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Α. Εισαγωγή
Η Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού
Τίτλου, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη και ένα αντίτυπο της
Διατριβής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό
Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως το Πρυτανικό Συμβούλιο, υποβάλλει στη Σύγκλητο
περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται
και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Σύγκλητο για
ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες.
Β. Απαιτήσεις για την απονομή Διδακτορικού Τίτλου
Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης, για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου απαιτούνται
τα πιο κάτω:
1.

Επιτυχής συμπλήρωση 60 τουλάχιστον π.μ. σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. (Μερική ή
πλήρης απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση μπορεί να δοθεί από το Συμβούλιο Τμήματος,
νοουμένου ότι ο Διδακτορικός Φοιτητής είναι ήδη κάτοχος Διπλώματος Μάστερ.)

2.

Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.

3.

Αποδοχή ερευνητικής πρότασης από τριμελή Επιτροπή. Η παρουσίαση της πρότασης ενώπιον της
τριμελούς Επιτροπής γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική
εξέταση.

4.

Εκπόνηση πρωτότυπης Διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό
αντικείμενο.

5.

Υποστήριξη και αποδοχή της Διδακτορικής Διατριβής από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή.

6.

Έγκριση απονομής διδακτορικού τίτλου από τη Σύγκλητο.

Γ.

Οδηγίες για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφορικά με την απονομή
Διδακτορικών Τίτλων προς τη Σύγκλητο

Το σχετικό έντυπο (Παράρτημα) συμπληρώνεται από το Τμήμα και υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου
(το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από το Τμήμα και υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών μαζί με την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, αντίτυπο της Διατριβής και όλα τα
άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται)
1.

Διδακτικό Μέρος Προγράμματος
Ο φοιτητής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 60 π.μ. σε μαθήματα μεταπτυχιακού
επιπέδου ή με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος του έχει δοθεί μερική ή πλήρης
απαλλαγή από αυτή την απαίτηση νοουμένου ότι είναι κάτοχος διπλώματος επιπέδου
Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου.
Ημερομηνία συμπλήρωσης ή πίστωσης του Διδακτικού φόρτου των 60 π.μ.
Να επισυναφθούν τα ακόλουθα:


2.

απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος
κατά την οποία εγκρίθηκαν σχετικές πιστώσεις μαθημάτων στο φοιτητή (εάν
υπάρχουν) μαζί με το σκεπτικό για αυτές τις πιστώσεις.

Περιεκτική Εξέταση
Επιτυχία υποψήφιου διδάκτορα σε περιεκτική εξέταση (από το τρίτο μέχρι και το 7ο εξάμηνο
σπουδών).
Ημερομηνία επιτυχίας στην Περιεκτική εξέταση
Να επισυναφθούν τα ακόλουθα:


3.

απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος
κατά την οποία επικυρώθηκε η επιτυχία του φοιτητή στην Περιεκτική Εξέταση.
Στα πρακτικά να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία ο φοιτητής πέτυχε
στην Περιεκτική Εξέταση.

Ερευνητική πρόταση του Φοιτητή
Παρουσίαση της πρότασης του φοιτητή για Διδακτορική Διατριβή ενώπιον τριμελούς
Επιτροπής. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από
την περιεκτική εξέταση:
3.1

Γραπτή υποβολή της ερευνητικής πρότασης από το φοιτητή στην τριμελή
επιτροπή. Στην πρόταση πρέπει να αναφέρονται ρητά οι απόψεις του φοιτητή
σχετικά με την πρωτοτυπία και την επιστημονική συνεισφορά της πρότασης στο
επιστημονικό πεδίο της.
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3.2

Δομημένη αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης του φοιτητή από την τριμελή
Επιτροπή στην οποία αναφέρονται τόσο τα σημεία που η Επιτροπή συμφωνεί
με τις θέσεις του φοιτητή όσο και τα σημεία διαφωνίας.

3.3

Υποβολή αξιολόγησης τριμελούς Επιτροπής στο Συμβούλιο του Τμήματος για
ενημέρωση του Τμήματος.

Ημερομηνία επιτυχίας στην παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης
Να επισυναφθούν τα ακόλουθα:

4.



απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του τμήματος κατά
την οποία ορίστηκε η τριμελής επιτροπή.



το πρακτικό της τριμελούς επιτροπής η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του
φοιτητή. Στα πρακτικά να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία ο φοιτητής
πέτυχε στην παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης.

Σύνθεση Εξεταστικής Επιτροπής
Η σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι σύμφωνα με τους Κανόνες
Μεταπτυχιακής Φοίτησης: «(α) τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος
ένα από τα οποία είναι πάντοτε ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή, (β) ένα μέλος
από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου και (γ) ένα
μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από
άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου.»
Να επισυναφθεί το ακόλουθο:


5.

απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του τμήματος κατά
την οποία ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή.

Υποστήριξη διατριβής ενώπιον πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Η διατριβή παρουσιάστηκε σε ανοικτή διάλεξη, έγινε συζήτηση για τη διατριβή με τα
μέλη της Επιτροπής, ακολούθησε σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής
της εισήγησης.
Ημερομηνία υποστήριξης της Διδακτορικής διατριβής ενώπιον της πενταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής

6.

Έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής
Η Εξεταστική Επιτροπή υπέβαλε στον Πρόεδρο του Τμήματος τεκμηριωμένη εισήγηση.
Στην εισήγηση της Επιτροπής αναφέρονται τα ακόλουθα:
6.1

Αναλύεται η σημασία και η πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη.

