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Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
 
Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις 
Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(Π.Θ.) διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4485/2017) και από τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο και ενσωματώνει τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του Τ.Π.Μ.. 
 

Άρθρο 2. Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Π.Μ. του Π.Θ. έχει ως πρωταρχικό σκοπό 
την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης και την εξέλιξη των 
εφαρμογών στο πεδίο ανάλυσης, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης 
έργων Πολιτικού Μηχανικού. Στόχος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τ.Π.Μ. να 
παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς και τα 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 

Άρθρο 3. Όργανα Διοίκησης 
Τα όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Συνέλευση του Τμήματος, που είναι το μόνο αρμόδιο 
όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Π.Θ. προτάσεις για τη 
σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. 
 
Συγκεκριμένα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 

 Προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων. 

 Καθορίζει τα θέματα των υπό προκήρυξη διδακτορικών διατριβών. 

 Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά 
προκυρηχθείσα διδακτορική διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή 
Αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους 
υποψηφίους σε συνεντεύξεις και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την 
αποδοχή ή μη των υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος.  

 Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών. 

 Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων. 

 Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. 

 Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα. 

 Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 4. Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
Με την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους η  
Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Υποψηφίων Διδακτόρων, υποτρόφων ή μη. Η προκήρυξη κοινοποιείται εγκαίρως (και σε 
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του εκάστοτε εξαμήνου) στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 
στον διαδικτυακό τόπο του Π.Θ., Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, είναι δυνατή η πρόσθετη 
προκήρυξη, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τις ανάγκες των ερευνητικών 
προγραμμάτων ή από ειδικές εργαστηριακές ανάγκες. 
 
Στην προκήρυξη αναφέρονται: 

 Τα θέματα των διδακτορικών διατριβών. 

 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων. 

 Οι προθεσμίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. 

 Κάθε άλλη πληροφορία την οποία η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει απαραίτητη. 

 
Άρθρο 5. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής στο Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών 
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
δίνονται παρακάτω: 
 
Α. Τίτλοι Σπουδών 
Α1) Κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) κατά το άρθρο 46 του Νόμου 4485/2017, σε γνωστικό αντικείμενο 
αντίστοιχο με ένα τουλάχιστο από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Π.Μ. Ο βαθμός του 
διπλώματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7.5». 
 
Εναλλακτικά 
 
Α2) Κατοχή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς 
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε γνωστικό αντικείμενο 
αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Π.Μ. Ο βαθμός του 
μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι: 

 
α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος του «7.5». 
β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερος ή ίσος του «70%» και 
γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ, υψηλότερος ή ίσος του «Β». 
δ) Για σπουδές από άλλες χώρες ο απαιτούμενος βαθμός θα καθορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. 

 
Σε περίπτωση που το κριτήριο της βαθμολογίας στις παραπάνω δύο προϋποθέσεις δεν 
πληρούται, θα πρέπει συμπληρωματικά να ισχύουν τα παρακάτω: 
 
Α3) Μέση Βαθμολογία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν 
αποδεδειγμένη συνάφεια με την άμεση και ευρύτερη κατεύθυνση της διδακτορικής 
διατριβής μεγαλύτερη ή ίση του «8.0». 
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Εναλλακτικά 
 
Α4) Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα. Η ερευνητική ικανότητα  
τεκμηριώνεται:  
(α) με τη δημοσίευση τουλάχιστον δύο εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
ή/και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών  
ή/και 
(β) με αποδεικτικά 3ετούς κατ’ ελάχιστον ερευνητικής εμπειρίας μετά τον τίτλο 
προπτυχιακών σπουδών (όπως πχ. ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα) 
ή/και  
(γ) με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υψηλής στάθμης τουλάχιστον πέντε ετών 
στο άμεσο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.  
 
Β. Επάρκεια Ξένης Γλώσσας  
Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να έχει: 
Β1) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με ένα από τα 
παρακάτω: 

(α) Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 
(β) TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFL IBT ≥ 80/120  
(γ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει 
αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ). 

