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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ

Α.Δ.Ι.Π.

Αρχι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

A.E.I.

Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα ςτα οποία περιλαμβάνονται τα ιδρφματα
του πανεπιςτθμιακοφ τομζα, τα ιδρφματα του τεχνολογικοφ τομζα και οι
ανϊτατεσ παραγωγικζσ ςχολζσ των Ενόπλων Δυνάμεων τθσ χϊρασ.

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ανϊτατθ Σχολι Παιδαγωγικισ & Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ

Γ.Σ.Ε.Σ.

Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ

Δ.Δ.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Δ.Ε.Π.

Διδακτικό και Ερευνθτικό Προςωπικό

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν &
Πλθροφόρθςθσ
Ε.Α.Υ.Δ.
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Υποψιφιου Διδάκτορα
Μ.Δ.Ε

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ

Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν

Σ.Ε.Σ.

Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ

Τ.Ε.Ι.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Σ.Ε.

Τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι

Υ.Δ.

Υποψιφιοσ Διδάκτορασ
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Άρθρο 1
Εκπόνηςη Διδακτορικϊν Διατριβϊν
Το Τμιμα Ψθφιακϊν Συςτθμάτων του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ ζχει το δικαίωμα να χορθγεί
Διδακτορικά Διπλϊματα (Δ.Δ.) κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.

Άρθρο 2
Επίβλεψη Εκπόνηςησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ
Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, θ επίβλεψθ τθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ανατίκεται
ςε τριμελι Συμβουλευτικι Επιτροπι (Σ.Ε.) που ορίηεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ
Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμιματοσ.

Άρθρο 3
τόχοσ
Η διαδικαςία εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςε ζνα από επιμζρουσ γνωςτικά πεδία που
κεραπεφει το Τμιμα, αποβλζπει ςτθ δθμιουργία υψθλισ ποιότθτασ επιςτθμονικισ ζρευνασ και ςτθ
δθμιουργία ικανϊν επιςτθμόνων – ερευνθτϊν. Συγχρόνωσ, θ διδακτορικι ζρευνα αποτελεί για το
Τμιμα, αλλά και το Πανεπιςτιμιο, πθγι ακαδθμαϊκοφ κφρουσ και διεκνοφσ διάκριςθσ.

Άρθρο 4
Συπικά Προςόντα Τποψηφίων
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ζχουν πτυχιοφχοι Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.). Σε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ και μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι
διδάκτορεσ (Υ.Δ.) και πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. που δεν διακζτουν Μ.Δ.Ε. Όςοι Υ.Δ. γίνονται δεκτοί χωρίσ να
διακζτουν Μ.Δ.Ε. υποχρεοφνται να περατϊςουν οργανωμζνο κφκλο μακθμάτων μεταπτυχιακοφ
επιπζδου που ορίηεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι υποψιφιοι πρζπει επίςθσ να διακζτουν πιςτοποιθτικό
επαρκοφσ τουλάχιςτον γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.

Άρθρο 5
Τποβολή Αιτήςεων
1. Οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ υποβάλλουν
ςχετικι αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ςε ειδικό ζντυπο.
2. Στθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ επιςυνάπτονται τα ακόλουκα απαραίτθτα δικαιολογθτικά :
Πρόταςθ εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ (ςε ειδικό ζντυπο)
Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν
αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
Επικυρωμζνο αντίγραφο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι
ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (αν υπάρχει).
Επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ επαρκοφσ τουλάχιςτον γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ.
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Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα.
Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ ΔΕΠ ι ερευνθτζσ αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ
κζντρου, του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ.
Αντίγραφα εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο.

