ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Π.Μ..)
Καλνληζκόο Πξνγξάκκαηνο Δθπόλεζεο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ
(Π.Δ.Γ.Γ.)
[ύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.3685/08 – Απόθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο, 27.11.2008]

1. Αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο Γ.Γ.
(α) Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σύλζεζεο (Γ.Σ.Δ.Σ.) ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο. Απαξηίδεηαη από ηνλ
Πξόεδξν ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δύν εθπξνζώπνπο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Γ..Δ.. όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.β ηνπ Ν. 3685/08, είλαη νη αθόινπζεο: Η
Γ.Σ.Δ.Σ. είλαη αξκόδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα Π.Μ.Σ., ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ
ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ, ησλ εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ, ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ηελ απνλνκή
κεηαπηπρηαθώλ δηπισκάησλ, ηε ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ
κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη από επί κέξνπο δηαηάμεηο. Σε
θάζε πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνύ Π.Μ.Σ., ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. αζθεί Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή
Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.), ε νπνία ζπγθξνηείηαη από κέιε ησλ αληίζηνηρσλ Γ.Σ.Δ.Σ. θάζε Τκήκαηνο.
Δπηπξόζζεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ε Γ..Δ.. κεηά από αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο
ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο, απνθαζίδεη πνηνη κε θάηνρνη Μ.Γ.Δ. γίλνληαη δεθηνί γηα
εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (άξζξν 9.1.β ηνπ Ν. 3685/08) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ.
(β) Δπηηξνπή Δπηινγήο Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ (Δ.Δ.Υ.Γ.). Απαξηίδεηαη από ηα κέιε Γ.Δ.Π. εθάζηνπ
Σνκέα θαη έρεη ηελ επζύλε ηεο επηινγήο ηνπ θαηαιιειόηεξνπ ππνςήθηνπ γηα θάζε αληηθείκελν Γ.Γ.
πνπ πξνηάζεθε από κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα. Ζ πξόηαζε ηεο Δ.Δ.Τ.Γ. πξνσζείηαη γηα
έγθξηζε από ηελ Γ..Δ..
(γ)

3κειήο Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Σ.Δ.). πγθξνηείηαη από ηε Γ..Δ.. κεηά από πξόηαζε ηεο
Δ.Δ.Τ.Γ. θαη εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληα θαη έρεη ηελ επζύλε ηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ ζέκαηνο ηεο Γ.Γ. ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην (άξζξν 9.3.α Ν. 3685/08), ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ ππνςήθηνπ Γηδάθηνξα
ζηελ έξεπλα, ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ ηνπ, ηεο ππνβνιήο έθζεζεο πξνόδνπ ζηε
Γ..Δ.. ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ από ηνλ νξηζκό ηεο, θαζώο θαη ηεο επίβιεςεο ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γ.Γ.
(βι. επίζεο άξζξν 5 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ). ύκθσλα κε ην άξζξν 9.3.ζη΄ ηνπ Ν. 3685/08: «Γηα
θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα νξίδεηαη από ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ επίβιεςε
θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία κεηέρνπλ έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηεο
βαζκίδαο ηνπ θαζεγεηή, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ή επίθνπξνπ θαζεγεηή, σο επηβιέπσλ, θαη άιια δύν (2)
κέιε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Τκήκαηνο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιόγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι.,
θαζεγεηέο Α.Σ.Δ.Ι. ή κέιε Δ.Π. ησλ Τ.Δ.Ι. θαη ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄
αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή
εηδηθόηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ. Κάζε κέινο Γ.Δ.Π.
κπνξεί λα επηβιέπεη κέρξη πέληε (5) ην πνιύ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΔ_(01/12/08)

