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ΜΕΟΣ ΤΙΤΟ 

ΟΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 

Άρκρο 1 

 Διδακτορικι Διατριβι 

1. Θ διαδικαςία εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ διζπεται από τοισ διατάξεισ του άρκ. 9 του Ν. 

3685/ 2008, κακϊσ και από τα κριτιρια που τίκενται από τον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό Μεταπτυχι-

ακϊν Σπουδϊν του Ρ.Τ.Δ.Ε.  

2. Θ διδακτορικι διατριβι αποτελεί πρωτότυπθ ερευνθτικι εργαςία, που πρζπει να  περιλαμβάνει 

αξιόλογα ερευνθτικά ςυμπεράςματα και να περιζχει ςτοιχεία που προάγουν τθν επιςτιμθ. Το Διδακτο-

ρικό Δίπλωμα είναι ανϊτατθ ακαδθμαϊκι διάκριςθ, γι' αυτό πρζπει να είναι του επιπζδου εκείνου και 

τθσ ποιότθτασ που εξαςφαλίηει τθν αναγνϊριςθ του κατόχου του από τθν πανεπιςτθμιακι και γενικότε-

ρα τθν επιςτθμονικι κοινότθτα όχι μόνο ςτον εκνικό, αλλά και ςτο διεκνι χϊρο. 

                                                                                    Άρκρο 2 

Ρροχποκζςεισ και διαδικαςίεσ εγγραφισ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ 

1. Για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ, ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν πα-

νεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 

 Για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν από πανεπιςτθμιακό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ 

είναι απαραίτθτθ θ αναγνϊριςθ του τίτλου αυτοφ από το ΔΟΑΤΑΡ. 

 Να ζχουν επαρκι γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ τθσ Ε.Ε., από αυτζσ που αναφζρονται πιο κάτω ςε 

επίπεδο τουλάχιςτον C1, θ οποία πιςτοποιείται από τθν κατάκεςθ ςχετικϊν τίτλων ωσ εξισ:  

 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΟΡΟΙ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ 

Επίπεδο Γ1/C1 

Αγγλικι γλϊςςα 

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτά-

κθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
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• BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cam-

bridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.  

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listen-

ing) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EX-

PERT- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATION-

AL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊ-

ςθσ). 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 

(Manchester, ΝΘ- USA) και τθσ ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΘΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 

ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equiva-

lent level C1). 

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 + Level. 

• Test of Interactive English, C1 Level. 

 

Γαλλικι γλϊςςα 

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτά-

κθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (εχορθγείτο μζχρι το 1996). 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι  DALF C1. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    

Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ – Επίπεδο C1. 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.   

 

Γερμανικι γλϊςςα 

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτά-

κθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινςτιτοφτου Goethe. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μζχρι τον Μάιο 2007) του Ινςτιτοφτου Goethe. 
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• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτοφτου Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.  

 

Ιταλικι γλϊςςα 

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτά-

κθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Ακινασ). 

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςα-

λονίκθσ). 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Ρανεπιςτθ-

μίου τθσ Ρεροφντηια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 

• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C2 ι  P.L.I.D.A. D (ζωσ το 2003) ι P.L.I.D.A. C1 ι P.L.I.D.A. C (ζωσ το 

2003). 

 

Ιςπανικι γλϊςςα 

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτά-

κθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  

•     Να υποβάλλουν ερευνθτικι πρόταςθ ςε ζνα από τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ 

προκιρυξθσ. Θ ερευνθτικι πρόταςθ πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ: 

•      Στόχο τθσ ζρευνασ και ερευνθτικά ερωτιματα. 

•      Ερευνθτικι μζκοδο. 

•   Ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν πρωτοτυπία τθσ ζρευνασ και ςτθ ςυμβολι τθσ για τθν 

προαγωγι τθσ γνϊςθσ ςτο ςχετικό επιςτθμονικό πεδίο. 

Λεπτομζρειεσ για τθ δομι τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ κα βρουν οι υποψιφιοι ςτο παράρτθμα του παρό-

ντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του Ρ.Τ.Δ.Ε και ςτθν ιςτοςελίδα 

www.primedu.uoa.gr. 

2. Οι κζςεισ για εγγραφι υποψθφίων διδακτόρων προκθρφςςονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ με τθν 

εξισ διαδικαςία: 

 Κατά τθ διάρκεια του εαρινοφ εξαμινου κάκε ζτουσ, θ  Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ φςτερα από ειςι-

γθςθ των Τομζων, κακορίηει τον αρικμό των υποψθφίων διδακτόρων για το επόμενο ακαδθμαϊ-

κό ζτοσ. Οι τομείσ ςτθν ειςιγθςι τουσ προσ τθ Γ.Σ.Ε.Σ. κακορίηουν τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα 

οποία κα γίνουν δεκτοί υποψιφιοι για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, Θ Γ.Σ.Ε.Σ. ςυγκεντρϊ-

νει τισ προτάςεισ των τομζων και προκθρφςςει ςχετικι εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςε κάκε πρό-

http://www.primedu.uoa.gr/
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ςφορο θλεκτρονικό ι ζντυπο μζςο και ιδιαίτερα ςτισ Ανακοινϊςεισ τισ ιςτοςελίδασ του Τμιμα-

τοσ. 

 Στθν προκιρυξθ αναγράφεται: 

- ο αρικμόσ των υποψθφίων διδακτόρων που κα δεχκεί το Τμιμα κατά τομζα και γνωςτικό αντι-

κείμενο,  

- οι θμερομθνίεσ και θ ακριβισ διεφκυνςθ ςτθν οποία κα υποβλθκοφν οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ,  

- όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που ςυνυποβάλλονται με τθ ςχετικι αίτθςθ, ςφμφωνα με 

τθν παρ. 1 του αρκρ. 2 του μζρουσ τρίτου του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ του Ρ.Μ.Σ. του 

Ρ.Τ.Δ.Ε. 

Στα απαραίτθτα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά ςυμπεριλαμβάνεται και βιογραφικό ςθμείωμα 

του υποψθφίου.  