Άρθρο 6
Αξιολόγηςη Αιτήςεων
1. Η Γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν οποία υποβάλλονται οι αιτιςεισ με τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά κάκε υποψθφιότθτασ, αρχειοκετεί τισ αιτιςεισ με αρικμό πρωτοκόλλου, προβαίνει
ςε τυπικό ζλεγχο και ζλεγχο πλθρότθτασ όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν και προωκεί
τθν αίτθςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.
2. Για κάκε αίτθςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ θ Γ.Σ.Ε.Σ. ςυγκροτεί Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Υποψιφιου Διδάκτορα (Ε.Α.Υ.Δ.) θ οποία αποτελείται από τρία (3) μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ και
ςτθν οποία ςυμμετζχει υποχρεωτικά ωσ μζλοσ το προτεινόμενο ωσ επιβλζπον τθσ διδακτορικισ
διατριβισ μζλοσ Δ.Ε.Π.
3. Η Ε.Α.Υ.Δ.:
Προβαίνει ςε ουςιαςτικό ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και των προςόντων του υποψθφίου.
Σε αυτά ςυνεκτιμϊνται ο βακμόσ πτυχίου και θ επίδοςθ ςε Μ.Δ.Ε. (αν υπάρχει), θ
βακμολογία ςτα μακιματα τα ςχετικά με τθν προτεινόμενθ ερευνθτικι περιοχι, ο βακμόσ
τθσ πτυχιακισ και τθσ διπλωματικισ εργαςίασ (αν υπάρχει), κακϊσ και οποιαδιποτε
προθγοφμενθ ερευνθτικι ι επαγγελματικι εμπειρία.
Εξετάηει τθ ςυνάφεια του πτυχίου ι διπλϊματοσ του ενδιαφερομζνου με τα γνωςτικά
αντικείμενα που καλφπτει το Τμιμα.
Αξιολογεί τθν ποιότθτα τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ του υποψθφίου και τθ ςυνάφεια του
προτεινόμενου κζματοσ με τα γνωςτικά αντικείμενα που καλφπτει το Τμιμα.
Καλεί τον υποψιφιο ςε προςωπικι ςυνζντευξθ προκειμζνου να αξιολογιςει τθν
προςωπικότθτά του και το ενδιαφζρον του για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, εφόςον
το κρίνει αναγκαίο.
Συνεκτιμά τθ διακεςιμότθτα του μζλουσ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ που προτείνεται ωσ επιβλζπον
μζλοσ Δ.Ε.Π. τθσ διδακτορικισ διατριβισ και υποβάλλει ειςθγθτικι ζκκεςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. ςε
ειδικό ζντυπο.
4. Σε περίπτωςθ αποδοχισ, θ Γ.Σ.Ε.Σ. προβαίνει ςτον οριςμό τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ
Επιτροπισ (Σ.Ε.) και του κζματοσ εκπόνθςθσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Ε.Υ.Α.Δ. και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

Άρθρο 7
Εγγραφζσ Τποψηφίων Διδακτόρων
Η Γραμματεία του Τμιματοσ ενθμερϊνει τουσ υποψθφίουσ για τθν απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. και τουσ
καλεί να προςζλκουν προκειμζνου να λάβουν τα προβλεπόμενα ζγγραφα.
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Άρθρο 8
Διάρκεια Εκπόνηςησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ
1. Η χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ από τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Σ.Ε. από τθ
Γ.Σ.Ε.Σ.
2. Για τουσ Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεςθ χωρίσ να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιςτο
χρονικό όριο για τθν απόκτθςθ του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ είναι τουλάχιςτο τζςςερα (4) πλιρθ
θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Σ.Ε. από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Η μζγιςτθ διάρκεια εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ζξι (6) ζτθ
για τουσ Υ.Δ. που εμπίπτουν ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου και τα επτά (7) ζτθ για τουσ
Υ.Δ. που εμπίπτουν ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου.
4. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ το χρονικό αυτό διάςτθμα μπορεί να παρατακεί για το πολφ ζνα (1) ζτοσ,
μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε. και ςχετικι απόφαςθ τθσ
Γ.Σ.Ε.Σ.
5. Ο Υ.Δ. δικαιοφται να ηθτιςει αναςτολι ςπουδϊν μία φορά κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν του
με ςχετικι αίτθςθ του ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτερο από ζνα (1) ζτοσ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τθ ςπουδαιότθτα των λόγων τθσ
αιτοφμενθσ αναςτολισ και, εφ’ όςον γίνουν αποδεκτοί, δίδεται θ δυνατότθτα ςτον Υ.Δ. να ςυνεχίςει
τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ μετά το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ.

