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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Κανονισμοί Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στην Ψυχολογία. 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου επιπέδου είναι η εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής σε θέματα που άπτονται των πεδίων της ψυχολογίας τα οποία 

θεραπεύονται στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρώτου επιπέδου του 

τμήματος ψυχολογίας. 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δευτέρου επιπέδου απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ψυχολογίας (PhD) 

3. Κατηγορίες Πτυχιούχων  

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος 

α’ επιπέδου στην Ψυχολογία ή παρεμφερούς  γνωστικού αντικειμένου από 

πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας ή από ομοταγή ανώτατα ιδρύματα της 

αλλοδαπής. Για την περίπτωση (β) απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας/αντιστοιχίας του 

διπλώματος με τα αντίστοιχα Κυπριακών ή Ελλαδικών πανεπιστημίων  

4. Διαδικασίες Εισαγωγής  

1. Η αίτηση για συμμετοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών κατατίθεται 

στη γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους. 

2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα  

Α. Πτυχίο βασικών σπουδών και μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Β. Βιογραφικό σημείωμα 

Γ. Δύο συστατικές επιστολές  

Δ. Portofolio (εργασίες / σχετικό υλικό) 

Ε. Ερευνητική πρόταση 

Στ. Πιστοποίηση επάρκειας  σε ξένη γλώσσα 

Ζ. Δήλωση Επιδιώξεων / Στόχων 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή η οποία 

ορίζει και την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την επίβλεψη της εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής. 
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5. Χρονική Διάρκεια. 

Το χρονικό όριο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 

Εισηγητικής Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε πλήρη ημερολογιακά έτη. 

Η παράταση ενός ή δύο ετών μετά την τριετία δίδεται ύστερα από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.  

Οι φοιτητές χωρίς πτυχίο Ψυχολογίας θα παίρνουν εκ προοιμίου παράταση ενός χρόνου 

για την ολοκλήρωση του διδακτορικού τους προγράμματος (4 έτη με μέγιστο όριο τα 5 

έτη) ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν καθορισμένα μαθήματα στον πρώτο χρόνο 

των σπουδών τους. Δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ενώ σε 

περίπτωση αποτυχίας θα μπορούν να εξεταστούν στην επαναληπτική εξέταση του 

Σεπτεμβρίου. 

6. Τριμελής (ή Τετραμελής) Εισηγητική Επιτροπή  

 

1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα που γίνεται δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής ορίζεται Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για 

την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η Τριμελής (ή Τετραμελής) 

Εισηγητική Επιτροπή απαρτίζεται (α) από τον επιβλέποντα, ο οποίος είναι 

μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου 

ή μέλος ΔΕΠ άλλου συνεργαζόμενου πανεπιστημίου και ανήκει στη βαθμίδα 

του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, (β) από δύο 

άλλα μέλη από τα οποία το ένα(1) μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος 

του ιδίου  ή άλλου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ. Τα μέλη της Επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην 

οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. 

2.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία του 

επιβλέποντα ή μέλους της Εισηγητικής Επιτροπής, ή άλλος σπουδαίος λόγος, 

μετά από αίτηση του υποψηφίου και συμφωνία της Εισηγητικής Επιτροπής 

είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Εισηγητικής 

Επιτροπής. Η αντικατάσταση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη και 

τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ως μέλη της 

Εισηγητικής Επιτροπής είναι δυνατό να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. που είναι σε 

άδεια. 

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν μπορούν να επιβλέπουν ως κύριοι επόπτες περισσότερες 

των τριών διδακτορικών διατριβών ταυτοχρόνως. 
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7. Δομή του προγράμματος 

1. Το πρόγραμμα του Διδακτορικού Διπλώματος Ψυχολογίας αποτελείται από 

δύο μέρη: το διδακτικό και το ερευνητικό.  

