
Συνήθεις Ερωτήσεις 

Τι πρέπει να γνωρίζω ως Διδακτορικός/ή Φοιτητής/τρια 

Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ucy.ac.cy) 

Διάρκεια Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου 

Βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης (σελ. 15), η ελάχιστη διάρκεια 

φοίτησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος διδακτορικού επιπέδου, είναι έξι (6) 

εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι δεκαέξι (16) εξάμηνα. Το διάστημα 

αναστολής φοίτησης, προσωρινή διακοπής, άδειας μητρότητας/πατρότητας, δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των δεκαέξι εξαμήνων. 

Δίδακτρα 

Αναφορικά με τα δίδακτρα μπορώ να πάρω πληροφορίες από την πιο κάτω 

ιστοσελίδα. 

Δίδακτρα - Graduate School (ucy.ac.cy) 

Δομή Διδακτορικού Επιπέδου  

Μαθήματα 60 π.μ. 

Περιεκτική Εξέταση 33 π.μ. 

Ερευνητικά Στάδια 120 π.μ. 

Συγγραφικά Στάδια 60 π.μ. 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός διδακτορικού προγράμματος; 

Απαιτείται η συμπλήρωση 273 π.μ.: 

• Επιτυχής συμπλήρωση πέντε (5) μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου 60 π.μ. 

(υπάρχει η πιθανότητα αναγνώρισης/απαλλαγής μαθημάτων από το πτυχίο 

Μάστερ μετά από συνεννόηση με τον ΑΣ του/της φοιτητή/τριας και υποβολή 

αιτήματος στο Συμβούλιο του Τμήματος) 

• Επιτυχία σε Περιεκτική Εξέταση 33 π.μ.  

• Επιτυχία σε Ερευνητικά Στάδια 120 π.μ.  

• Επιτυχία σε Συγγραφικά Στάδια 60 π.μ.  

Πόσα και ποια τα Ερευνητικά Στάδια που πρέπει να συμπληρώσω; 

Ερευνητικό Στάδιο Ι Α (15 π.μ.) 

Ερευνητικό Στάδιο Ι Β (15 π.μ.) 

Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ Α (15 π.μ.) 

Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ Β (15 π.μ.) 
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Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ Α (15 π.μ.) 

Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ Β (15 π.μ.) 

Ερευνητικό Στάδιο IV Α (15 π.μ.) 

Ερευνητικό Στάδιο IV Β (15 π.μ.) 

Πόσα είναι και ποια τα Συγγραφικά Στάδια που πρέπει να συμπληρώσω; 

Συγγραφικό Στάδιο Ι Α (15 π.μ.) 

Συγγραφικό Στάδιο Ι Β (15 π.μ.) 

Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ Α (15 π.μ.) 

Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ Β (15 π.μ.) 

Μετά γράφομαι Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ, IV, V ….., μέχρι να υποστηρίξω με 0 π.μ. 

Πότε πρέπει να παρακαθίσω στην Περιεκτική Εξέταση; 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής 

Φοίτησης (σελ. 23), μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο θα παρακαθίσω την περιεκτική εκτός του καθορισμένου χρονικού 

ορίου, χρειάζεται κατ΄ εξαίρεση έγκριση από τον Κοσμήτορα της ΣΜΣ μέσω του 

Συμβουλίου του Τμήματός μου. 

Τι πρέπει να κάνω πριν την παρουσίαση της πρότασής μου; 

Υποβάλλω στο Συμβούλιο του Τμήματός μου μέσω του Ερευνητικού μου Συμβούλου, 

την πρότασή μου (έκτασης 20 σελίδων) για έγκριση μαζί με τη σύσταση της Τριμελούς 

Επιτροπής. 

Πότε παρουσιάζω την πρόταση διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Τριμελούς 

Επιτροπής; 

Βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης (σελ. 25), η παρουσίαση της 

ερευνητικής πρότασης, γίνεται έως τέσσερα εξάμηνα μετά την επιτυχία στην 

περιεκτική εξέταση. Σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται κατ’ εξαίρεση έγκριση από 

τον Κοσμήτορα της ΣΜΣ μέσω του Συμβουλίου του Τμήματός μου. 

Επίσης, βάσει απόφασης του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΠΑ (απόφαση 1η/2017 

συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος), η παρουσίαση (τριών (3) Κεφαλαίων) γίνεται τρεις 

(3) μήνες μετά την έγκριση της πρότασης και της Τριμελούς από το Συμβούλιο του 

Τμήματος. 

Τι εγγραφή πρέπει να κάνω το εξάμηνο που θα παρουσιάσω την πρόταση 

διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής; 

Εκτός από το Ερευνητικό ή Συγγραφικό Στάδιο (εξαρτάται από τον κάθε υποψήφιο/α 

διδάκτορα), θα πρέπει να εγγραφώ στον κωδικό «ΕΠΑ 750 Εξέταση Πρότασης 

Διδακτορικής Διατριβής» που πιστώνεται με 0 π.μ. 