Άρθρο 9
Εκπόνηςη Διδακτορικήσ Διατριβήσ
1. Η διδακτορικι διατριβι πρζπει να είναι πρωτότυπθ και να αποτελεί ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν
επιςτθμονικι γνϊςθ.
2. Το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. κακοδθγεί τθ διδακτορικι ζρευνα του Υ.Δ. μεταφζροντάσ του
επιςτθμονικι εμπειρία και γνϊςθ. Η άμεςθ ςυνεργαςία μεταξφ του επιβλζποντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π. και
του Υ.Δ. πρζπει να είναι τακτικι κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του.
3. Ο Υ.Δ. ςυντάςςει ςε ειδικό ζντυπο Ετιςια Ζκκεςθ Προόδου και τθν υποβάλει ςτθ Σ.Ε. τα μζλθ
τθσ οποίασ καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ και προτείνουν ι όχι τθ ςυνζχιςθ εκπόνθςθσ τθσ
διδακτορικισ διατριβισ ςε ειδικό ζντυπο. Η Ετιςια Ζκκεςθ Προόδου κατατίκεται κατόπιν κατά μινα
Μάιο εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ για τελικι ζγκριςθ από τθ Γ.Σ.Ε.Σ..
Η Ζκκεςθ Προόδου περιλαμβάνει τθν ερευνθτικι εργαςία που ολοκλθρϊκθκε κατά το προθγοφμενο
ζτοσ και τουσ ςτόχουσ που τίκενται για το επόμενο ζτοσ.
4. Σε χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο (2) ζτθ από τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ
τθσ διδακτορικισ του διατριβισ, ο Υ.Δ. μπορεί να υποβάλει ςτθν Σ.Ε. ανακεωρθμζνθ ερευνθτικι
πρόταςθ για ςυνζχιςθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Η ανακεωρθμζνθ ερευνθτικι
πρόταςθ αξιολογείται από τθν Σ.Ε. θ οποία και ειςθγείται κετικά ι αρνθτικά ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 10
Περάτωςη Διδακτορικήσ Ζρευνασ
1. Ο Υ.Δ. ςε ςυνεργαςία με το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. ςυντάςςει και υποβάλει ςτθ Σ.Ε. τθν Ζκκεςθ
Περάτωςθσ Διδακτορικισ Ζρευνασ ςφμφωνα με το ειδικό ζντυπο. Η Ζκκεςθ πρζπει να παρζχει
πλιρθ τεκμθρίωςθ των επιτευγμάτων τθσ διδακτορικισ ζρευνασ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν
πρωτοτυπία και τθ ςυμβολι ςτθν επιςτιμθ.
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2. Η Σ.Ε. αξιολογεί τθν ζκκεςθ περάτωςθσ τθσ διδακτορικισ ζρευνασ. Σ’ αυτό το πλαίςιο, δφναται
να καλζςει τον Υ.Δ. ςε προφορικι παρουςίαςθ τθσ ζρευνάσ του προκειμζνου να διαμορφϊςει
ολοκλθρωμζνθ άποψθ και να υποβάλει παρατθριςεισ και ςχόλια επί τθσ διδακτορικισ ζρευνασ.
3. Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ υψθλι ποιότθτα των διδακτορικϊν διατριβϊν του Τμιματοσ,
για τθν περάτωςθ τθσ διδακτορικισ ζρευνασ πρζπει να ςυντρζχουν και οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
i) Δφο (2) τουλάχιςτον δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά (ζντυπα ι
θλεκτρονικά) τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε Citation Index και/ι διακζτουν Impact
Factor και/ι εκδίδονται από διεκνείσ εκδοτικοφσ οίκουσ. Εναλλακτικά δφνανται να είναι
αποδεκτζσ δθμοςιεφςεισ ωσ κεφάλαια ςε βιβλία που ζχουν εκδοκεί από διεκνείσ
εκδοτικοφσ οίκουσ.
ii) Μια (1) τουλάχιςτον παρουςίαςθ ςε διεκνζσ ςυνζδριο με ςφςτθμα κριτϊν ςτθν Ελλάδα ι το
εξωτερικό που ζχει δθμοςιευτεί ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου.
4. Η Σ.Ε. μετά τθν αξιολόγθςθ τθσ διδακτορικισ ζρευνασ του Υ.Δ. κρίνει αν αυτι ζχει περατωκεί
και:
i) Εγκρίνει και προςυπογράφει τθν Ζκκεςθ Περάτωςθσ Διδακτορικισ Ζρευνασ.
ii) Επιτρζπει τθ ςυγγραφι τθσ διδακτορικισ διατριβισ από τον Υ.Δ.
iii) Κακορίηει τον τελικό τίτλο τθσ διδακτορικισ διατριβισ, εντόσ του κζματοσ τθσ διδακτορικισ
ζρευνασ.
iv) Δίδει κατευκφνςεισ για τθ ςυγγραφι τθσ διδακτορικισ διατριβισ.
v) Διαβιβάηει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τθν Ζκκεςθ Περάτωςθσ Διδακτορικισ Ζρευνασ του
Υ.Δ. μζςω ειδικοφ διαβιβαςτικοφ εντφπου.
5. Η διδακτορικι διατριβι ςυγγράφεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με εκτενι περίλθψθ ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα. Είναι δυνατι θ ςυγγραφι τθσ διδακτορικισ διατριβισ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα με εκτενι
περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

