Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
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Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
I.

Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών
Φοιτητών για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου
Μάστερ και Διδακτορικού ανάλογα με τις δυνατότητές του. Η
προκήρυξη περιλαμβάνει τον εγκεκριμένο αριθμό θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά
τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δεν εξετάζονται.

1.

2. Η αίτηση κάθε ενδιαφερομένου συνοδεύεται από βιογραφικό
σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία προηγούμενων σπουδών,
σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ενδιαφερόντων καθώς
και συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση η οποία να περιλαμβάνει
ένα ικανό αριθμό τουρκικών πηγών (πρωτογενών ή/και
δευτερογενών) για την έρευνα. Οι υποψήφιοι οφείλουν, επίσης, να
διευθετήσουν την αποστολή δύο συστατικών επιστολών, κατά
προτίμηση από Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
κατευθείαν στο Τμήμα. Δεν είναι απαραίτητο όπως ο αιτητής/τρια
είναι πτυχιούχος κατά την υποβολή της αίτησης, πρέπει όμως μέχρι
την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης να έχει
αποπερατώσει πλήρως τις σπουδές του.
Επίσης, πρέπει
απαραίτητα να είναι κάτοχος πτυχίου Ανθρωπιστικών Σπουδών ή
σε αντικείμενο συναφές με τις Ανθρωπιστικές Σπουδές από
αναγνωρισμένο, με βάση τους Γενικούς Κανόνες του
Πανεπιστημίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα με βαθμό
τουλάχιστον 6.5/10 ή ισοδύναμο προς αυτό, προτού αρχίσει τη
φοίτησή του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3. Οι αιτήσεις μελετώνται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος η οποία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει,
κατά την κρίση της άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση, σε
προσωπικές συνεντεύξεις ή να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία.
Επίσης, συντάσσει εισηγητικό κατάλογο αξιολόγησης και
αποδοχής τον οποίο υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος προς
έγκριση. Το Συμβούλιο του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να μη
συμπληρώσει όλες τις θέσεις που προκήρυξε.
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II.

[2]

Για την εκπόνηση Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού
Συμβούλου καθώς και Ακαδημαϊκού Συμβούλου του φοιτητή/τριας. Ο
Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος
μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και σε
συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο σύμβουλο. Ο
Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη
εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση. «Για
τη σωστή επίβλεψη της διατριβής ο/η υποψήφιος είναι
υποχρεωμένος/η να συμβουλευτεί με τον Ερευνητικό του/της
Σύμβουλο τουλάχιστον κάθε 4 βδομάδες (επίπεδο Μάστερ)/ κάθε 3
μήνες (διδακτορικό επίπεδο) από τη στιγμή της έναρξης εκπόνησης
της Διατριβής»

Δίπλωμα Μάστερ
I.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μάστερ, κάθε Μεταπτυχιακός
Φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα 60 μονάδων
ECTS από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να εκπονήσει
Διατριβή Master 30 μονάδων ECTS υπό την επίβλεψη του
Ερευνητικού του Συμβούλου. Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος
μπορεί να παρασχεθεί αναγνώριση μέχρι 15 μονάδων ECTS. Διατριβή
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν
απαλλάσσει το φοιτητή από τυχόν υποχρέωση εκπόνησης Διατριβής
για το πρόγραμμα στο οποίο φοιτά.

II.

Η Διατριβή είναι ερευνητικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή
βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος
κατανόηση ενός ειδικού θέματος.

III.

Η Διατριβή υποβάλλεται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος και υποστηρίζεται ενώπιον της. Η σύνθεση της τριμελούς
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τη διάρκεια υποστήριξης
Διατριβής επιπέδου Μάστερ, πρέπει να περιλαμβάνει και τον
Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή/τριας.
1.

Η Διατριβή Μάστερ υποστηρίζεται, προφορικά, ενώπιον της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών σε διαδικασία την ευθύνη
της οποίας έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

2.

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδέχεται ή απορρίπτει
μια Διατριβή Μάστερ. Η εισήγηση της Επιτροπής υποβάλλεται
για έγκριση στο Συμβούλιο του Τμήματος. Το Τμήμα προωθεί
τη θετική απόφασή του προς την Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας για την απονομή του σχετικού τίτλου.
Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, ο Μεταπτυχιακός
Φοιτητής μπορεί να υποβάλει ξανά τη Διατριβή του σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και
να επαναλάβει την όλη διαδικασία υποβολής και υποστήριξης
2

για άλλη μία το πολύ φορά εφόσον έχει το δικαίωμα σύμφωνα
και με τα χρονικά πλαίσια φοίτησης που προβλέπουν οι γενικοί
κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου.
IV.
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Ο συνολικός χρόνος φοίτησης για απόκτηση τίτλου Μάστερ πρέπει να
είναι τουλάχιστο τρία εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ
εξάμηνα.

Δίπλωμα Διδακτορικού
I.