Το διδακτικό μέρος έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τον φοιτητή με τις 

ερευνητικές δεξιότητες που θα χρειαστεί ώστε να γίνει ένας ανεξάρτητος 

ερευνητής, να αναπληρώσει κενά που τυχόν υπάρχουν στις γνώσεις του όσον 

αφορά τον επιλεγμένο τομέα έρευνας, να εξοικειωθεί με καλές πρακτικές 

σχετικά με τη συγγραφή και τη δημοσίευση ερευνών και να τον προετοιμάσει 

για μια ακαδημαϊκή καριέρα. 

Στο πρώτο έτος του προγράμματος δίνεται ίδια βαρύτητα στην εκπαίδευση 

και στην έρευνα, ως έτους προετοιμασίας αλλά και ανάπτυξης των 

απαραίτητων δεξιοτήτων. Στο δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος 

έμφαση δίνεται κυρίως στο ερευνητικό μέρος και την ολοκλήρωση της 

διατριβής. 

 

2. Χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 

Εξάμηνο 1 (έτος 1ο) 

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (ΣΨΥΧ502, 7.5 ECTS): Η διάρκεια του 

μαθήματος είναι 9 βδομάδες και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 

 Βασικές Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστική  

 Λογισμικό Στατιστικών Αναλύσεων (SPSS) 

 Ηθική Έρευνας 

 Συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων και η διαδικασία επιστημονικού 

ελέγχου (peer review) 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ (7.5 ECTS) 

Αναφορά Προόδου Πρώτου Έτους Ι (15 ECTS) 

Εξάμηνο 2 (έτος 1ο) 

Ειδικά Θέματα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΣΨΥΧ513, 2.5 ECTS): 

Παρακολούθηση 3 σεμιναρίων στα πλαίσια του μαθήματος ΣΨΥΧ513 όπου θα 

καλυφθούν περαιτέρω ερευνητικά θέματα όπως οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 

και εργαστήρια χρήσης στατιστικών λογισμικών. 

Σεμινάρια Προχωρημένων Ερευνητικών Ικανοτήτων (ΨΥΧ900, 10 ECTS): Η 

διάρκεια της σειράς σεμιναρίων είναι 13 βδομάδες και καλύπτει τα ακόλουθα 

θέματα: 

 Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστική  

 Λογισμικό για τη Δημιουργία Πειραμάτων & Στατιστικών Αναλύσεων 
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Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ (7.5 ECTS) 

Αναφορά Προόδου Πρώτου Έτους ΙΙ (10 ECTS) 

Εξάμηνο 3 (έτος 2ο) 

Συμμετοχή στο Σεμινάριο της Ημέρας Έρευνας (10 ECTS) 

Καταγραφή Προόδου Δεύτερου Έτους (20 ECTS) 

Εξάμηνο 4 (έτος 2ο) 

Παρουσίαση Προόδου Δεύτερου Έτους (30 ECTS) 

Εξάμηνα 5 & 6 

Διατριβή (60 ECTS) 

 

3. Απαιτήσεις προγράμματος 

Για την ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος, ο φοιτητής θα πρέπει 

να ολοκληρώσει τα ακόλουθα, σε χρονολογική σειρά: 

 Να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σεμιναρίων Γενικών Ερευνητικών 

Ικανοτήτων του 1ου εξαμήνου. Τα σεμινάρια θα γίνουν στο 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις από μέλη ΔΕΠ του τμήματος και 

συνεργαζόμενους ερευνητές και θα προσφερθούν ως μια θεματική 

ενότητα ενός πλήρους εξαμήνου. Η παρακολούθηση αυτών των 

σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Η περιγραφή 

του περιεχομένου του προγράμματος σεμιναρίων δίνεται στο 

Παράρτημα. 

 Να συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του 

τμήματος στο 1ο και 2ο εξάμηνο. 

 Να συγγράψει την Αναφορά Προόδου (Α.Π.) του 1ου έτους. 

Κύριος στόχος της Α.Π. του 1ου έτους είναι να εξακριβωθεί ότι ο 

φοιτητής έχει αναπτύξει μια σαφή εικόνα του τομέα έρευνας που θα 

μελετήσει και του σκοπού της έρευνας του. 