 Οι αιτιςεισ των υποψθφίων διδακτόρων και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ. Θ Γραμματεία ελζγχει αν οι υποψιφιοι ζχουν τα τυπικά προςόντα 

ςυμμετοχισ, όπωσ αυτά προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και από τον παρόντα Εςω-

τερικό Κανονιςμό του Ρ.Μ.Σ. και διαβιβάηει τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, μαηί με τα δικαιολογθ-

τικά που ζχουν υποβλθκεί ςτουσ Τομείσ για αξιολόγθςθ. 

 Οι τομείσ αξιολογοφν τα ςτοιχεία που ζχουν υποβάλλει οι υποψιφιοι, και ειδικότερα τθν ερευ-

νθτικι πρόταςθ, κρίνοντασ κάκε υποψιφιο χωριςτά με βάςθ τα γνωςτικά αντικείμενα που ζχουν 

προκθρυχκεί. Συντάςςουν τον πίνακα των υποψθφίων για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, 

τουσ οποίουσ κεωροφν επικρατζςτερουσ. Οι τομείσ υποβάλλουν τον πίνακα αυτό ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. με 

πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τουσ. 

3. Θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει τελικά ποιουσ κα κάνει δεκτοφσ ωσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ ςτο Τμιμα. Θ 

Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειςιγθςθ των αρμοδίων τομζων, ορίηει και τθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι για 

κάκε υποψιφιο. 

  4.    Στθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι μετζχουν ζνα μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του οικείου Τμιματοσ τθσ βακμί-

δασ του κακθγθτι, αναπλθρωτι κακθγθτι ι επίκουρου κακθγθτι ωσ επιβλζπων και άλλα δφο μζλθ τα 

οποία μπορεί να είναι μζλθ Δ.ΕΡ. του ιδίου ι άλλου Τμιματοσ, του ιδίου ι άλλου πανεπιςτθμίου τθσ θ-

μεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., κακθγθτζσ Α.Σ.Ε.Ι. ι μζ-

λθ Ε.Ρ. των Τ.Ε.Ι. και τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι  Γϋ αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ 

κζντρου του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι, ςτθν οποία ο υποψιφι-

οσ διδάκτορασ εκπονεί τθ διατριβι του. (παρ. 2, αρκρ. 9,  Ν.3685/2008) 

        5.  Θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι με επικεφαλισ τον επιβλζποντα, είναι υπεφκυνθ για τθν πα-

ρακολοφκθςθ τθσ ερευνθτικισ πορείασ του υποψθφίου και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διατριβισ 

του. Κάκε μζλοσ Δ.Ε.Ρ. των τριϊν ανϊτερων βακμίδων μπορεί να ορίηεται ωσ επιβλζπων, δεν μπορεί 

όμωσ να είναι επιβλζπων ςυγχρόνωσ ςε περιςςότερεσ από πζντε (5) διδακτορικζσ διατριβζσ. Θ Γ.Σ.Ε.Σ. με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ μπορεί να ανακζτει τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ περιςςότερων των 

πζντε (5) διδακτορικϊν διατριβϊν και μζχρι δζκα (10), όταν οι διδακτορικζσ διατριβζσ εκπονοφνται ςε 
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γνωςτικζσ περιοχζσ με ιδιαίτερεσ ερευνθτικζσ ανάγκεσ ι όταν ο επιβλζπων είναι κακθγθτισ ι αναπλθρω-

τισ κακθγθτισ. 

6. Θ Σ.Ε του Ρ.Μ.Σ ορίηει ειδικοφσ κφκλουσ ςεμιναρίων, θ παρακολοφκθςθ των οποίων είναι υποχρεωτικι 

για τουσ υποψθφίουσ διδάκτορεσ, προκειμζνου να καταςτοφν ενιμεροι των ςφγχρονων εξελίξεων τθν 

ζρευνα. 

7. Υποχρεωτικι είναι επίςθσ θ ςυμμετοχι των υποψιφιων διδακτόρων ςε μακιματα, εργαςτιρια, εκδθ-

λϊςεισ, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν το ερευνθτικό τουσ ζργο, όπωσ επίςθσ και το διοι-

κθτικό ζργο του Τμιματοσ κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ. 

8. Θ χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 

από τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επι-

τροπισ. Επίςθσ, θ χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν μπορεί να υ-

περβαίνει ςε κάκε περίπτωςθ το προβλεπόμενο παραπάνω χρόνο εκπόνθςθσ των τριϊν (3) ετϊν προ-

ςαυξανόμενο για ζξι ακόμα διδακτικά εξάμθνα. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ανωτάτου αυτοφ χρονικοφ 

ορίου, ο υποψιφιοσ διδάκτορασ διαγράφεται μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ. Για ειδικοφσ 

και εξαιρετικοφσ λόγουσ θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ μπορεί να παρατείνει για οριςμζνο διάςτθμα τθ χρονικι 

διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ μετά από πλιρωσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επι-

τροπισ. 

 

Άρκρο 3 

Διαδικαςία εκπόνθςθσ και αξιολόγθςθσ 

τθσ διδακτορικισ διατριβισ 

 

1. Θ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, και ο ζλεγχοσ προόδου του υποψθφίου δι-

δάκτορα είναι μζλθμα και ευκφνθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ και κυρίωσ του επιβλζπο-

ντοσ. Μζςα ςε ζνα μινα το πολφ από τθν θμερομθνία αποδοχισ του υποψθφίου από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. και τον 

οριςμό τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, θ επιτροπι ςε ςυνεργαςία με τον υποψιφιο διδάκτο-

ρα ςυντάςςει πρωτόκολλο με το ακριβζσ κζμα τθσ διατριβισ, το οποίο κατατίκεται ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ και ανακοινϊνεται ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. Τροποποίθςθ του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ μζςα 

ςτθν ίδια γνωςτικι περιοχι μπορεί να γίνει με απόφαςθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι, ςε ςυνεργαςία με τον υποψιφιο διδάκτορα, ςυ-

ντάςςει πρωτόκολλο με τον ακριβι τίτλο του νζου κζματοσ, το οποίο κατακζτει ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ. Αλλαγι του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ και κακοριςμόσ νζου ςε διαφορετικό γνω-