1

(δ) 7κειείο Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο (Δ.Δ.). Απαξηίδνληαη από ηα 3 κέιε ηεο .Δ. θαη ηα ππόινηπα 4
νξίδνληαη από ηε Γ..Δ. (Ν.3685/08, άξζξν.9.4.α) ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο .Δ. ε νπνία
εηζεγείηαη ηε ζύλζεζε ηεο Δ.Δ. κεηά ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο έθζεζεο πξνόδνπ (γξαπηή θαη
πξνθνξηθή –δεκόζηα– παξνπζίαζε). ύκθσλα κε ην Ν. 3685 ηζρύνπλ ηα εμήο: Γηα ηελ ηειηθή
αμηνιόγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ
ηνπ, νξίδεηαη από ηε Γ.Σ.Δ.Σ. επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία κεηέρνπλ θαη ηα κέιε ηεο
ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Τέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π., εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξέπεη λα αλήθνπλ ζην
νηθείν Τκήκα. Τα ππόινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο ή νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιόγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι.,
θαζεγεηέο Α.Σ.Δ.Ι. ή κέιε Δ.Π. ησλ Τ.Δ.Ι. θαη ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄
αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο. Όια ηα κέιε ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα
ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθόηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπόλεζε ηε δηαηξηβή
ηνπ. Αξκνδηόηεηα ηεο Δ.Δ. είλαη ε εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηελ ηειηθή δεκόζηα ππνζηήξημε ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη έγθξηζή ηεο κε βαζηθό θξηηήξην ηε ζπκβνιή ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ζηελ
πξναγσγή ηεο επηζηήκεο (βι. επίζεο άξζξν 5 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ).
(ε)

Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Δ.Γ.Γ. παξέρεηαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο
ζπλεπηθνπξνύκελε από ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σνκέσλ.

(ζη) Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο νξίδεη Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Δ.Γ.Γ. (Σ.Δ.Π.Δ.Γ.Γ.) κε
αξκνδηόηεηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, ε .Δ.Π.Δ.Γ.Γ.
εηζεγείηαη πξνο ηε Γ..Δ.. γηα θάζε ζέκα πνπ ζα ηεο δεηεζεί.

2. Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
(α) ύκθσλα κε ην άξζξν 9.1.α ηνπ Ν. 3685: «Ο ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπόλεζε
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, ζην νπνίν ελδηαθέξεηαη
λα εθπνλήζεη ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, πξνζδηνξίδνληαο ζε γεληθέο γξακκέο ην αληηθείκελό ηεο.». Ο
πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ (έθηαζεο, π.ρ., κηαο ζειίδαο) κπνξεί, αιιά όρη απαξαίηεηα, λα γίλεη ζε
ζπλελλόεζε κε κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν πξνηίζεηαη λα απνηειέζεη ηνλ επηβιέπνληα
εθπόλεζεο ηεο Γ.Γ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην όλνκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ κέινπο ΓΔΠ, θαζώο θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ Σνκέα, αλαγξάθεηαη ζηε ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ.
(β) ύκθσλα κε ην άξζξν 9.1.β ηνπ Ν. 3685: «Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο έρνπλ θάηνρνη Μ.Γ.Δ. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ (παξόληα)
Καλνληζκό θαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. κπνξεί λα γίλεη δεθηόο σο ππνςήθηνο
δηδάθηνξαο θαη κε θάηνρνο Μ.Γ.Δ. Πηπρηνύρνη Τ.Δ.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ κπνξνύλ λα
γίλνπλ δεθηνί σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κόλν, εθόζνλ είλαη θάηνρνη Μ.Γ.Δ.». Βάζεη ηνπ πην πάλσ
άξζξνπ, θαζνξίδνληαη δύν θαηεγνξίεο αηηνύλησλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ: (i) Κάηνρνη Μ.Γ.Δ., θαη (ii)
Με θάηνρνη Μ.Γ.Δ.
(γ) Αληίγξαθα όισλ ησλ αηηήζεσλ δηαβηβάδνληαη ζηε Σ.Δ.Π.Δ.Γ.Γ. δύν ηνπιάρηζηνλ θνξέο ην ρξόλν (κε
απόθαζε ηεο ΓΔ), κέρξη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ θαη ηελ 1ε Μαΐνπ, ε νπνία ζπλεδξηάδεη, ην πνιύ εληόο
εβδνκάδαο, θαη κε βάζε ηνλ Σνκέα θαη ην κέινο ΓΔΠ πνπ έρεη εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα επίβιεςε ηεο
Γ.Γ. (αλ αλαγξάθνληαη ζηε ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ), πξνσζεί ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ζηνπο
αξκόδηνπο Σνκείο γηα ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζύληνκε πεξηγξαθή
ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ αλαγξάθεη Σνκέα ή κέινο ΓΔΠ κε εθδεισκέλν ελδηαθέξνλ επίβιεςεο ηεο Γ.Γ.,
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ηόηε ε .Δ.Π.Δ.Γ.Γ. παξαπέκπεη ηελ αίηεζε ζηελ Γ..Δ.. κε ην εξώηεκα λα πξνζδηνξηζηεί ν Σνκέαο (ή
θαη ην κέινο ΓΔΠ) πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο Γ.Γ.
(δ) Οη αηηήζεηο γηα εθπόλεζε Γ.Γ. είλαη δπλαηόλ λα πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα, ηα νπνία, ζην πιαίζην ηεο
πεξαηηέξσ ελίζρπζεο θαη πξνώζεζεο ηνπ Π.Δ.Γ.Γ., απαηηνύλ ζπλεξγαζία κε αλαγλσξηζκέλα
Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα πνπ δηαζέηνπλ επάξθεηα επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο απαηηνύκελεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο εθπνλείηαη ζην
ελδηαθεξόκελν Δξεπλεηηθό Ίδξπκα. Γηα ηελ απνδνρή αηηήζεσλ ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ απαηηείηαη ε
πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε (ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο ζπγγέλεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο, όπσο απηή απνδεηθλύεηαη από ηελ ύπαξμε θνηλώλ δεκνζηεύζεσλ) ελόο κέινπο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ Δξεπλεηηθνύ Ηδξύκαηνο κε έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο, ην νπνίν, κε ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα, αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ επηβιέπνληα δηεμαγσγήο ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
(ε) ε εμαηξεηηθέο ή έθηαθηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ εκεξνκεληώλ, κεηά από
απόθαζε ηεο Γ..Δ..