Η Α.Π. δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10,000 λέξεις, και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

- Περιγραφή του τίτλου και του τομέα της έρευνας, 

συμπεριλαβανομένων των στόχων της έρευνας και των 

σημείων στα οποία αυτή η έρευνα διαφέρει από 

προηγούμενες δημοσιευμένες έρευνες στο συγκεκριμένο 

τομέα. 

- Παρουσίαση των κύριων όρων και των θεωριών που 

σχετίζονται με την έρευνα και της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας. 

- Περιγραφή πιθανών πρακτικών εφαρμογών της έρευνας. 
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- Σύντομη παρουσίαση της βιβλιογραφίας, που θα περιγράφει 

τις κυριότερες έρευνες που σχετίζονται με το θέμα. 

- Το σχέδιο έρευνας, με αναφορά στα κύρια μέρη της έρευνας 

και τον χρόνο στον οποίο θα πραγματοποιηθούν. 

 Να παρουσιάσει σεμινάριο που θα απευθύνεται σε προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του τμήματος, στην Ημέρα 

Έρευνας κατά το 3ο εξάμηνο σπουδών του. Το σεμινάριο θα σχετίζεται 

με το θέμα έρευνας του φοιτητή και θα έχει διάρκεια έως 20 λεπτά, 

με επιπλέον 10 λεπτά για ερωτήσεις και ανατροφοδότηση. Η 

παρουσίαση θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να είναι κατανοητή σε 

ένα ευρύ ακροατήριο, αλλά και να περιγράφει ξεκάθαρα την ουσία 

της έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα και την έως εκείνο το σημείο 

πρόοδό του. Στο τέλος της παρουσίασης το κοινό (μέλη ΔΕΠ και 

φοιτητές) θα μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση στον φοιτητή για 

το περιεχόμενο της ομιλίας, την παρουσίαση, τον αντιλαμβανόμενο 

αντίκτυπο της έρευνάς του κ.ο.κ. 

 Να παρουσιάσει στο τέλος του 2ου έτους την πρόοδο της έρευνάς του 

στην Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ώστε να πιστοποιηθεί η 

ικανοποιητική πρόοδος της έρευνας. 

 Να παραδώσει τη Διδακτορική Διατριβή στο τέλος του 3ου έτους. 

 Να προβεί στην επιτυχή υπεράσπιση της Διδακτορικής Διατριβής 

ενώπιον έναντι της Εξεταστικής Επιτροπής. 

 

Πέρα από τις θεσμοθετημένες αυτές δραστηριότητες οι φοιτητές θα 

αναμένεται να έχουν μια συνεχή παρουσία και εμπλοκή στις ερευνητικές 

δραστηριότητες του πανεπιστημίου, να παρευρίσκονται σε ομιλίες και 

σεμινάρια, να εμπλέκονται στις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ. 

Επίσης αναμένεται να υποβάλουν  μέρος ή το σύνολο της έρευνας που έχει 

γίνει στα πλαίσια του διδακτορικού τους σε τουλάχιστον δύο διεθνή ή εθνικά 

συνέδρια, στη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών. 

 

8. Διαδικασία Τερματισμού των διδακτορικών σπουδών  

Η φοίτηση υποψηφίου διδάκτορα τερματίζεται με απόφαση της Τριμελούς (ή κατά 

περίπτωση Τετραμελούς) Εισηγητικής Επιτροπής εάν ο υποψήφιος: 

 Δεν ολοκληρώσει τη διατριβή εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου 

φοίτησης των 5 ετών (3 / 2 έτη) 

 Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπισθεί επιτυχώς τη Διδακτορική του 

Διατριβή. 
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 Έχει αποτύχει να αποστείλει τις Εκθέσεις Προόδου (βλέπε σημείωση πιο κάτω) 

εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου των δύο (2) μηνών. 

 Έχει υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής. 

 Δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις όπως αυτές απορρέουν από την εγγραφή του στο πρόγραμμα. 

 Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις αρχές και τα ήθη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

9. Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

1. Κλινική / πρακτική άσκηση 

Εφόσον το θέμα της διδακτορικής διατριβής σχετίζεται με θέματα που 

απαιτούν κλινική / πρακτική άσκηση εφαρμόζονται οι πρόνοιες της 

νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άσκηση του επαγγέλματος 

του Ψυχολόγου. 