ςτικό πεδίο, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ τριμελοφσ 

ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Στθν περίπτωςθ αυτι ορίηεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. νζα τριμελισ ςυμβουλευτικι 

επιτροπι, θ οποία, ςε ςυνεργαςία με τον υποψιφιο διδάκτορα, ςυντάςςει πρωτόκολλο με το ακριβζσ 
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αντικείμενο του νζου κζματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραπάνω. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ ο 

ελάχιςτοσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία οριςμοφ του νζου κζματοσ. 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ςυνεργά-

ηεται ανελλιπϊσ με τα μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ και κυρίωσ με τον επιβλζποντα κα-

κθγθτι. Στθν πορεία τθσ ερευνθτικισ του δραςτθριότθτασ παρουςιάηει τθν εργαςία του ςε ειδικό ανοι-

κτό ςεμινάριο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Τθν ευκφνθ οργάνωςθσ των ςεμιναρίων αυτϊν ζχει ο επι-

βλζπων κακθγθτισ ςε ςυνεργαςία με τον υποψιφιο διδάκτορα. 

3. Στο τζλοσ κάκε ζτουσ ο υποψιφιοσ ςυντάςςει ζκκεςθ προόδου τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ και 

τθσ ςυνολικισ του δραςτθριότθτασ κατά το ζτοσ που πζραςε. Τθν ζκκεςθ αυτι υποβάλλει ςτθν τριμελι 

ςυμβουλευτικι επιτροπι. Θ επιτροπι μελετά τθν ζκκεςθ του υποψθφίου, τθν αξιολογεί και κατακζτει 

ςχετικό πόριςμα ςτθ Γραμματεία του αρμόδιου τομζα μζχρι το τζλοσ Ιουνίου κάκε ζτουσ. Αντίγραφο του 

πορίςματοσ αυτοφ γνωςτοποιείται ςτθ Σ.Ε. του Ρ.Μ.Σ. και ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, θ οποία είναι 

υπεφκυνθ για τθν ενθμζρωςθ του φακζλου του υποψθφίου. Αν μζςα ςε διάςτθμα 14 μθνϊν από τθν θ-

μερομθνία που ζγινε δεκτόσ ο υποψιφιοσ από το Τμιμα ι από τθν θμερομθνία τθσ προθγοφμενθσ αξιο-

λόγθςισ του δεν ζχει κατατεκεί πόριςμα αξιολόγθςθσ τθσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, θ απόδοςθ του 

υποψθφίου κεωρείται ωσ μθ ικανοποιθτικι. Μετά από δφο ςυνεχόμενεσ αξιολογιςεισ τθσ απόδοςθσ 

υποψθφίου διδάκτορα ωσ μθ ικανοποιθτικζσ, ο υποψιφιοσ διαγράφεται αυτοδικαίωσ από το πρόγραμ-

μα. Θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναςτείλει τθ διαγραφι του υποψθφίου για ςυγκε-

κριμζνο χρονικό διάςτθμα αν ςυντρζχουν ςοβαροί προςωπικοί λόγοι ι λόγοι υγείασ πλιρωσ αιτιολογθ-

μζνοι και μόνο φςτερα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. 

4. Στο τζλοσ του δεφτερου ζτουσ ο υποψιφιοσ διδάκτορασ υποχρεοφται να παρουςιάςει τθν πρόοδο τθσ 

διδακτορικισ του διατριβισ ενϊπιον τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ και δφο εξωτερικϊν με-

λϊν ΔΕΡ, τα οποία  είναι του ίδιου ι παρεμφεροφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Τα δφο αυτά εξωτερικά μζ-

λθ υποδεικνφονται από τθν τριμελι επιτροπι και ορίηονται από τθν Σ.Ε. του Ρ.Μ.Σ. 

Θ παρουςίαςθ αξιολογείται από τθν αναφερόμενθ πενταμελι επιτροπι είτε ωσ επιτυχισ, οπότε ο υπο-

ψιφιοσ διδάκτορασ ςυνεχίηει τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είτε ωσ μθ επιτυχισ.  

Στθν περίπτωςθ τθσ  μθ επιτυχοφσ ι τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι ςυντάςςει ζκκεςθ που υποβάλ-

λει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ με ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για το αν μπορεί ο υποψιφιοσ διδάκτορασ να ςυνεχίςει τθν εκ-

πόνθςθ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ. Θ Γ.Σ.Ε.Σ αποφαςίηει οριςτικά. 

 

5. Με τθν ολοκλιρωςθ του ερευνθτικοφ του ζργου ο υποψιφιοσ κατακζτει ςτθν τριμελι ςυμβου-

λευτικι επιτροπι πλιρεσ αντίγραφο τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ. Θ επιτροπι αξιολογεί τθν εργαςία 

του υποψθφίου και αποφαςίηει ομόφωνα για τθ ςυγγραφι τθσ διατριβισ ι υποδεικνφει ςτον υποψιφιο 

να προβεί ςε προςκικεσ, τροποποιιςεισ ι βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτθν εργαςία του και να τθν επανα-

χποβάλλει ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

6. Ο  υποψιφιοσ διδάκτορασ μαηί με το πλιρεσ αντίγραφο τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ 

να κατακζςει μία τουλάχιςτον επιςτθμονικι εργαςία, θ οποία κα είναι αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ που διε-
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ξιχκθ ςτα πλαίςια ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ. Θ εργαςία αυτι πρζπει να ζχει δθμοςι-

ευκεί ςε ζγκριτο επιςτθμονικό περιοδικό του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ που δθμοςιεφει εργαςίεσ με το 

ςφςτθμα των κριτϊν ι να ζχει γίνει δεκτι για δθμοςίευςθ που αποδεικνφεται από αντίςτοιχθ βεβαίωςθ 

ι εργαςία θ οποία ζχει δθμοςιευκεί ςε πρακτικά  ςυνεδρίου, ελλθνικοφ με διεκνι ςυμμετοχι ι διε-

κνοφσ.  

7.  Θ ςυγγραφι τθσ διδακτορικισ διατριβισ από τον υποψιφιο γίνεται με τθν προχπόκεςθ ότι θ 

τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι ζχει μελετιςει και αξιολογιςει το ςυνολικό ζργο του υποψθφίου και 

ζχει κρίνει ότι ο υποψιφιοσ περάτωςε επιτυχϊσ το ερευνθτικό του ζργο και ζχει ανταποκρικεί ςε όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ. 