ΙΙ.

Βασικές προϋποθέσεις
Διπλώματος είναι:

για

την

απόκτηση

του

Διδακτορικού

1.(α)

Επιτυχής συμπλήρωση 60 μονάδων ECTS σε μαθήματα
μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου
Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως
το φοιτητή από την απαίτηση αυτή.

(β)

Επιτυχία σε Περιεκτική Εξέταση το αργότερο μέχρι το πέμπτο
εξάμηνο σπουδών του. Προς τούτο, ο φοιτητής/τρια υποβάλλει
στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτημα συμμετοχής
σε Περιεκτική Εξέταση. Η ενημέρωση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών για περιεκτική εξέταση του
φοιτητή/τριας είναι ευθύνη του ιδίου και του Ερευνητικού του
Συμβούλου.

(γ)

Παρουσίαση σε τριμελή Επιτροπή της πρότασης για
Διδακτορική Διατριβή. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται
δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην
Περιεκτική Εξέταση. Η τριμελής Επιτροπή ορίζεται από το
Συμβούλιο Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του
Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή ο οποίος προεδρεύει της
Επιτροπής. Η πρόταση για Διδακτορική Διατριβή
βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει
δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασής του.
1. Για κάθε Διδακτορικό Φοιτητή, μετά τη συμπλήρωση των
απαραίτητων μονάδων ECTS όπως αυτές καθορίζονται
ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει Ερευνητικό
Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το
Συμβούλιο του Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών και σε συνεννόηση με το φοιτητή. Ο
Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη
εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία
καθοδήγηση.
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2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από εισήγηση
του Ερευνητικού Συμβούλου, συγκροτεί τριμελή Ερευνητική
Επιτροπή για τον Υποψήφιο/α Διδάκτορα, με Πρόεδρο αυτής
τον Ερευνητικό Σύμβουλο του Υποψηφίου Διδάκτορα. Ένα το
πολύ μέλος
της Ερευνητικής Επιτροπής δυνατόν να
προέρχεται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό άλλου Τμήματος
ή άλλου πανεπιστημίου.
3. Αλλαγή Ερευνητικού Συμβούλου είναι δυνατή μετά από
αίτημα του/της Υποψηφίου Διδάκτορα, συνοδευόμενη από
λεπτομερή αιτιολόγηση, και έγκρισή της από το Συμβούλιο του
Τμήματος.
ΙΙΙ. Περιεκτική Εξέταση
1. Η Περιεκτική Εξέταση είναι γενική, αποβλέπει στην εξακρίβωση
επαρκούς εύρους και βάθους των γνώσεων του φοιτητή/τριας και
γίνεται με τη διαδικασία της συνέντευξης-συζήτησης με τα μέλη
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
2. Η Περιεκτική Εξέταση διεξάγεται με ευθύνη της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μετά από αίτημα του
Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή. Στη σύνθεση της Επιτροπής
πρέπει να περιλαμβάνεται και ο Ερευνητικός Σύμβουλος του
φοιτητή/τριας.
3. Για να επιτύχει ένας φοιτητής/τρια στην Περιεκτική θα πρέπει να
εξασφαλίσει βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Η Περιεκτική Εξέταση
περιλαμβάνει τα εξής:
Υποβολή στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και
προφορική υποστήριξη γραπτού δοκιμίου ανασκόπησης και
κρίσης των πρωτογενών πηγών και της βιβλιογραφίας της
ερευνητικής περιοχής του φοιτητή/τριας. Το δοκίμιο πρέπει να
τεκμηριώνει την επαρκή γνώση και κατανόηση του φοιτητή (σε
έκταση και σε βάθος) για το γνωστικό του αντικείμενο και τα
ανοικτά ερευνητικά προβλήματα σε αυτό. Για την προετοιμασία
του δοκιμίου, ο Ερευνητικός Σύμβουλος δύναται να δώσει στον
φοιτητή ενδεικτική βιβλιογραφία. Το δοκίμιο βαθμολογείται από
τα μέλη της Επιτροπής Περιεκτικής Εξέτασης με βαθμό
ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ.
4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών καταθέτει στο Συμβούλιο
του Τμήματος προς επικύρωση την απόφασή της σε σχέση με την
Επιτυχία ή Αποτυχία του φοιτητή/τριας στην Περιεκτική Εξέταση.
5. Διδακτορικός φοιτητής/τρια που αποτυγχάνει την πρώτη φορά που
παρακάθεται στην Περιεκτική Εξέταση, υποχρεούται να
παρακαθίσει σε δεύτερη Περιεκτική Εξέταση, σε τακτό χρόνο που
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καθορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος και δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο του πέμπτου
εξαμήνου σπουδών.
6. Δεύτερη αποτυχία σε Περιεκτική Εξέταση συνεπάγεται
αποκλεισμό από διδακτορική υποψηφιότητα στο Τμήμα.
ΙV. Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης
1.