Σπλνπηηθό ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκα:
Α-πεξίνδνο

Β-πεξίνδνο

1. Γηαβίβαζε αηηήζεσλ ζηε .Δ.Π.Δ.Γ.Γ.

1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

1 ΜΑΪΟΤ

2. Δπηινγή Τ.Γ. από ηελ Δ.Δ.Τ.Γ.

30 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

31 ΜΑΪΟΤ

3. Δπηθύξσζε από Γ..Δ..

15 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

15 ΗΟΤΝΗΟΤ

3. Γηαδηθαζία επηινγήο Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ (Υ.Γ.)
(α) Ζ επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν, κέρξη ηελ 30ε Ννεκβξίνπ θαη ηελ 31ε
Μαΐνπ από ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ (Δ.Δ.Τ.Γ.), ε νπνία, ζπγθξνηείηαη από ηα
κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ αξκόδηνπ Σνκέα, θαη δηαβηβάδνληαη ζηε Γ..Δ.. γηα επηθύξσζε, ην αξγόηεξν σο ηηο 15
Γεθεκβξίνπ θαη ηηο 15 Ινπλίνπ, αληίζηνηρα.
(β) Δμαηξνύληαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο νη θάηνρνη Μ.Γ.Δ., εθόζνλ απηό πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε
επίπεδν Σκήκαηνο, ή πξόθεηηαη γηα Γηαηκεκαηηθό Μ.Γ.Δ. ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην Σκήκα Βηνινγίαο,
θαη εθόζνλ ην ζέκα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ
Μ.Γ.Δ., όπσο πξνθύπηεη κεηά από ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Τ.Γ. ηνπ αξκόδηνπ Σνκέα, ε νπνία
θαη δηαβηβάδεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Γ..Δ.. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο απνηειεί ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ αξκόδηνπ Σνκέα, θαζώο θαη ε δήισζε πξόζεζεο ελόο
κέινπο Γ.Δ.Π. γηα λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε δηεμαγσγήο ηεο Γ.Γ.
(γ) Δηδηθά γηα πηπρηνύρνπο Τ.Δ.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ θαηόρσλ Μ.Γ.Δ. ή M.Sc. ηεο αιινδαπήο,
ε Δ.Δ.Τ.Γ. κπνξεί λα ηνπο ρξεώζεη ηελ παξαθνινύζεζε έσο θαη ηεζζάξσλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ
(βι. άξζξν 6).
(δ) ε πεξηπηώζεηο ππνςεθίσλ κε θαηόρσλ Μ.Γ.Δ. (άξζξν 2.β.ii ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ), ε Δ.Δ.Τ.Γ.
κπνξεί λα απνδερηεί ηελ αίηεζε εάλ γλσκνδνηήζεη όηη εκπίπηεη ζηηο “εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο”, όπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9.1.β ηνπ Ν. 3685, θαη κε γλώκνλα, πέξαλ ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ, ηε
ζπλεθηίκεζε ησλ πην θάησ θξηηεξίσλ:
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i.