Μετά τθ ςυγγραφι τθσ διδακτορικισ διατριβισ, θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι υποβάλλει ςτθ 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ςχετικι ειςιγθςι τθσ πλιρωσ αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ. Στθν ειςιγθςθ αυ-

τι πρζπει να υπάρχει και επιςιμανςθ των ςθμείων εκείνων τθσ διατριβισ που αποδεικνφουν ότι είναι 

πρωτότυπα και ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ επιςτιμθσ. 

8. Θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ, φςτερα από γνϊμθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, ορίηει τθν ε-

πταμελι εξεταςτικι επιτροπι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4α του άρκρου 9 του Ν. 3685/2008, για τθν 

αξιολόγθςθ και τθν τελικι κρίςθ τθσ διατριβισ μετά από προφορικι εξζταςθ και του υποψθφίου διδά-

κτορα. Στθν επταμελι εξεταςτικι επιτροπι μετζχουν υποχρεωτικά και τα τρία μζλθ τθσ ςυμβουλευτικισ 

επιτροπισ. Ρρόεδροσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ είναι ο επιβλζπων κακθγθτισ. 

9. Θ διατριβι υποςτθρίηεται δθμόςια ςε τόπο και χρόνο που ορίηεται οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ 

πριν με πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Θ πρόςκλθςθ του προζδρου κοινοποιείται 

ςτον υποψιφιο διδάκτορα, ςτα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ, ςτα μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Τμιμα-

τοσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. Στθν προφορικι εξζταςθ μποροφν να παρευρίςκονται 

και άτομα εκτόσ πανεπιςτθμίου.  

10. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ παρουςιάηει τθ διατριβι του ςε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. 

Αναλφει το περιεχόμενο τθσ εργαςίασ του, παρουςιάηει τον τρόπο ζρευνασ που ακολοφκθςε και τα πορί-

ςματα ςτα οποία κατζλθξε. Επιςθμαίνει τα ςθμεία εκείνα που κατά τθ γνϊμθ του είναι πρωτότυπα και 

ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ, κακϊσ και τα ςθμεία εκείνα που ενδεχομζνωσ χρειάηονται πα-

ραπζρα μελζτθ και ζρευνα. 

11. Μετά τθν παρουςίαςθ τθσ διατριβισ από τον υποψιφιο, ο πρόεδροσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ 

δίνει το λόγο ςε κακζνα από τα μζλθ τθσ για να κάνουν ςχετικζσ παρατθριςεισ και να υποβάλλουν ερω-

τιςεισ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ διατριβισ. 

12. Μετά το τζλοσ τθσ δοκιμαςίασ θ εξεταςτικι επιτροπι αποςφρεται ςε ςφςκεψθ, αξιολογεί τθ δια-

τριβι, κρίνει και αξιολογεί τθν επιςτθμονικι επάρκεια και τθ ςυνολικι απόδοςθ του υποψθφίου κατά 

τθν προφορικι δοκιμαςία και τον βακμολογεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. 
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13. Θ διδακτορικι διατριβι που ςυγκζντρωςε τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των πζντε (5) τουλάχιςτον μελϊν 

τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ κεωρείται εγκεκριμζνθ. Θ εγκεκριμζνθ διδακτορικι διατριβι 

βακμολογείται με το βακμό "Καλϊσ", "Λίαν καλϊσ" ι "Άριςτα". Ο βακμόσ απονζμεται με απόλυτθ πλει-

οψθφία των παρόντων μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψι-

φοσ του προζδρου τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ. 

14. Το πρακτικό τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ, υπογεγραμμζνο από όλα τα παρόντα μζλθ τθσ, διαβιβά-

ηεται από τον πρόεδρό τθσ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ. 

15. Αν θ διδακτορικι διατριβι εγκρικεί με τθν προχπόκεςθ ςχετικϊν παρατθριςεων και υποδείξεων, 

ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διορκϊςει το κείμενο τθσ διατριβισ του ςφμφωνα με τισ παρατθ-

ριςεισ και τισ υποδείξεισ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ και μζςα ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ μθ-

νόσ από τθν θμερομθνία υποςτιριξθσ τθσ διατριβισ, να κατακζςει ςτον πρόεδρο τθσ επταμελοφσ επι-

τροπισ τθ διατριβι του ςτθν τελικι μορφι τθσ. Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ μετά τον ζλεγχο τθσ διατριβισ 

κατακζτει ςτον πρόεδρο τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. το πρακτικό τθσ επταμελοφσ επιτροπισ με τθν ζγκριςθ τθσ διατριβισ. 

Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει τθ διδακτορικι του διατριβι ςε τρία αντίτυπα ςτθ Γραμματεία 

και ςτθ Βιβλιοκικθ του Τμιματοσ, ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ και ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ. Ο υποψιφιοσ 

πρζπει να κατακζςει ςτθ Βιβλιοκικθ του Τμιματοσ αντίγραφο τθσ διδακτορικισ του διατριβισ ςε θλε-

κτρονικι μορφι. 

16. Θ αναγόρευςθ ςε διδάκτορα και θ κακομολόγθςθ γίνεται από τθ Γ.Σ. του Τμιματοσ, παρουςία και 

του πρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ι του νόμιμου εκπροςϊπου του. 

 

Μεταβατικζσ ρυκμίςεισ 

1. Για τουσ φοιτθτζσ που ζχουν εγγραφεί ωσ μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ πριν το αναμορφωμζνο Ρ.Μ.Σ. ςυ-

νεχίηει να ιςχφει  το νομικό πλαίςιο και ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν κατά το χρόνο 

τθσ εγγραφισ τουσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν περιπτϊςεων οι υπεφκυνοι των κατευκφνςεων κατα-

κζτουν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςτον Τομζα τουσ. Ο Τομζασ αξιολογεί τισ προτάςεισ αυτζσ και ειςθγεί-

ται ςχετικά ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.  

2. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ που εκπονοφν διδακτορικι διατριβι πριν από τθν ζγκριςθ του παρόντοσ 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ολοκλθρϊνουν τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ 

ςφμφωνα με τον προϊςχφοντα Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν.  