 

2. Εισαγωγικά σεμινάρια φοιτητών στην αρχή του έτους 

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι διδακτορικοί φοιτητές αναμένεται να 

συμμετάσχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα σεμιναρίων που διενεργείται στην 

αρχή κάθε έτους. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση εκ μέρους 

των φοιτητών του ρόλου του ερευνητή στον ακαδημαϊκό χώρο του 

πανεπιστημίου, αλλά και των υποχρεώσεών του, βοηθά στον 

προγραμματισμό του ερευνητικού σχεδίου και παρέχει παραδείγματα καλών 

πρακτικών στην έρευνα, πληροφορεί τους φοιτητές για τους κανονισμούς του 

πανεπιστημίου, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες υποστήριξης και συντελεί 

στην εν γένει ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη του φοιτητή. Τα σεμινάρια 

διενεργούνται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αλλά κι από διοικητικό 

προσωπικό των επιμέρους υπηρεσιών του πανεπιστημίου (π.χ. βιβλιοθήκη, 

γραφείο Erasmus κλπ.) 

 

3. Παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων 

Φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο Ψυχολογίας Α’ επιπέδου θα χρειαστεί να 

παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 

επιπέδου κατά το 1ο έτος των σπουδών τους. Τα μαθήματα που θα κριθούν 

απαραίτητα θα επιλεγούν με βάση το υπόβαθρο των φοιτητών και την 

προηγούμενη εκπαίδευσή τους, τον τομέα έρευνάς τους και τις προτάσεις της 

Εισηγητικής Τριμελούς Επιτροπής και των μελών ΔΕΠ του τμήματος. 

 

4. Διδασκαλία 

Με πρόταση της Εισηγητικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ανατεθεί σε 

υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία. 
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10. Συγγραφή Αξιολόγηση και Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος 

1. Η Εισηγητική Τριμελής Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στην ΓΣ του 

τμήματος του Τμήματος τον Ιούνιο κάθε χρόνου από τον ορισμό της.  

2. Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών φοίτησης γίνεται από τον 

υποψήφιο παρουσίαση της προόδου της διδακτορικής έρευνας ενώπιον της 

Εισηγητικής Τριμελούς Επιτροπής σε ανοικτή συνεδρίαση στην οποία 

μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές του Π.Μ.Σ. Α’ και Β’ Επιπέδου, μέλη Δ.Ε.Π. 

που διδάσκουν στο ΠΜΣ ή προσκεκλημένα μέλη ΔΕΠ από άλλα 

Πανεπιστημιακά  Τμήματα της ημεδαπής ή  αλλοδαπής. Η παρουσίαση 

αξιολογείται από την Εισηγητική Τριμελής Επιτροπή και εφόσον κριθεί ότι δεν 

έχει γίνει επαρκής πρόοδος στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι 

δυνατόν να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία τεσσάρων μηνών για νέα 

παρουσίαση και αξιολόγηση της προόδου. 

3. Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Εισηγητικής Τριμελούς Επιτροπής είναι δυνατή 

η συγγραφή διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική γλώσσα. Όταν 

ολοκληρωθεί η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής και συνταχθεί η 

εισηγητική έκθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, εφαρμόζονται οι 

πρόνοιες του νόμου για τη διαδικασία υποστήριξης της διδακτορικής 

διατριβής. 

4. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει τη διατριβή του σε πέντε αντίτυπα ή σε 

ηλεκτρονική μορφή από ένα για κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. 

5. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται δημόσια ενώπιον της 

Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, Στη διαδικασία εξέτασης προεδρεύει 

μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση των μελών της. 

6. Η εξέταση περιλαμβάνει (α) την παρουσίαση της διατριβής από τον 

υποψήφιο και (β) ερωτήσεις από την Εξεταστική Επιτροπή. Η παρουσίαση της 

διατριβής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά και να μη διαρκεί 

λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις δύο ώρες. Στη συνέχεια αποχωρεί το ακροατήριο και ο 

υποψήφιος και ακολουθεί η τελική κρίση της διατριβής από την Εξεταστική 

Επιτροπή. 

