακαίωμα της συγγραφής. Η έκθεση
αυτή μπορεί να συνυποβληθεί ταυτόχρονα με τη ετήσια 3η ή 4η έκθεση προόδου του
ΥΔ.

β) Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής  γίνεται από την Επταμελή Εξεταστική
Επιτροπή η οποία ορίζεται σύμφωνα με το αρθ. 13 παρ.ζ Ν.2083/92,ήτοι: « Στην
Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής
εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. και τα υπόλοιπα  τέσσερα ορίζονται
από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ εκ των των οποίων
τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικέιο τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της
επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή Ε.Π. των
ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄Β΄Γ΄ αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος . Τα μέλη της εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην ίδια  ή
συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη
διατριβή του. Ο υποψήφιος υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχει κρίνει το επιστημονικό
περιεχόμενο , το πρωτότυπο της διατριβής καθώς και το αν αποτελεί συμβολή στην
επιστήμη.Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5)
τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ίδια πλειοψηφία αξιολογείται
η εγκριθείσα διατριβή με βάση την κλίμακα «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»,
«ΚΑΛΩΣ».