3. Θ ιςχφσ του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ του αναμορφωμζνου Ρ.Μ.Σ  αρχίηει από ….  2015, θμε-

ρομθνία κατά τθν οποία εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ αυτόσ από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δ. Ε. 

του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
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 Ο ιςχφων αυτόσ κανονιςμόσ δφναται να τροποποιείται ςτο ςφνολό του ι ςε μζροσ του μόνο με απόφαςθ 

τθσ Γ.Σ.Ε.Σ του Ρ.Τ.Δ.Ε. 

ΡΑΑΤΗΜΑ 

1. Ζντυπο αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο Ρ.Μ.Σ. (όπωσ είναι ςυνθμμζνο παρακάτω) 

       2.  Ρρότυπο βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ (EUROPASS) 

       3. Ρλθροφορίεσ ςφνταξθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ 
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φωτογραφία 

 

 

Αίτθςθ 

Συμμετοχισ ςτο Ρ.Μ.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε. 

 

Πνομα:…………………………………………………… 

Επϊνυμο: ………………………………………………. 

Πνομα πατρόσ:. ……………………………………… 

Πνομα μθτρόσ:………………………………………… 

Ζτοσ γεννιςεωσ:……………………………………… 

Τόμοσ γεννιςεωσ:…………………………………… 

 

Διεφκυνςθ κατοικίασ 

Οδόσ: …………………………………....... Αρικ.:…… 

Ρόλθ:……………………………………… Τ.Κ.:………. 

Νομόσ:……………………………………………….. 

Τθλ.:…………………………………………………… 

Κινθτό:……………………………………………….. 

 

Τίτλοι ςπουδϊν 

Ρτυχιοφχοσ:…………………………………………….. 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δια τθσ παροφςθσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζχω 
λάβει γνϊςθ του  Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
Σπουδϊν του Ρ.Μ.Σ. κακϊσ και τθσ προκιρυ-
ξθσ του Ρ.Τ.Δ.Ε. 
Επίςθσ, δθλϊνω ότι  όλα τα δικαιολογθτικά 
που ζχω κατακζςει είναι αλθκι και δεν ζχω 
δικαίωμα επιςτροφισ δικαιολογθτικϊν ςε 
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ υποψθφιότθτάσ 
μου. 
 
Ο/Θ δθλϊν/ουςα  
 
………………………………. 
 
(Υπογραφι) 

 
Ρροσ τθ Συνζλευςθ του 

Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
Σασ γνωρίηω ότι επικυμϊ να υποβάλω αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Ρρό-
γραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ρ.Τ.Δ.Ε. του Εκνικοφ και Καποδι-
ςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 ςε 
μία από τισ παρακάτω  κατευκφνςεισ: 
(υπογραμμίςτε τθν κατεφκυνςθ - υποκατεφκυνςθ που επικυμείτε) 
 
1. Εφαρμοςμζνθ Ραιδαγωγικι  με υποκατευκφνςεισ: 
Α. Διδακτικι – Ρρογράμματα Σπουδϊν 
Β. Εκπαίδευςθ Ενθλίκων - Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ- Δια βίου Μάκθςθ 
2. Ανάγνωςθ, Φιλαναγνωςία και Eκπαιδευτικό Yλικό 
3. Διοίκθςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
4. Κοινωνικζσ Νευροεπιςτιμεσ, Κοινωνικι Ραιδαγωγικι και Εκπαίδευςθ  
5. Συγκριτικι Ραιδαγωγικι, Εκπαιδευτικι Ρολιτικι και Διοίκθςθ τθσ 

Εκπαίδευςθσ 
6. Εφαρμοςμζνθ Ψυχολογία ςτθν Εκπαίδευςθ  
7. Ειδικι Αγωγι 
8. Λογοκεραπεία - Συμβουλευτικι 
9. Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία. Διδακτικι Γλϊςςασ 
10. Λογοτεχνία 
11. Κοινωνιολογία και ςφγχρονθ βιομθχανικι κοινωνία: Ειδικά κζματα  

παιδικισ θλικίασ, κοινωνικϊν μειονοτιτων, εργαςίασ και εκπαίδευ-
ςθσ 

12. Ιςτορία και Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ 
13. Λαογραφία και Εκπαίδευςθ 
14. Θζατρο και Εκπαίδευςθ 
15. Ιςτορία και Φιλοςοφία των Μακθματικϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 
16. Διδακτικι των Μακθματικϊν 
17. Ρλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ 
18. Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ 
Συνθμμζνα ςασ υποβάλλω τα εξισ δικαιολογθτικά: 
1. Αντίγραφο πτυχίου  Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το 

πρωτότυπο ζγγραφο) 
2.   Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο  
από το πρωτότυπο ζγγραφο) 
3.   Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ  τουλάχιςτον επιπζδου Β2 (ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ζγγραφο, επικυρωμζνο από τθν εκ-
δοφςα αρχι ι δικθγόρο) 
4.  Βιογραφικό ςθμείωμα  κατά πρότυπο EUROPASS (αντίςτοιχθ φόρμα 
ςτθν ιςτοςελίδα του Ρ.Τ.Δ.Ε  www.primedu.uoa.gr) 
5.   Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
6.   Ρρόςφατθ φωτογραφία (αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του εικο-
νιηόμενου) 
7.   Συςτατικζσ επιςτολζσ (δεν απαιτοφνται για τουσ πτυχιοφχουσ του 
Ρ.Τ.Δ.Ε  Ε.Κ.Ρ.Α 
8.   Αντίγραφο διπλωματικισ ι πτυχιακισ εργαςίασ, που ςχετίηεται με 
τθν κατεφκυνςθ (όπου υπάρχει) 
9.   Ανάτυπα δθμοςιευμζνων εργαςιϊν ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδι-
κά ι πρακτικά ςυνεδρίων (αν υπάρχουν) 
10. Ρρόςκετα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ (αν υπάρχουν) 
11. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι (αν υπάρχουν) 
12. Μ.Δ.Ε (αν υπάρχει) 
13. Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει) 
 

Ακινα, …../……./2015 
                                                
                                                    Ο/Η αιτ……. 
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                                                                      2. ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ανηικαηαζηήζηε με Όνομα(ηα) Δπώνςμο(α) 
[Όλερ οι ενόηηηερ ηος Β είναι πποαιπεηικέρ. Αθαιπέζηε ηςσόν κενέρ ενόηηηερ.] 