 
Εναλλακτικά: 
 
Β2) Αντίστοιχη πιστοποίηση για Γαλλική ή/και Γερμανική γλώσσα  
 

Άρθρο 6. Διαδικασία Εισαγωγής 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα 
εξής: 

 Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τ.Π.Μ.). 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

 Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, με αναγνώριση από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών. 

 Αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικά, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από 
τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του 
συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου). 

 Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει). 

 Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε 
ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν). 
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 Ερευνητική Πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 
Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5). 

 Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής. 

 Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις). 

 Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600 

λέξεις). 

 Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις). 

 Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής 
(200-400 λέξεις). 

 Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις). 

 Προσδιορισμό της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης 

της διδακτορικής διατριβής, όπως π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και 

επεξεργασία ερευνητικού υλικού, κλπ. (100-300 λέξεις). 

 Βιβλιογραφικές αναφορές. 
 
Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει τις 
αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη  Συνέλευση του Τμήματος.  
 
 Η  Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, 
ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά θέμα. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με επιστημονικό έργο συναφές προς το θέμα της διδακτορικής 
διατριβής, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί 
τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε 
υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή. Η  Συνέλευση του Τμήματος, αφού 
λάβει υπόψη το υπόμνημα της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του/της υποψηφίου/ήφιας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται ο επιβλέπων, η 
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα,  καθώς και η 
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Οι παραπάνω διαδικασίες πρέπει να 
ολοκληρώνονται εντός τριμήνου από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των 
υποψηφιοτήτων. 
 

Άρθρο 7. Επίβλεψη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 
Ο επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής όπως για παράδειγμα 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. 
 
Ο επιβλέπων, ή μέλος της επιτροπής, μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή, επαρκώς 
αιτιολογημένη πρόταση και κατόπιν αποδοχής από την Συνέλευση του Τμήματος. Σε 
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περίπτωση παραίτησης του επιβλέποντα καθηγητή θα πρέπει να υποβάλλεται από τον 
επιβλέποντα η έκθεση προόδου του υποψηφίου διδάκτορα. Στην περίπτωση αυτή η 
Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να ορίσει νέο επιβλέποντα ή μέλος της επιτροπής 
αντίστοιχα, με προϋπόθεση πάντα τη θετική ανταπόκριση του προτεινόμενου νέου 
επιβλέποντα ή μέλους. Ομοίως, ο επιβλέπων μπορεί να εισηγηθεί με επαρκή τεκμηρίωση 
την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία εξετάζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα μέχρι πέντε διδακτορικές διατριβές.  
 

Άρθρο 8. Διάρκεια Σπουδών – Έλεγχος Προόδου 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την 
αναστολή της φοίτησης του/της υποψήφιου/ας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 
κατόπιν σχετικής αίτησής του/της και εφόσον συντρέχουν ειδικοί και τεκμηριωμένοι 
λόγοι. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής. 
 
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα 
υποβάλλει στο τέλος Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, αφού συμπληρωθεί ένας 
χρόνος από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, έκθεση προόδου με 
ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή. Στην έκθεση προόδου ο/η υποψήφιος/α 
παρουσιάζει τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια του έτους και την προβλεπόμενη πορεία 
του/της στο επόμενο έτος ή έτη. Η έκθεση προόδου υπογράφεται από τον επιβλέποντα, 
συνυπογράφεται από τα άλλα δύο (2) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατατίθεται 
στη Γραμματεία και εγκρίνεται από τη  Συνέλευση του Τμήματος. Η αλλαγή του θέματος 
της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνον εντός του πρώτου έτους της 
εκπόνησής της και μόνο με γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα στη 
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εγκρίνει ή όχι την αλλαγή. Ο περιορισμός του ενός 
έτους δεν αφορά απλές τροποποιήσεις του τίτλου της διδακτορικής διατριβής. 
 