Άρθρο 11
Σελική Κρίςη τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ
1. Η τελικι κρίςθ και αξιολόγθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Υ.Δ. γίνεται από επταμελι
Εξεταςτικι Επιτροπι ςτθν οποία ςυμμετζχουν τα τρία μζλθ τθσ Σ.Ε. και τζςςερα μζλθ που ορίηονται
από τθν Γ.Σ.Ε.Σ., λαμβάνοντασ υπόψθ ςχετικι ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΠ.
2. Η πλιρωςθ των προχποκζςεων του άρκρου 10, παρ. 3 δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να
υποκαταςτιςει τθν κρίςθ των μελϊν τθσ επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ για το πρωτότυπο τθσ
διατριβισ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν επιςτιμθ.
3. Ο Υ.Δ. ςυγγράφει τθ διδακτορικι του διατριβι και παραδίδει αντίγραφα αυτισ ςτα επτά μζλθ
τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ τα οποία αφοφ τθ μελετιςουν και ςυμφωνιςουν ωσ προσ τθ δομι και το
περιεχόμενό τθσ προςδιορίηουν κοινά αποδεκτι θμερομθνία εξζταςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ.
Η πρόςκλθςθ για εξζταςθ δθμοςιοποιείται με ευκφνθ του Προζδρου του Τμιματοσ.
4. Προκειμζνου να εξεταςτεί θ διδακτορικι διατριβι απαιτείται θ παρουςία τουλάχιςτον πζντε (5)
μελϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ.
5. Ο Υ.Δ. αναπτφςςει τθ διατριβι του δθμόςια, ενϊπιον τθσ επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, θ
οποία ςτθ ςυνζχεια κρίνει το πρωτότυπο τθσ διατριβισ και κατά πόςον αυτι αποτελεί ςυμβολι
ςτθν επιςτιμθ. Για τθν ζγκριςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ
τουλάχιςτον πζντε (5) μελϊν τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ.
6. Η Εξεταςτικι Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι γνϊμεσ όλων των
παριςτάμενων μελϊν τθσ ςχετικά με τθν πρωτοτυπία και τθν επιςτθμονικι ςυμβολι τθσ διατριβισ,
θ αιτιολογθμζνθ κετικι ι αρνθτικι ψιφοσ κάκε μζλουσ και θ τελικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ωσ
προσ τθν αξιολόγθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Κάκε διδακτορικι διατριβι αξιολογείται με τθν
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κλίμακα Καλϊσ, Λίαν Καλϊσ ι Άριςτα.
7. Το πρακτικό τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ςτο οποίο καταγράφεται και θ βακμολογία όλων των
παρόντων μελϊν τθσ, υπογράφεται από αυτά και επιςυνάπτεται ςτο κείμενο τθσ διατριβισ.
8. Η Εξεταςτικι Επιτροπι δφναται να αναπζμψει με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον πζντε (5)
μελϊν τθσ τθ διδακτορικι διατριβι για διορκϊςεισ ι επεξθγιςεισ για διάςτθμα μζχρι ενόσ (1) ζτουσ
από τθν θμερομθνία τθσ εξζταςθσ.
9. Από ζνα αντίτυπο τθσ εγκεκριμζνθσ διδακτορικισ διατριβισ κατατίκεται ςτο Τμιμα (ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι), ςτθ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι) και ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ςε ζντυπθ μορφι).