  

 Αντικαταςτιςτε με τον αρικμό του ςπιτιοφ, οδό, πόλθ, ταχυδρομικό κϊδικα, 

χϊρα  

 Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηηλεθυνικό απιθμό     Ανηικαηαζηήζηε με ηον απιθμό κινηηού 

ηηλεθώνος        

 Ανηικαηαζηήζηε με ηη(ιρ) διεύθςνζη(ειρ) ηλεκηπονικού ηασςδπομίος  

Ανηικαηαζηήζηε με ηη(ιρ) διεύθςνζη(ειρ) πποζυπικού ιζηοσώπος   

Φύλο Διζάγεηε θύλο | Ημεπομηνία γέννηζηρ μμ/μμ/εεεε | Δθνικόηηηα Διζάγεηε εθνικόηηηα(ερ)  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
  

[Η παπούζα ενόηηηα ζςμπληπώνεηαι εθόζον ςπάπσει. Πποζθέζηε ξεσυπιζηέρ εγγπαθέρ για κάθε εμπειπία. Ξεκινήζηε από ηην πιο ππόζθαηη.] 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
  

[Πποζθέζηε ξεσυπιζηέρ εγγπαθέρ για κάθε ζειπά μαθημάηυν - πηςσίο, β  ́πηςσίο, μεηαπηςσιακό δίπλυμα, διδακηοπικό δίπλυμα, επιμοπθυηικά εξαμηνιαία 
ζεμινάπια, κηλ. Ξεκινήζηε από ηην πιο ππόζθαηη.] 

ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ 
(Ππακηικά  ζςνεδπίυν, πεπιοδικά, 

κηλ.)   

[Η παπούζα ενόηηηα ζςμπληπώνεηαι εθόζον ςπάπσει. Πποζθέζηε ξεσυπιζηέρ εγγπαθέρ για κάθε εμπειπία. Ξεκινήζηε από ηην πιο ππόζθαηη 
 

Ανηικαηαζηήζηε με ημεπομηνίερ 
(από - έυρ) 

Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηίηλο ηηρ επγαζίαρ 

 Ανηικαηαζηήζηε με ζηοισεία ηηρ δημοζίεςζηρ. Παπάδειγμα: ζςνέδπιο, ενδεσομένυρ σώπα, ζελίδερ, 
κηλ. 

 ▪ Ανηικαηαζηήζηε με πεπίλητη ή πεπιγπαθή ηηρ επγαζίαρ (5 ζειπέρ) 
 

 

 
 
 

ΑΣΟΜΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 
  

[Αθαιπέζηε ηςσόν κενέρ ενόηηηερ.] 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΘΔΗ 
METAΠΣΤΥΙΑΚΟΤ Ανηικαηαζηήζηε με αιηούμενη θέζη μεηαπηςσιακού 

Ανηικαηαζηήζηε με ημεπομηνίερ 
(από - έυρ) 

Ανηικαηαζηήζηε με ηην απαζσόληζη ή ηη θέζη πος καηείσαηε 

Ανηικαηαζηήζηε με ηο ονομαζία και ηην ηοποθεζία ηος επγοδόηη (ενδεσομένυρ, ηην πλήπη διεύθςνζη 
και ιζηοζελίδα) 

▪ Ανηικαηαζηήζηε με ηιρ κύπιερ δπαζηηπιόηηηερ και απμοδιόηηηερ 

Δπισείπηζη ή κλάδορ Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηύπο ηηρ επισείπηζηρ ή ηον κλάδο  

Ανηικαηαζηήζηε με ημεπομηνίερ 
(από - έυρ) 

Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηίηλο πιζηοποιηηικού διπλώμαηορ 

 Ανηικαηαζηήζηε με ηην ονομαζία και ηην ηοποθεζία ηος οπγανιζμού εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ 
(ενδεσομένυρ, ηη σώπα)  

 ▪ Ανηικαηαζηήζηε με ηη λίζηα ηυν κςπιόηεπυν θεμάηυν πος καλύθθηκαν ή επαγγελμαηικών 
δεξιοηήηυν πος αποκηήθηκαν 
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Μηηπική γλώζζα Ανηικαηαζηήζηε με μηηπική(έρ) γλώζζα(ερ) 

  

Λοιπέρ γλώζζερ ΚΑΣΑΝΟΗΗ  ΟΜΙΛΙΑ  ΓΡΑΦΗ  

Πποθοπική  Γπαπηή (ανάγνυζη)  Δπικοινυνία  Πποθοπική έκθπαζη   

Ανηικαηαζηήζηε με γλώζζα Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο 

 
Ανηικαηαζηήζηε με ηο όνομα ηος πιζηοποιηηικού γλυζζομάθειαρ. Διζάγεηε ηο επίπεδο εάν είναι γνυζηό. 

 
Δπίπεδα: Α1/2: Βαζικόρ σπήζηηρ - Β1/2: Ανεξάπηηηορ σπήζηηρ - C1/2: Έμπειπορ σπήζηηρ 
Κοινό Δςπυπαφκό Πλαίζιο Αναθοπάρ για Γλώζζερ 

Οπγανυηικέρ / διασειπιζηικέρ 
δεξιόηηηερ 

Ανηικαηαζηήζηε με οπγανυηικέρ / διασειπιζηικέρ δεξιόηηηερ. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια ζηα οποία 
αποκηήθηκαν. Παπάδειγμα:  

▪ Ικανόηηηα ζςνηονιζμού και οπγάνυζηρ ομάδυν: Αποκηήθηκε από ηη ζςμμεηοσή μος ζηη δπάζη 
ΥΥΥ. 

Δπαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ Ανηικαηαζηήζηε με ηςσόν επαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ πος δεν αναθέπονηαι αλλού. Γιεςκπινίζηε ηα 
πλαίζια ζηα οποία αποκηήθηκαν.  