Άρθρο 9. Όροι Φοίτησης – Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 
Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο τις ώρες και μέρες που 
καθορίζονται από τον επιβλέποντα καθώς επίσης και να συμμετέχει αμισθί σε 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία κυρίως του 
επιβλέποντος καθηγητή ή /και των δύο (2) άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
 
Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και μέχρι την 
προφορική υποστήριξη της διατριβής του/της, να προσφέρει τις υπηρεσίες του/της στις 
επιτηρήσεις των εξετάσεων του Τμήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. 
 

Άρθρο 10. Τελική Κρίση Διδακτορικής Διατριβής 
Η υποστήριξη και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής, γίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Ν. 4485/2017.  
 
Ο/Η υποψήφιος/α, με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του/της διατριβής και πριν την 
τελική της κρίση και τον καθορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, θα πρέπει να 
έχει μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του/της 
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σε έγκριτο καταλογογραφημένο διεθνές περιοδικό με κριτές, που είναι ενταγμένο στις 
βάσεις δεδομένων Scopus ή/και Web of Science. Μαζί με τον ορισμό της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, καθορίζεται και ο ακριβής τίτλος της διδακτορικής διατριβής. Η 
τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής». 
 

Άρθρο 11. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα μπορεί να είναι Τμηματικό, Διατμηματικό ή Διιδρυματικό 
σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Π.Θ.. 
 

Άρθρο 12. Διεθνής Προσανατολισμός 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες αναμένεται να επιδεικνύουν εξωστρεφή προσανατολισμό και 
επικοινωνία με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια 
διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια και επιδιώκοντας την αναγνώριση της 
έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Το Τ.Π.Μ. 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του μπορεί να συνεργάζεται με 
αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την από κοινού επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, αρ. 43 του  
Ν.4485/2017. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο 
ίδρυμα. Οι συν-επιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη συμβουλευτική 
επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που ορίζεται στο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.). Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη 
διοικητική και οργανωτική ευθύνη.  

 
Άρθρο 13. Υλικοτεχνική Υποδομή 
Οι δραστηριότητες του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στηρίζονται από τη 
Βιβλιοθήκη του Π.Θ. και τις υλικοτεχνικές υποδομές του Τ.Π.Μ., καθώς και από τις 
υποδομές διαδικτύου του Τ.Π.Μ. αλλά και των υπολοίπων Τμημάτων του Π.Θ.  
 

Άρθρο 14. Αξιολόγηση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Π.Μ. αξιολογείται κάθε δύο έτη σύμφωνα 
με τα κριτήρια του Παραρτήματος από επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. 
 

Άρθρο 15. Εφαρμογή και αναθεώρηση του Κανονισμού 
Ο παρόν κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
 
O κανονισμός επικαιροποιείται ανά τριετία ή εφόσον προκύπτουν ουσιώδεις 
τροποποιήσεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.  
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Παράρτημα 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους 

Στόχους του Τμήματος και στις Ανάγκες της Κοινωνίας 

 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές 

είναι; 

 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών; 

 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 

Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 

 

2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
 Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 

 Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 
 

3 Εξεταστικό Σύστημα 
 Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών; 

 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 

διδακτόρων; 

 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων 

διδακτόρων; 

 Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των 

υποψηφίων διδακτόρων; 

 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 

 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής; 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιές; 

 

4 Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων 
 Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

 Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται; 

 Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων; 

 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της    διαδικασίας επιλογής 

υποψηφίων διδακτόρων; 

 

5 Σεμινάρια και ομιλίες 
 Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου 

καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενημέρωση των 
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συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών; 

 Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά κέντρα 

για να δώσουν ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους; 
 

6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος 

Διδακτορικών Σπουδών 
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές; 

Σε ποιό ποσοστό; 

 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 

 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 

 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

 Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή 

τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά 

συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιές; 

 

 

Πίνακας Ι. Εξέλιξη αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων 

(εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 
 

Αιτήσεις (α+β)      

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 

 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 

     

Προσφερόμενες θέσεις    
 

 

  

Εγγραφέντες    
 

 

  

Απόφοιτοι1
    

 
 

  

Μέση διάρκεια σπουδών 

αποφοίτων 

     

      

 
1 Απόφοιτοι: Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που 

αφορά η στήλη. 

 