Άρθρο 12
Μετακίνηςη Τποψηφίων Διδακτόρων
1. Σε περίπτωςθ μετάκλθςθσ, μετακίνθςθσ ι εκλογισ μζλουσ Δ.Ε.Π. ςτο Τμιμα, προερχόμενου από
Τμιμα του ιδίου ι άλλου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, οι υποψιφιοι διδάκτορεσ που το μζλοσ Δ.Ε.Π.
επζβλεπε ςτο Τμιμα που υπθρετοφςε προθγουμζνωσ, δφνανται να ηθτιςουν τθν εγγραφι τουσ ςτο
Τμιμα, υπό τθν επίβλεψθ του μετακλθκζντοσ ι μετακινθκζντοσ ι εκλεγζντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π. με
αναγνϊριςθ του χρόνου ςπουδϊν τουσ ςτο προθγοφμενο Τμιμα.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει κετικά εφόςον κρίνει ότι το κζμα τθσ διδακτορικισ του διατριβισ είναι το
ίδιο ι ςυναφζσ με το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ που εκπονοφςε ςτο προθγοφμενο Τμιμα και
ορίηει τα άλλα δφο μζλθ τθσ τριμελοφσ Σ.Ε. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
3. Για τουσ Υ.Δ. που εγγράφονται ςτο Τμιμα με αυτιν τθ διαδικαςία, θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει ςχετικά
με τουσ πρόςκετουσ περιοριςμοφσ των άρκρων 5 και 6 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.

Άρθρο 13
Παρακολοφθηςη Κφκλου Μαθημάτων
1. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Υποψιφιου Διδάκτορα μπορεί να ειςθγθκεί προσ τθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθν
υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων μακθμάτων ενόσ Π.Μ.Σ. του Τμιματοσ από τον Υ.Δ. Η
παρακολοφκθςθ αυτι μπορεί να ςυνεπάγεται τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ όχι όμωσ δικαίωμα ι
υποχρζωςθ εγγραφισ ι αποφοίτθςθσ από το Π.Μ.Σ.
2. Εάν απαιτθκεί θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ μακθμάτων από τον Υ.Δ., αυτό πρζπει να ςυμβεί
κατά τα πρϊτα δφο (2) ζτθ μετά τθν εγγραφι του.
3. Ο Υ.Δ. ζχει τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςει ζνα μζροσ τθσ διδακτορικισ του ζρευνασ ςε
Πανεπιςτιμιο άλλθσ χϊρασ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ και απόφαςθ
τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 14
Τποχρεϊςεισ Τποψηφίων Διδακτόρων
1. Οι Υ.Δ. υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςε ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ που
κακορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται:
i) Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
ii) Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
iii) Επιτιρθςθ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν εξετάςεων.
Οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςτα (i) και (ii) κακορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ., αλλά δεν μπορεί να
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υπερβαίνουν τισ οκτϊ (8). Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςτο (iii) κατανζμονται ομοιόμορφα μεταξφ των Υ.Δ.
του Τμιματοσ.
2. Οι Υ.Δ. υποχρεοφνται να παρουςιάηουν τθν πρόοδο τθσ διδακτορικισ τουσ ζρευνασ ςε
ςεμινάρια που οργανϊνονται από το Τμιμα με ευκφνθ του επιβλζποντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π.
3. Κάκε Υ.Δ. οφείλει να επιδιϊκει ενεργι παρουςία ςτο διεκνζσ ακαδθμαϊκό ςφςτθμα,
ςυμμετζχοντασ ςε ςεμινάρια ι επιςτθμονικά ςυνζδρια και αποβλζποντασ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ
ζρευνάσ του με δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με ςφςτθμα κριτϊν, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε όλεσ τισ
δθμοςιεφςεισ του υποχρεοφται να αναφζρει το Τμιμα.
4. Για κάκε κζμα ςχετικό με το Τμιμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτον παρόντα κανονιςμό, ο Υ.Δ.
οφείλει να ενθμερϊνει το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ και ςυνεννοείται μαηί του για τα περαιτζρω.