 

Γεξιόηηηερ πληποθοπικήρ Ανηικαηαζηήζηε με δεξιόηηηερ πληποθοπικήρ. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια ζηα οποία αποκηήθηκαν. 
Παπάδειγμα: 

▪ καλόρ σειπιζμόρ ηυν επγαλείυν Microsoft Office™ (πιζηοποιηηικό ....) 

Λοιπέρ δεξιόηηηερ Ανηικαηαζηήζηε με λοιπέρ δεξιόηηηερ πος δεν έσοςν αναθεπθεί. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια ζηα οποία 
αποκηήθηκαν. Παπάδειγμα:  

▪  ζςμμεηοσή ζε θεαηπικέρ ομάδερ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
  

Σιμηηικέρ διακπίζειρ και βπαβεία 

ςμμεηοσή ζε μη κεπδοζκοπικούρ 
θοπείρ 

Δθελονηική δπαζηηπιόηηηα 

 

 Δθόζον ςπάπσοςν. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
  

 Ανηικαηαζηήζηε με ηη λίζηα ηυν απσείυν πος πποζαπηάηε ζηο Β. Παπαδείγμαηα: 

▪ θυηοηςπίερ πηςσίυν και πιζηοποιηηικών διπλυμάηυν, 

▪ πιζηοποιηηικά επγαζίαρ ή ππακηικήρ άζκηζηρ, 

▪ δημοζιεύζειρ ή έπεςνα. 
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3. Δομι ερευνθτικισ πρόταςθσ που υποβάλουν οι υποψιφιοι Διδάκτορεσ με τα 

δικαιολογθτικά τθσ αρχικισ τουσ αίτθςθσ. 

Τα παρακάτω ςτοιχεία είναι απαραίτθτα για τθ ςφνταξθ μιασ ερευνθτικισ πρό-

ταςθσ για διδακτορικι διατριβι: 

                                                                     Τίτλοσ 

Ο τίτλοσ που κα προτακεί ςε αυτό το αρχικό ςτάδιο είναι ζνασ τίτλοσ εργα-

ςίασ. Πμωσ, όλεσ οι λζξεισ ςτον τίτλο κα πρζπει να επιλεγοφν με μεγάλθ 

προςοχι και θ ςφνκεςι τουσ να γίνει με προςεκτικό τρόπο (ςωςτι ςφνταξθ). 

Ραρά το γεγονόσ ότι ο τίτλοσ κα πρζπει να είναι ςφντομοσ, ταυτόχρονα κα 

πρζπει να είναι ακριβισ, περιγραφικόσ, ςυνεκτικόσ και να καταδεικνφει με 

ζναν ξεκάκαρο τρόπο το αντικείμενο τθσ ζρευνασ. 

 

                  Σφντομθ περιγραφι του προβλιματοσ προσ διερεφνθςθ 

Στο τμιμα αυτό τθσ πρόταςθσ, παρζχετε μία ςφντομθ περιγραφι του προ-

βλιματοσ που ζχετε εντοπίςει και κζλετε να ερευνιςετε (ζκταςθσ 15-20 

γραμμϊν). Να κυμάςτε ότι θ πιο ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ερευνθτικισ 

πρόταςθσ είναι θ ςαφινεια του ερευνθτικοφ προβλιματοσ που επιλζξατε να 

ερευνιςετε. Θα πρζπει να επιλζξετε ζνα κζμα που να μπορεί να διερευνθκεί 

με κατάλλθλεσ και ζγκυρεσ μεκόδουσ και για το οποίο να μπορείτε εφκολα 

να ςυλλζξετε δεδομζνα (ι να υπάρχει διακζςιμο ερευνθτικό υλικό). Το πιο 

δφςκολο πρόβλθμα ίςωσ είναι να μπορζςετε να περιορίςετε το κζμα ςασ.  

Αυτό ςυχνά ςυμβαίνει με κζματα που δεν είναι ακόμθ ςχετικά οικεία ςτον 

μελλοντικό ερευνθτι/τρια. Γι’ αυτό απαιτείται πολφ διάβαςμα, και, εφόςον 

είναι δυνατόν ςυμβουλευκείτε τον/τθν επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι/τρια 

ςασ. 

                                       

                               Αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 

Ραρατίκεται μία ςφντομθ και ακριβισ αναςκόπθςθ των εργαςιϊν τθσ τρζ-

χουςασ ζρευνασ που άμεςα ςυνδζονται με τθ δικι ςασ ερευνθτικι πρόταςθ. 

Κατατίκενται οι πιο ςθμαντικζσ ςυνειςφορζσ άλλων επιςτθμόνων ςτο κζμα 

αυτό. Θ πρόταςθ ςασ κα πρζπει να περιλαμβάνει μία ξεκάκαρθ και κατά το 
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δυνατόν πλιρθ ςυηιτθςθ επί του κεωρθτικοφ πλαιςίου ι του ςϊματοσ των 

ιδεϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για να οριοκετιςουν τθν ζρευνά ςασ. Στθν 

πρόταςι ςασ πρζπει να φαίνεται ότι ζχετε πλιρθ ςυνείδθςθ  των βαςικϊν 

ιδεϊν με τισ οποίεσ πρόκειται να ςυνδιαλλαγείτε και ότι ζχετε ςυλλάβει τισ 

μεκοδολογικζσ τουσ ςυνεπαγωγζσ. Θ αναςκόπθςθ τθσ ερευνθτικισ βιβλιο-

γραφίασ πρζπει να καταδεικνφει ζνα ανοικτό πρόβλθμα το οποίο κα αποτε-

λεί το κίνθτρο για τθν ζρευνά ςασ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να παρακζςετε 

με ςαφινεια με ποιο τρόπο θ δικι ςασ ζρευνα κα ςυμβάλλει ςτθν υπάρχου-

ςα ζρευνα. 

                                     Θ δικι ςασ προπαραςκευαςτικι δουλειά 

Συνοψίςτε τα πιο ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ δικισ ςασ δουλειάσ ςτο κζμα 

(εφόςον υπάρχουν). Ρροςαρτιςτε αντίγραφα των δικϊν ςασ δθμοςιεφςεων 

που μπορεί να ςυςχετιςτοφν με τθν προτεινόμενθ δικι ςασ εργαςία. 