Δμαηξεηηθή επίδνζε ζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πξνπηπρηαθά καζήκαηα, όπσο επίζεο, άξηζηε
επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Κύθινπ πνπδώλ (αλ
ππάξρεη). Ωο «ζρεηηθά» ζεσξνύληαη εθείλα ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηήξα
ππνβάζξνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο ηεο Γ.Γ. θαη σο εθ ηνύηνπ θαζνξίδνληαη θαηά
πεξίπησζε από ηελ Δ.Δ.Τ.Γ.

ii. Γεκνζηεπκέλεο

εξεπλεηηθέο

εξγαζίεο,

αλαθνηλώζεηο

ή/θαη ζπκκεηνρή ζε

ζπλέδξηα

(κε

αλαθνηλώζεηο), εξεπλεηηθή - εξγαζηεξηαθή εκπεηξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκπεηξίαο ζην
ζρεηηθό αληηθείκελν κε ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
iii. Απνδεδεηγκέλε θαη ηεθκεξησκέλε πξόηαζε πξσηόηππεο ηδέαο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δελ
θαιύπηνληαη, ή έζησ, δελ θαιύπηνληαη επαξθώο από άιια εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο,
θαη ηα νπνία θξίλνληαη ζεκαληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ
δηεμάγεηαη ή πνπ πξόθεηηαη λα δηεμαρζεί, όπσο επίζεο, θξίλεηαη όηη κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε
“δηεπηζηεκνληθήο” θύζεο Γηδαθηνξηθό Γίπισκα.
iv. Δμαζθάιηζε ππνηξνθίαο από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ ή από άιιε πεγή.
v.

Δμαηξεηηθό επίπεδν γισζζνκάζεηαο (πέξαλ ηεο επαξθνύο γλώζεο ηεο Αγγιηθήο - ηνπιάρηζηνλ first
certificate ή άιιν αληίζηνηρνπ επηπέδνπ πηζηνπνηεηηθό) πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο απξόζθνπηεο πξόζβαζεο ζηε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν
βηβιηνγξαθία. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη θαη νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ
επαξθώο ηελ Διιεληθή γιώζζα θαη ε ζρεηηθή δηαπίζησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ηεο
Δ.Δ.Τ.Γ.

vi. πζηαηηθέο επηζηνιέο.
vii. πλέληεπμε κε κέξηκλα ηεο Δ.Δ.Τ.Γ.
(δ) Ζ πξόηαζε ηεο Δ.Δ.Τ.Γ. ππνβάιιεηαη ζηε Γ..Δ.. γηα επηθύξσζε κε εηδηθό έληππν, ζην νπνίν επίζεο
αλαγξάθεηαη ε πξνηεηλόκελε ζύλζεζε ηεο αληίζηνηρεο Τξηκεινύο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
(Σ.Δ.), θαζώο θαη ηα ηέζζεξα καζήκαηα, ηα νπνία νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη θάζε ππνςήθηνο
Γηδάθηνξαο κε θάηνρνο Μ.Γ.Δ. (άξζξν 9.3.γ ηνπ Ν. 3685). Σα καζήκαηα απηά επηιέγνληαη από ηα 8
εηδηθά κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από ην Σκήκα, θαζώο θαη από ηα καζήκαηα ηνπ
«νξγαλσκέλνπ θύθινπ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.Σ» (άξζξν 9.3.γ ηνπ Ν. 3685), δειαδή ησλ Μ.Γ.Δ.

4. Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο πξνόδνπ ηεο Γ.Γ., έγθξηζήο ηεο θαη
απνλνκήο Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο
(α) Ζ .Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ππνβάιιεη έθζεζε πξνόδνπ ζηε Γ..Δ.. ηνπ
Σκήκαηνο ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ από ηνλ νξηζκό ηεο (άξζξν 9.3.ζη ηνπ Ν. 3685) αθνύ πξνεγνπκέλσο
ν Τ.Γ. παξνπζηάζεη πξνθνξηθά ηελ πξόνδν ηεο δηαηξηβήο ηνπ. Ζ απνδνρή ηεο έθζεζεο από ηελ .Δ.
βεβαηώλεηαη κε εηδηθό έληππν ην νπνίν ζπλππνβάιιεηαη καδί κε ηε γξαπηή έθζεζε πξνόδνπ ζηε
Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο γηα έγθξηζε.
(β) Μεηά ηελ ηειηθή έθζεζε πξνόδνπ, ν ππνςήθηνο, ζε ζπλελλόεζε κε ηελ .Δ., παξνπζηάδεη ζε αλνηρηό
ζεκηλάξην ην ζύλνιν ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Δθόζνλ ε .Δ. θξίλεη όηη ην
έξγν πνπ έρεη επηηειέζεη ν ππνςήθηνο ζηνηρεηνζεηεί νινθιεξσκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή (1) εγθξίλεη
ηε ζπγγξαθή ηεο, (2) δηακνξθώλεη ηνλ ηειηθό ηίηιν ηεο θαη (3) πξνηείλεη εγγξάθσο πξνο ηε Γ..Δ.. ηε
ζπγθξόηεζε ηεο 7κεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (Δ.Δ.) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην άξζξν 9.4.α
Ν. 3685. Ο ππνςήθηνο ζπληάζζεη πεξίιεςε ηεο Γηαηξηβήο (κέγηζην 1.000 ιέμεηο) ε νπνία ππνγξάθεηαη
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από ηελ .Δ. θαη δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο Γ..Δ.., ε νπνία ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε, επηθπξώλεη ηε
ζπγθξόηεζε ηεο Δ.Δ.
(γ) Ζ 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή (Δ.Δ.), αθνύ παξαιάβεη ην ηειηθό θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
θαιεί κε επζύλε ηνπ επηβιέπνληα ηνλ ππνςήθην, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, γηα ηε δεκόζηα
παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γ.Γ.
(δ) Ζ ηειηθή ππνζηήξημε ηεο Γ.Γ. πξαγκαηνπνηείηαη δεκόζηα ελώπηνλ ηεο Δ.Δ, εθόζνλ ν ππνςήθηνο έρεη
θαηαζέζεη ηελ ηειηθή έληππε κνξθή ηεο δηαηξηβήο ηνπ, (i) ζηα κέιε ηεο Δ.Δ., (ii) ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο –δύν αληίηππα–, θαη (iii) ζηνπο Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο. Δπηπιένλ απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία
δεκνζίεπζε (ή ηειηθή απνδνρή δεκνζίεπζεο) ζε έγθπξν δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, ε νπνία
επηζπλάπηεηαη καδί κε Βηνγξαθηθό Σεκείσκα ζηελ ηειηθή έληππε κνξθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Ζ γιώζζα ηεο δηαηξηβήο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο Γ..Δ.. (άξζξν 9.4.γ ηνπ Ν. 3685) κεηά από
πξόηαζε ηεο .Δ. Μεηά ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο, ηα κέιε ηεο Δ.Δ. ππνβάινπλ
εξσηήζεηο ζηνλ ππνςήθην θαη ελ ζπλερεία απνθαζίδνπλ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηε βαζκνινγία ηεο. Γηα ηελ
έγθξηζε ηεο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κειώλ θαη βαζηθό θξηηήξην
απνηειεί ε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο ζηελ επηζηήκε. Ζ απόθαζε ηεο Δ.Δ. πξνσζείηαη πξνο ηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο κε ζρεηηθό έληππν ππνγεγξακκέλν από όια ηα κέιε ηεο. Σέινο, ζε επόκελε ζπλεδξία ηεο
Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αλαγόξεπζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζε Γηδάθηνξα.