7. Η Εξεταστική Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής 

και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη, καθώς και την επάρκεια του 

υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Η Εξεταστική Επιτροπή 

α. Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί 

β. Μπορεί να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις ως 

προϋπόθεση της έγκρισης 

γ. Μπορεί να αρνηθεί την έγκριση της 
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8.  Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

των τριών τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η διατριβή 

βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως 

εξαιρετικές περιπτώσεις και με ομόφωνη απόφαση της Εξεταστικής 

Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 

9. Μετά την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό για τη 

διαδικασία και το αποτέλεσμα της κρίσης της διατριβής, υπογραφόμενο από 

όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Κατά την ίδια ή επόμενη ημέρα ο 

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής το διαβιβάζει στη Γ.Σ. του τμήματος. Η 

Εξεταστική Επιτροπή είναι δυνατό να ζητήσει διευκρινιστικές, γλωσσικές ή 

τυπογραφικές διορθώσεις στο κείμενο της διδακτορικής διατριβής που δεν 

αίρουν την ουσία της. Την ευθύνη για την πιστοποίηση της επιτυχούς 

ανταπόκρισης στις επισημάνσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής έχει ο 

επιβλέπων καθηγητής. Η έγκριση της διατριβής γίνεται μόνον εφόσον 

κατατεθεί το νέο κείμενο και η βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή για την 

επιτυχή αναθεώρηση του κείμενου. Το νέο κείμενο κατατίθεται σε δύο 

αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

10.  Συνοπτικά, για την επιτυχή απονομή του τίτλου του Διδάκτορα, απαιτούνται 

τα ακόλουθα: 

 Μια εγκεκριμένη διδακτορική διατριβή 

 Επιτυχής ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος 

σπουδών (πρόγραμμα σεμιναρίων, προπτυχιακά ή/και μαθήματα που 

έχουν ανατεθεί στον φοιτητή/-ρια κλπ) 

 Επιτυχής υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τις 

πρόνοιες που αναφέρονται στα σημεία 1-9. 

 Τουλάχιστον δυο αιτήματα για παρουσιάσεις σε θέμα σχετικό με τη 

διδακτορική διατριβή του φοιτητή σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια. 

 Η ύπαρξη δημοσιεύσεων μέρους ή όλης της διδακτορικής διατριβής 

δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την απονομή του διδακτορικού 

τίτλου σπουδών, αλλά συνίσταται να γίνει κατά τη διάρκεια ή μετά την 

απονομή του διδακτορικού τίτλου. 

 

11. Λογοκλοπή / Παράλειψη Αναφοράς. 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, 

ο/η φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει 

αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 

σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 
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εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας 

άλλου/ης –δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. 
 

12. Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων 

Η ακόλουθη διαδικασία, η οποία βασίζεται στις γενικότερες διατάξεις του 

καταστατικού που διέπει τη λειτουργία του πανεπιστημίου, προνοεί τις 

ακόλουθες ενέργειες σε περίπτωση παραπόνων εκ μέρους του φοιτητή που 

αφορούν την επάρκεια της εποπτείας του: 

1. Εάν προκύψουν προβλήματα σχετιζόμενα με την επάρκεια της εποπτείας της 

διδακτορικής διατριβής ή γενικότερα προβλήματα επικοινωνίας με τον 

επόπτη, οι φοιτητές/τριες του Διδακτορικού Προγράμματος θα πρέπει να 

απευθύνονται κατ’ αρχάς στον επόπτη της διατριβής. Εάν το πρόβλημα 

επιμένει ο/η φοιτητής/τρια διατυπώνει γραπτώς αίτημα στον Κοσμήτορα της 

Σχολής. 

2. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών ο οικείος Κοσμήτορας 

διαβουλεύεται με τα εμπλεκόμενα μέρη και εισηγείται τρόπους 

αντιμετώπισης του προβλήματος. 

3. Ενστάσεις αναφορικά με την επάρκεια εποπτείας της διατριβής, δεν 

εξετάζονται μετά την κατάθεση της διατριβής. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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