Τι γίνεται σε περίπτωση που εγγραφώ στο ΕΠΑ 750 και δεν παρουσιάσω την 

πρότασή μου; 

Βαθμολογούμαι με ΑΠΟ και χάνω την πρώτη μου ευκαιρία παρουσίασης.  

Το ΕΠΑ 750 βαθμολογείται μόνο με ΕΠΙ ή ΑΠΟ και δίνονται δυο ευκαιρίες για την 

παρουσίαση.   

Πότε υποστηρίζω τη διδακτορική μου διατριβή ενώπιων της Πενταμελούς 

Επιτροπής; 

• Πριν τη λήξη των δεκαέξι (16) εξαμήνων που δικαιούμαι για να ολοκληρώσω τις 

σπουδές μου 

• Μετά από συνεννόηση με τον/την Ερευνητικό/κή μου Σύμβουλο ότι έχω 

ολοκληρώσει τη διατριβή μου 

• Εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος η σύσταση της Πενταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής 

Τι κάνω σε περίπτωση που δεν μπορώ να φοιτήσω για κάποιο λόγο; 

Δεν εγκαταλείπω τις σπουδές μου χωρίς να ενημερώσω τον/την ακαδημαϊκό/η μου 

σύμβουλο ή το Τμήμα μου. 

Βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής φοίτησης, έχω δικαίωμα: 

• Αναστολής της Φοίτησης μου για οποιοδήποτε λόγο (προσωπικό, οικογενειακό, 

οικονομικό-εφόσον υποβάλω αίτημα στο Συμβούλιο του Τμήματός μου στην 

αρχή του εξαμήνου που θέλω να αιτηθώ αναστολή φοίτησης). 

• Προσωρινής Διακοπής Φοίτησης για λόγους υγείας (υποβάλω αίτημα με 

πιστοποιητικά ιατρού στο Συμβούλιο του Τμήματος μου). 

• Άδειας Μητρότητας/Πατρότητας εφόσον υποβάλω αίτημα στο Συμβούλιο του 

Τμήματός μου συνοδευόμενο με ιατρικό πιστοποιητικό αναμενόμενου τοκετού ή 

πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. 

(βλέπω σελίδες 10-11) 

Σε περίπτωση που θέλω να εγκαταλείψω/διακόψω τις σπουδές μου, ενημερώνω το 

Τμήμα μου με γραπτή επιστολή. 

Πότε εφαρμόζεται ο αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης ενός/μιας 

διδακτορικού/κής φοιτητή/τριας; 

- Όταν δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών που 

παρακολουθεί 

- Όταν συμπληρώσει τα δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης και δεν έχει ολοκληρώσει 

τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του 

- Όταν έχει ολοκληρώσει οκτώ εξάμηνα σπουδών και δεν έχει επιτύχει στην 

Περιεκτική Εξέταση που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του 



- Όταν έχει αποτύχει για δεύτερη φορά  να υπερασπίσει επιτυχώς τη 

Διδακτορική του Διατριβή 

- Όταν αποτύχει για δεύτερη φορά να παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση της 

Διδακτορικής του Διατριβής 

- Όταν έχει δυο αποτυχίες σε Ερευνητικό ή Συγγραφικό Στάδιο 

- ΄Όταν δεν εγγραφεί σε μαθήματα για δυο συνεχόμενα εξάμηνα 

Ποιον μπορώ να συμβουλεύομαι για τις σπουδές μου/διδακτορική διατριβή μου; 

Από το πρώτο εξάμηνο εισδοχής μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

διδακτορικού επιπέδου, το Τμήμα μου, ορίζει Ακαδημαϊκό/ή Σύμβουλο (ΑΣ) για 

καθοδήγηση, του μεταπτυχιακού προγράμματος που φοιτώ.   

Για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής μέχρι το τέλος της υποστήριξης, το 

Συμβούλιο του Τμήματός μου, ορίζει Ερευνητικό/ή Σύμβουλο (ΕΣ) του μεταπτυχιακού 

προγράμματος που φοιτώ, για καθοδήγηση και συνεχή ανατροφοδότηση. 

Για πιο λόγο χρησιμοποιώ το Banner Web; 

Για να ενημερωθώ για τον ΑΣ μου 

Για να μπορώ να διενεργώ τις εγγραφές μου κάθε εξάμηνο 

Για να ενημερώνομαι για τις τελικές βαθμολογίες μου ανά εξάμηνο 

Για να αναρτήσω τις προσωπικές μου πληροφορίες (διεύθυνση επικοινωνίας, 

τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας) 

Σε ποιο άτομο μπορώ να αποστείλω αιτήματα για το Συμβούλιο του Τμήματος; 

Γραμματεία Τμήματος 

Χριστίνα Γεωργίου-Μιχαηλίδη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22892941 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας: georgiou.christina@ucy.ac.cy 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αρχική - Graduate School (ucy.ac.cy) 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου – University of Cyprus Library (ucy.ac.cy) 
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