Άρθρο 15
Διαγραφή Τποψηφίων Διδακτόρων
Είναι δυνατι θ διαγραφι Υ.Δ. με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. Μεταξφ των λόγων που μπορεί να οδθγιςουν
ςτθ διαγραφι Υ.Δ. περιλαμβάνονται οι ακόλουκοι:
i)
Χριςθ ιδεϊν, μεκόδων και αποτελεςμάτων ι αντιγραφι μζρουσ εργαςιϊν άλλων
επιςτθμόνων χωρίσ αναφορά ς’ αυτοφσ (Λογοκλοπι).
ii)
Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά και λοιπά παραπτϊματα που δεν ςυνάδουν με τθν ιδιότθτα του
Υ.Δ.
iii) Μθ επιτυχισ εξζταςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του μετά τθν αναπομπι τθσ από τθν
επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι.
iv) Μθ πραγματοποίθςθ των διορκϊςεων τθσ διδακτορικισ διατριβισ μετά τθν αναπομπι τθσ
από τθν επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι εντόσ του προςδιοριςκζντοσ διαςτιματοσ.
v)
Μθ ανταπόκριςι του ςε ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα, από αυτζσ που κακορίηονται ςτο
άρκρο 14 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, που του ζχει ανατεκεί από το Τμιμα χωρίσ ςοβαρι
δικαιολογία.
vi) Παρζλευςθ χρονικοφ διαςτιματοσ μεγαλφτερου τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ που προβλζπεται
ςτο Άρκρο 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.
vii) Ανεπαρκισ πρόοδοσ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ που διαπιςτϊνεται
από τθ Σ.Ε..
viii) Μθ υποβολι Ετιςιασ Ζκκεςθσ Προόδου ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ κατά μινα Μάιο
ενόσ τουλάχιςτον ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
ix) Υποβολι αίτθςθσ διαγραφισ από τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 16
Είδοσ και Σφποσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ
1. Το Δ.Δ. είναι δθμόςιο ζγγραφο και απονζμεται ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Τμιματοσ.
2. Τθ μορφι και το περιεχόμενο του Δ.Δ. ορίηει με απόφαςι τθσ θ Σφγκλθτοσ του Πανεπιςτθμίου
Πειραιϊσ.
3. Η επίςθμθ αναγόρευςθ του υποψθφίου ςε διδάκτορα γίνεται από τθν Γ.Σ.Ε.Σ. με βάςθ το
πρακτικό τθσ επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ.
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Άρθρο 17
Διαςφάλιςη Ποιότητασ
Με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. κεςπίηεται διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ εκπόνθςθσ
διδακτορικϊν διατριβϊν με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ των διδακτορικϊν που χορθγεί
το Τμιμα. Μεταξφ των κριτθρίων τθσ αξιολόγθςθσ είναι ο αρικμόσ των δθμοςιεφςεων που
προζκυψαν ςτο πλαίςιο διδακτορικϊν ερευνϊν και οι αναφορζσ άλλων επιςτθμόνων ς’ αυτζσ. Με
ευκφνθ τθσ Ομάδασ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμιματοσ ςυλλζγονται και υφίςτανται
επεξεργαςία τα ςχετικά ςτοιχεία.

Άρθρο 18
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
Για τουσ Υ. Δ. που ζχουν εγγραφεί ςτο Τμιμα πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ χωρίσ τυχόν πρόςκετουσ περιοριςμοφσ
των άρκρων 5, 6 και 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.

Άρθρο 19
Προηγοφμενεσ Αποφάςεισ
Από τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ καταργείται κάκε προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του. Επίςθσ καταργείται ο μζχρι τθσ
θμερομθνίασ αυτισ ιςχφων Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Διδακτορικϊν Διατριβϊν.

Άρθρο 20
Ιςχφσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ αρχίηει από τθν θμερομθνία ζγκριςισ του από τθ Σφγκλθτο
Ειδικισ Σφνκεςθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ.
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