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Μία διδακτορική διατριβή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 
 

 Πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφία και να κάνει περιεκτική και σε 
βάθος αναφορά στην έρευνα σε διεθνές επίπεδο, που άπτεται του θέματος της 
διατριβής, συσχετίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής με 
το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο 
εντάσσεται το θέμα της διατριβής.   

 

 Πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην επιστημονική συνεισφορά της διατριβής 
κυρίως ως προς την επέκταση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου βάσει της 
έρευνας που έχει διεξαχθεί.  Ως εκ τούτο θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στα 
σημεία πρωτοτυπίας της διατριβής. 

 

 Πρέπει να αποτελεί σημαντική και πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστημονική  
γνώση.  Με άλλα λόγια μία διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θεωρητικό 
υπόβαθρο και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να έχουν απήχηση εντός του 
ευρύτερου επιστημονικού πεδίου. 

 

 Η επιστημονική συνεισφορά και τα στοιχεία πρωτοτυπίας της διατριβής πρέπει 
να αναφέρονται συνοπτικά αλλά με σαφήνεια στην περίληψη της διατριβής, και 
να αναλύονται σε μεγαλύτερη έκταση στο κυρίως μέρος της διατριβής. 

 
Ως προς το διαδικαστικό σκέλος της εκπόνησης ενός διδακτορικού προγράμματος, 
ισχύουν τα ακόλουθα:  

 

 Για την παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης, ο φοιτητής υποβάλλει 
γραπτώς την πρότασή του αναφέροντας ρητά τι πιστεύει ότι είναι η 
πρωτοτυπία και η επιστημονική συνεισφορά της πρότασης αυτής.  Η τριμελής 
Επιτροπή που αξιολογεί την πρόταση του φοιτητή υποβάλλει δομημένη 
αξιολόγηση της πρότασης, στην οποία αναφέρεται τόσο ως προς τα σημεία 
που συμφωνεί με τις θέσεις του φοιτητή όσο και ως προς τα σημεία διαφωνίας.  
Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος για 
ενημέρωση . 

 

 Η διατριβή υποβάλλεται μετά από έγκριση του Ερευνητικού Συμβούλου του  
φοιτητή. 

 

 Τα εξωτερικά μέλη μίας Εξεταστικής Επιτροπής για διδακτορική διατριβή (το 
ένα εξωτερικό μέλος είναι υποχρεωτικά εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου και το 
άλλο πρέπει να είναι εκτός του οικείου Τμήματος) πρέπει να έχουν ειδικότητες 
που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της διατριβής.  Επιπρόσθετα, πρέπει 
να αποφεύγεται ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο φοιτητή 
και τους εξωτερικούς αξιολογητές του. 

 

 Στους Εσωτερικούς Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών το Τμήμα δύναται να 
ζητήσει από τα μέλη της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του 
Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή, να υποβάλουν 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 
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής πριν την εξέταση της διατριβής 
και επισυνάπτονται ως Παραρτήματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής.  Η 
υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή 
είναι προαιρετική.  Βάσει πλειοψηφίας των μελών θα δίνεται η δυνατότητα στο 
φοιτητή για παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του. 

 

 Στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο (διευκρινίζεται ότι η 
Εξεταστική Επιτροπή δεν απονέμει το διδακτορικό τίτλο, αλλά εισηγείται προς 
τη Σύγκλητο την απονομή ή όχι του τίτλου, και η Σύγκλητος αποφασίζει 
σχετικά) πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση.  Ιδιαίτερα, εάν η 
εισήγηση είναι θετική, η έκθεση θα πρέπει να αναλύει τη σημασία και 
πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφει την 
επιστημονική συνεισφορά της προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται. 

 

 Η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει επίσης να αναφέρεται στα 
στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (άρθρα, 
μονογραφία, κλπ).  Εάν έχουν ήδη προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από τη 
διατριβή, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται ο κατάλογος των δημοσιεύσεων 
μαζί με το κείμενο των δημοσιεύσεων. 

 
 Μαζί με την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, 
υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρωμένο 
το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής 
Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ένα αντίτυπο της 
διατριβής. Περίληψη της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά 
τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής.  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.     
 