 

                                      Στόχοσ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ 

Να δϊςετε ζνα ςυνεκτικό και ξεκάκαρο περίγραμμα (outline) των ςτόχων 

που επικυμείτε να επιτφχετε μζςω τθσ πρόταςισ ςασ. Θ πρόταςι ςασ κα 

πρζπει να καταδεικνφει γιατί θ προτεινόμενθ ζρευνα είναι ςθμαντικι και να 

αιτιολογεί τθν προςπάκεια που απαιτείται για να πραγματοποιθκεί θ ζρευ-

να. Χρειάηεται επίςθσ να περιγράψετε τθν ςθμαςία τθσ (κεωρθτικι και πρα-

κτικι). 

Μια τζτοια αιτιολόγθςθ μπορεί να είναι είτε για εμπειρικι ζρευνα (μζςω τθσ 

οποίασ ελπίηετε να προςκζςετε ςτο ι να επεκτείνετε το υπάρχον ςϊμα γνϊ-

ςθσ) είτε για κεωρθτικι ζρευνα (μζςω τθσ οποίασ ελπίηετε να φωτίςετε αμ-

φιςβθτοφμενεσ περιοχζσ ςε ζνα ςϊμα γνϊςθσ ι να παράςχετε νζεσ εννοιο-

λογικζσ αντιλιψεισ ςε ζνα ςϊμα γνϊςθσ). Να κυμάςτε ότι κάκε ζρευνα είναι 

μζροσ μια μεγαλφτερθσ ακαδθμαϊκισ προςπάκειασ και οι υποψιφιοι/εσ 

πρζπει να είναι ικανοί/εσ να επιχειρθματολογιςουν για τθν αξία και τθ κζςθ 

τθσ δουλειάσ τουσ. 

Στθ κεματικι αυτι ενότθτα κα πρζπει να περιλαμβάνονται:  
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• Τα ερευνθτικά ερωτιματα (ςυνικωσ 1-3 κα πρζπει να αρκοφν) με τα 

οποία κα αςχολθκείτε ςτθν ζρευνά ςασ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τα 

επιλζγετε, 

• Οι βαςικζσ προςεγγίςεισ που κα ακολουκιςετε (εννοιολογικζσ, κεω-

ρθτικζσ, εμπειρικζσ, κ.λπ. ωσ πλζον κατάλλθλεσ για το κζμα ςασ) και το ςκε-

πτικό με τισ οποίεσ τισ επιλζξατε, 

• Θ ςθμαςία τθσ ζρευνάσ ςασ  

 

Ρερίγραμμα (outline) τθσ προτεινόμενθσ ζρευνάσ ςου (ερευνθτικόσ ςχεδια-

ςμόσ και μεκοδολογία) 

Αυτό είναι το κεντρικό μζροσ τθσ ερευνθτικισ ςασ πρόταςθσ. Θα πρζπει να 

καλφπτει τουλάχιςτον το μιςό τθσ πρόταςισ ςασ. Στο μζροσ αυτό κα πρζπει 

να παρζχονται λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν προτεινόμενθ ερευνθτικι 

διαδικαςία που κα ακολουκιςετε ςτον δεδομζνο χρόνο.  

Δθλαδι, κα πρζπει να παρατίκενται με ξεκάκαρουσ όρουσ  ο τρόποσ με τον 

οποίο κα δομιςετε τθν ζρευνά ςασ και οι ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι που κα 

χρθςιμοποιιςετε. Άλλωςτε, οποιοςδιποτε διαβάςει τθν πρόταςι ςασ κα 

κζλει να γνωρίηει τισ πθγζσ (και τθν ποιότθτα των ενδείξεων) που κα ςυμ-

βουλευτείτε, τισ τεχνικζσ που κα υιοκετιςετε (π.χ. ςτατιςτικι ανάλυςθ, θμι-

δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, κ.λπ.) και τα χρονικό 

διάγραμμα που κα ακολουκιςετε. Σε ςχζςθ με το κζμα που επιλζξατε, κα 

πρζπει να ορίςετε κατάλλθλεσ ερευνθτικζσ ςτρατθγικζσ που να εξαςφαλί-

ηουν ότι επαρκι και κατάλλθλα εμπειρικά δεδομζνα κα ςυγκεντρωκοφν (για 

μια επιτυχθμζνθ ζρευνα). Ζτςι, κα πρζπει να περιγράψετε τισ μεκόδουσ που 

ςκοπεφετε να ακολουκιςετε προκειμζνου να ςυγκεντρϊςετε τα δεδομζνα 

ςασ, τουσ ελζγχουσ που κα αςκιςετε ϊςτε να είναι ζγκυρα και αξιόπιςτα τα 

δεδομζνα ςασ, τισ ςτατιςτικζσ ι άλλεσ μεκόδουσ που κα χρθςιμοποιιςετε, 

τθ βιβλιογραφία που κα ακολουκιςετε, κ.λπ. 
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                                                  Αναφορζσ 

Οι αναφορζσ ςασ κα πρζπει να παρζχουν ςτον αναγνϊςτθ/τρια τθν αίςκθςθ 

ότι ζχετε μια ενδελεχι και κριτικι αντίλθψθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και 

πϊσ μπορείτε να ςυμβάλλετε ςε αυτιν. Να είςτε ςίγουροι ότι τα κείμενα ςτα 

οποία αναφζρεςτε  και οι ςχετικζσ πθγζσ κα παίξουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ανάλυςι ςασ. Να κυμάςτε ότι αυτό δεν είναι απλά μία βιβλιογραφικι λίςτα 

του «οτιδιποτε είναι γραμμζνο ςτο κζμα». Αντίκετα κα πρζπει να φανερϊ-

νει ζναν κριτικό αναςτοχαςμό κατά τθν επιλογι των κατάλλθλων κειμζνων.   

                                                 Ρροςοχι 

Να βεβαιωκείτε ότι θ πρόταςι ςασ είναι καλά δομθμζνθ. Μία όχι καλά δο-

μθμζνθ ι μπερδεμζνθ και αςαφισ πρόταςθ φανερϊνει ότι και θ προτεινό-

μενθ ζρευνα κα ζχει τα ίδια μειονεκτιματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