Η Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης αποβλέπει στην
εξακρίβωση επαρκούς εύρους και βάθους των γνώσεων του
φοιτητή/τριας και γίνεται με τη διαδικασία της συνέντευξηςσυζήτησης με τα μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος.

2.

Η Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης διεξάγεται με ευθύνη
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μετά από
αίτημα του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή. Στη σύνθεση
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να
περιλαμβάνεται και ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή/τριας.

3.

Για να επιτύχει ένας φοιτητής/τρια στην Παρουσίαση θα πρέπει να
εξασφαλίσει βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Η Παρουσίαση περιλαμβάνει τα
εξής:
Υποβολή στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και προφορική
υποστήριξη γραπτού δοκιμίου ανασκόπησης και κρίσης των
πηγών και της βιβλιογραφίας της ερευνητικής περιοχής του
φοιτητή/τριας. Το δοκίμιο πρέπει να τεκμηριώνει την επαρκή
γνώση και κατανόηση του φοιτητή (σε έκταση και σε βάθος) για
το γνωστικό του αντικείμενο και τα ανοικτά ερευνητικά
προβλήματα σε αυτό. Επιπρόσθετα, το δοκίμιο πρέπει να
περιλαμβάνει τον πίνακα περιεχομένων της Διατριβής και
περιληπτική περιγραφή του περιεχομένου του κάθε κεφαλαίου.
Το δοκίμιο βαθμολογείται από τα μέλη της Επιτροπής με βαθμό
ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ.

4.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καταθέτει στο Συμβούλιο
του Τμήματος προς επικύρωση την απόφασή της σε σχέση με την
Επιτυχία ή Αποτυχία του φοιτητή/τριας στην Παρουσίαση.

5.

Διδακτορικός φοιτητής/τρια που αποτυγχάνει την πρώτη φορά
στην Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης, υποχρεούται να
δώσει δεύτερη Παρουσίαση, σε τακτό χρόνο που καθορίζεται από
την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και δεν
υπερβαίνει το χρονικό όριο του έβδομου εξαμήνου σπουδών.
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6.

V.

Δεύτερη αποτυχία Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης
συνεπάγεται αποκλεισμό από διδακτορική υποψηφιότητα στο
Τμήμα.

1.

Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί πρωτότυπη Διδακτορική
Διατριβή, η οποία αποτελεί σημαντική προσφορά στο οικείο
επιστημονικό πεδίο.
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Διδακτορική Διατριβή μπορεί να κατατεθεί μόνο μετά την
παρέλευση τεσσάρων τουλάχιστον εξαμήνων από την
εισαγωγή του φοιτητή και αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει
επιτυχώς την προβλεπόμενη περιεκτική εξέταση.

3.

Η Διδακτορική Διατριβή κατατίθεται σε έξι (6) αντίτυπα στο
Τμήμα, συνοδευόμενη από αίτημα του υποψηφίου για ορισμό
Εξεταστικής Επιτροπής, προσυπογραμμένη από τον
Ερευνητικό Σύμβουλο του Υποψηφίου Διδάκτορα. Αμέσως
μετά την κατάθεση, το Συμβούλιο του Τμήματος, με εισήγηση
της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
ορίζει
Εξεταστική Επιτροπή (η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από
τους σχετικούς κανόνες της Συγκλήτου) και μεριμνά για την
αποστολή αντιγράφων της διατριβής στα μέλη της Εξεταστικής
Επιτροπής. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον
υποψήφιο διδάκτορα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι τα τρία μέλη που προέρχονται από το Τμήμα
μπορεί να είναι τα τρία (3) μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής
του Υποψηφίου Διδάκτορα.

4.

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζει την ημερομηνία
υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής. Η υποστήριξη αυτή
οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την
κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και ενώπιον της
ολομέλειας της Εξεταστικής Επιτροπής.
Η διαδικασία
υποστήριξης καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς της
Συγκλήτου.

5.

6.

Για την εισήγηση απονομής, απαιτείται η συγκατάθεση
τουλάχιστον τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Στην
περίπτωση αυτή, η Εξεταστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει αλλαγές ή προσθήκες, τις οποίες θεωρεί κατά την
κρίση της απαραίτητες. Ο τρόπος ελέγχου των αλλαγών ή
προσθηκών που ζητήθηκαν καθορίζεται από τον Εξεταστική
Επιτροπή και διατυπώνεται σαφώς στην Έκθεση Αξιολόγησης.
Η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει προς τον Πρόεδρο του
Τμήματος γραπτή Έκθεση Αξιολόγησης της Διδακτορικής
Διατριβής, και του Υποψηφίου Διδάκτορα γενικότερα, μαζί με
την εισήγησή της. Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαπιστώνει τη
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νομιμότητα της όλης διαδικασίας κα υποβάλλει την εισήγηση
προς τη Σύγκλητο για τα περαιτέρω.
VI.

Ο συνολικός χρόνος απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί
να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη.
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