6. Κύθινο Παξαθνινύζεζεο Μεηαπηπρηαθώλ Μαζεκάησλ
(α) Κάζε ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, κε θάηνρνο Μ.Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο, ππνρξενύηαη λα παξαθνινπζήζεη
επηηπρώο 4 καζήκαηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Τπνςεθίσλ
Γηδαθηόξσλ (Δ.Δ.Τ.Γ.) θαη απόθαζεο ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Σα καζήκαηα θαζνξίδνληαη κε
θξηηήξην ηε ζπλάθεηά ηνπο πξνο ην αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη επηιέγνληαη κεηαμύ ησλ
8 εηδηθώλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ (βι. πην θάησ) θαη ησλ καζεκάησλ ηνπ νξγαλσκέλνπ θύθινπ
κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (δει. ησλ Μ.Γ.Δ.) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Σκήκα.
(β) Οη θάηνρνη Μ.Γ.Δ. ηεο εκεδαπήο, εθηόο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ή αλαγλσξηζκέλσλ Μ.Γ.Δ. ηεο
αιινδαπήο, θαη αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ πξνο ην αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο, κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ηελ παξαθνινύζεζε ελόο έσο θαη ηεζζάξσλ κεηαπηπρηαθώλ
καζεκάησλ.
(γ) Σα εηδηθά κεηαπηπρηαθά καζήκαηα (γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο) δηδάζθνληαη κε επζύλε ησλ
Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο σο εμήο:
Χειμεπινό εξάμηνο:
1. Θέκαηα Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο (Σνκέαο Βηνρ. θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο)
2. Θέκαηα Γελεηηθήο (Σνκέαο Γελεηηθήο θαη Βηνηερλνινγίαο)
3. Φπζηνινγία Εώσλ – Αλνζνινγία (Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εώσλ θαη Αλζξώπνπ)
4. Πξνζαξκνζηηθνί Μεραληζκνί ησλ Μεζνγεηαθώλ Φπηώλ (Σνκέαο Βνηαληθήο)
Εαπινό εξάμηνο:
5. Κπηηαξηθή Βηνινγία θαη Βηνθπζηθή (Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο)
6. Αλαπηπμηαθή Βηνινγία Φπηώλ (Σνκέαο Βνηαληθήο)
7. Οηθνινγηθά πζηήκαηα (Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο)
8. Δληνκνινγία (Σνκέαο Εσνινγίαο - Θαιάζζηαο Βηνινγίαο)
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Οη ηίηινη, ηα πεξηερόκελα, ην εμάκελν δηδαζθαιίαο θαη νη ζπληνληζηέο-δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ κπνξεί
λα κεηαβάιινληαη κε απόθαζε ηεο Γ..Δ.. ύζηεξα από εηζεγήζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη ηελ έθθξαζε γλώκεο
ησλ αξκόδησλ Σνκέσλ.
(δ) Ωο ελδεηθηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη ε 1ε Οθησβξίνπ γηα ηα καζήκαηα ηνπ
ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ θαη ε 1ε Φεβξνπαξίνπ γηα ηα καζήκαηα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ θαη ζε ζπλδπαζκό
κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηάξθεηα επαξθνύο
δηδαζθαιίαο αθνινπζεί ηα από ην λόκν νξηδόκελα γηα ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο.
(ε) Δάλ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 10 (δέθα), ην κάζεκα δηδάζθεηαη θαηά
ην επόκελν αθαδεκατθό έηνο κεηά από εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σνκέα θαη έγθαηξε απόθαζε ηεο Γ..Δ..
ηνπ Σκήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζην άξζξν 6.ζη ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ,
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε άιιν πνπ ζα πξνηαζεί από ηελ .Δ. θαη ζα
εγθξίλεη ε Γ..Δ..
(ζη) Ο ρξόλνο παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ ππνινγίδεηαη ζηνλ ειάρηζην ρξόλν γηα ηελ απόθηεζε
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (άξζξν 9.3.γ, Ν. 3685), πνπ είλαη ηα 3 έηε γηα ηνπο θαηόρνπο Μ.Γ.Δ. θαη ηα 4
έηε γηα ηνπο κε θαηόρνπο Μ.Γ.Δ.
(δ) Οη εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ηέινο θαζελόο δηδαθηηθνύ εμακήλνπ κε κέξηκλα
ησλ ππεπζύλσλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκόδησλ Σνκέσλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο
δηεμάγνληαη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο θαηά ην κήλα επηέκβξην. Απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο απηέο
ζπλεπάγεηαη ηε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (άξζξν 14.3.α ηνπ Ν. 3549/07) από ηνλ
νηθείν Σνκέα, ε νπνία εμεηάδεη πξνθνξηθά ην θνηηεηή ζηελ επόκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Απνηπρία θαη
ζηηο εμεηάζεηο απηέο ζπλεπάγεηαη ηε δηαγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα από ην Π.Δ.Γ.Γ. ηνπ
Σκήκαηνο. Οη ππεύζπλνη ησλ καζεκάησλ ππνγξάθνπλ ηε βαζκνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πξνσζνύλ
πξνο ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ δηδαθηηθνύ εμακήλνπ.
(ε) Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο ηνλ θύθιν ησλ καζεκάησλ θαη λα έρεη ππνβάιεη
ηελ 1ε έθζεζε πξνόδνπ ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 6 νπ εμακήλνπ εθπόλεζεο ηεο Γ.Γ., αιιηώο
δηαγξάθεηαη από ηε Π.Δ.Γ.Γ. κε απόθαζε ηεο Γ..Δ..

7. Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ππνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ
(α) Μεηά ηελ επηινγή ηνπο, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ όιεο ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο γηα
ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο.
(β) Μέζσ ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ ηζρύνληα εζσηεξηθό
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πηζαλώλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο,
θαζώο θαη γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Γ..Δ.. ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ.
(γ) Έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην ΓΗΚΣΤΟ ΑΘΖΝΑ, κεηά από
αίηεζή ηνπο, κε επζύλε ηνπ επηβιέπνληνο.
(δ) Οθείινπλ λα δειώλνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζε θάζε
δηδαθηηθό εμάκελν. Ζ παξαθνινύζεζε ζηα καζήκαηα απηά είλαη ππνρξεσηηθή.
(ε) Έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ πξνόδνπ. Γηα νπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ν επηβιέπσλ.
(ζη) Γηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαη δελ επηιύνληαη από ηελ
.Δ., κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε .Δ.Π.Δ.Γ.Γ. ή ζηε Γ..Δ..
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(δ) ηηο πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο ηνπ πεηξακαηηθνύ έξγνπ ζε εξεπλεηηθά θέληξα, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
ελεκεξώλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ πνξεία ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
(ε) ύκθσλα κε ην άξζξν 9.3.δ ηνπ Ν.3685/08, «Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έρεη ππνρξέσζε, εθόζνλ ηνπ
δεηεζεί, λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζην Τκήκα, ζην νπνίν εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ, ζύκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Ιδξύκαηνο.» κεηέρνληαο ελδερνκέλσο θαη ζηηο ξπζκίζεηο
ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο “πεξί σξηαίαο αληηκηζζίαο ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ”. Ο
πξνγξακκαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο θαηά ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνύ έηνπο.

8. Άιιεο δηαηάμεηο
(α) Ζ Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, κεηά ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Γ.Γ. ελώπηνλ ηεο 7κεινύο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, απνζηέιιεη ζην Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο – ΔΚΣ (άξζξν 70, § 15 ηνπ Ν.
1566/85) ηα αθόινπζα:
(i) Δπίζεκν δηαβηβαζηηθό έγγξαθν κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαηξηβήο (νλνκαηεπώλπκν δηδάθηνξα θαη ηίηιν)
(ii) Αληίηππν ηεο δηαηξηβήο
(iii) «Γειηίν Δλεκέξσζεο Αξρείνπ Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ» (πνπ εθδίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη από ην
ΔΚΣ θαη παξαιακβάλεηαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο) ζπκπιεξσκέλν από ηνλ δηδάθηνξα
(iv) Αληίηππν ηεο δηαηξηβήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή pdf ή Word (MS-Windows) – εάλ είλαη δηαζέζηκν.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Δπηηξνπή ύληαμεο: Λ. Υ. Μαξγαξίηεο, Γ. Κ. Ρνδάθεο, Α. Λεγάθηο, Α. θνξίιαο, Γ. Σζαπάξεο –εθπξόζσπνο κεηαπηπρηαθώλ
θνηηεηώλ.
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