6.2

Καταγράφεται η συνεισφορά της έρευνας προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται.
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6.3

Καταγράφονται τα στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια
μορφή (άρθρα, μονογραφία, κλπ)

Να επισυναφθούν τα ακόλουθα:

7.



Τα Μέλη της Επιτροπής, πλην του Επιστημονικού Συμβούλου του φοιτητή, εκεί που
προβλέπουν οι κανόνες του Τμήματος (η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον
Επιστημονικό Σύμβουλο του φοιτητή είναι προαιρετική), υπέβαλαν προς τον
Πρόεδρο της Επιτροπής το κάθε ένα ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα
μέλη, γραπτή έκθεση με τα προκαταρκτικά τους σχόλια και τοποθετήσεις ως προς
το περιεχόμενο της διατριβής.
Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές εκθέσεις
κοινοποιήθηκαν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, πριν από την εξέταση της διατριβής
και επισυνάφθηκαν ως παραρτήματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής. Βάσει
πλειοψηφίας των μελών θα δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή για παρουσίαση της
Διδακτορικής διατριβής του.



Εάν η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής είναι θετική, αλλά υπό τον όρο ότι θα
γίνουν κάποιες αλλαγές στη Διατριβή, τότε πριν υποβληθεί το τελικό κείμενο στη
Σύγκλητο, θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση της Επιτροπής ή των εκπροσώπων
που έχει διορίσει η Επιτροπή για να εποπτεύουν το έργο των αλλαγών, ότι όλες οι
αλλαγές έχουν γίνει. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται πότε υποβλήθηκε η
τροποποιημένη Διατριβή.



Ενδεχόμενες υποδείξεις προς τον υποψήφιο Διδάκτορα, εάν κρίνεται από την
επιτροπή ότι η Διατριβή θα πρέπει να τροποποιηθεί/επεκταθεί πριν δοθεί η τελική
έγκριση. Να επισυναφθεί λεπτομερής κατάλογος όλων των αλλαγών / προσθηκών
που χρειάζεται να γίνουν, καθώς επίσης και να προσδιοριστεί το αναμενόμενο
χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για αυτές τις αλλαγές.



Γραπτή βεβαίωση του Ερευνητικού Συμβούλου ότι οι εισηγήσεις της Εξεταστικής
Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.



Κατάλογος δημοσιεύσεων και αντίγραφα των δημοσιεύσεων που έχουν ήδη
προκύψει από τη Διατριβή ή/και άρθρων που είναι υπό δημοσίευση/κρίση, καθώς
επίσης ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Εάν κρίνεται ότι, η διατριβή
εξολοκλήρου αποτελεί αξιόλογο υλικό προς δημοσίευση, σε μορφή βιβλίου, τότε
αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής.

Αντίτυπο Διδακτορικής Διατριβής
Ένα αντίτυπο της Διατριβής έχει υποβληθεί στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, για
να παρουσιαστεί στα Μέλη της Συγκλήτου, κατά τη συζήτηση της έκθεσης της
Επιτροπής.

8.

Τμηματικοί Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Όλες οι απαιτήσεις του τμηματικού κανόνα έχουν εκπληρωθεί.
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9.

Άλλα Δικαιολογητικά
Να επισυναφθούν:


Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία του Φοιτητή (να ζητηθεί ή έκδοση της από τη
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών).



Βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο
υποψήφιος Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές
εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο.



Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος
Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του
προς το Πανεπιστήμιο.



Αποδεικτικό Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Προτού το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου αποσταλεί στον
Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνει τα πιο
κάτω:
1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου.
2. Συμπληρωμένο το Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Προέδρου Τμήματος.
3. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία
εγκρίθηκαν σχετικές πιστώσεις μαθημάτων στο φοιτητή (εάν υπάρχουν) μαζί με το σκεπτικό για
αυτές τις πιστώσεις.
4. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία
ορίστηκε η τριμελής επιτροπή.
5. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία
ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή.
6. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία
επικυρώθηκε η επιτυχία του φοιτητή στην Περιεκτική Εξέταση. Στα πρακτικά να αναφέρεται η
ημερομηνία κατά την οποία ο φοιτητής πέτυχε στην Περιεκτική Εξέταση.
7. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία
επικυρώθηκε η επιτυχία του φοιτητή στην παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης.
8. Πρακτικό της Tριμελούς Eπιτροπής η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του φοιτητή.
9. Έγγραφο με τη σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
10. Πρόσκληση παρουσίασης για υποστήριξη της Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
11. Γραπτή έκθεση από το κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής με τα προκαταρκτικά σχόλια και
τοποθετήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της Διατριβής.
12. Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13. Λεπτομερή κατάλογο όλων των αλλαγών και προσθηκών που έχουν ενδεχομένως γίνει στη
Διατριβή.
14. Βεβαίωση του Ερευνητικού Συμβούλου του υποψήφιου διδάκτορα ότι τυχόν υποδείξεις της
Εξεταστικής επιτροπής για αλλαγές στη Διατριβή έχουν υλοποιηθεί.
15. Κατάλογο δημοσιεύσεων και αντίγραφα των δημοσιεύσεων που έχουν ήδη προκύψει από τη
Διατριβή ή/και άρθρων που είναι υπό δημοσίευση/κρίση όπως επίσης ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια.
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16. Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία.
17. Βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος
Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
18. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει
τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
19. Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
20. Ένα δερματόδετο αντίτυπο της Διατριβής.

/ΒΑΡ
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