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ΕΝΟΤΗΤΑ VI 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ/ΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ/Η  

(JOINT DEGREES ή COTUTELLE)  

 

 
1. Για τη διεξαγωγή συνεπίβλεψης διδακτορικής/ού φοιτήτριας/τή απαιτείται η έγκριση 

ειδικού  πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο 
συνεργαζόμενο Ίδρυμα.  
 

2. Διδακτορική/ός φοιτήτρια/τής του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να εκπονήσει μέρος 
του προγράμματος σπουδών της/του σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα με την έγκριση 
ειδικού πρωτοκόλλου συνεπίβλεψης διδακτορικής/ού φοιτήτριας/τή (joint degree ή 
cotutelle) και τη συνεργασία με καθηγήτρια/τή-ερευνητική/ό σύμβουλο από άλλο 
πανεπιστημιακό  Ίδρυμα.  
 

3. Διδακτορική/ός φοιτήτρια/τής από άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα δύναται να εκπονήσει 
μέρος του προγράμματος σπουδών της/του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την έγκριση 
ειδικού πρωτοκόλλου συνεπίβλεψης διδακτορικής/ού φοιτήτριας/τή (joint degree ή 
cotutelle) και τη συνεργασία με καθηγήτρια/τή-ερευνητική/ό σύμβουλο από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 
4. Η/Ο υποψήφια/ος εγγράφεται ως διδακτορική/ός φοιτήτρια/τής και στα δύο 

συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η/Ο υποψήφια/ος εγγράφεται σε υφιστάμενο 
διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 

5. Η κατανοµή της διάρκειας παραµονής της/του διδακτορικής/ού φοιτήτριας/τή σε κάθε 
Ίδρυµα καθορίζεται από τις/τους επιβλέπουσες/ντες καθηγήτριες/τές της/του σε 
συνάρτηση µε τις επιστηµονικές απαιτήσεις και τις συνθήκες εκπόνησης της Διατριβής. Η 
κατανομή της διάρκειας παραμονής ορίζεται στο ειδικό πρωτόκολλο. 
 

6. Στο ειδικό πρωτόκολλο ορίζονται οι καθηγήτριες/τές που έχουν αναλάβει από κοινού τη   
συνεπίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.  
 

7. Και οι δύο καθηγήτριες/τές-ερευνητικές/οί σύμβουλοι αναλαμβάνουν από κοινού την 
επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του κάθε 
ιδρύματος. Είναι υπεύθυνες/οι για την πρόοδο της έρευνας της/του φοιτήτριας/τή και 
αναλαμβάνουν να επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνουν τα 
αρμόδια όργανα και των δύο ιδρυμάτων για την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής 
υποβάλλοντας τις αντίστοιχες εκθέσεις. 
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8. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι σύμφωνη με την εκάστοτε 
νομοθεσία που διέπει την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε κάθε Πανεπιστήμιο. Η 
γλώσσα συγγραφής της διατριβής ορίζεται στο ειδικό πρωτόκολλο. 

 
9. Στο ειδικό πρωτόκολλο καθορίζεται το πανεπιστημιακό Ίδρυμα το οποίο αναλαμβάνει τη 

διοικητική και οργανωτική ευθύνη της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής καθώς και 
το Ίδρυμα στο οποίο η διατριβή θα υποστηριχθεί.  
 

10. Η/Ο υποψήφια/ος υποστηρίζει τη διατριβή της/του σε ένα εκ των δύο συνεργαζόμενων 
ιδρυμάτων όπως ορίζεται στο ειδικό πρωτόκολλο.  

 
11. Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής και η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής 

γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του πανεπιστημιακού ιδρύματος στο οποίο η/ο 
υποψήφια/ος θα υποστηρίξει τη διδακτορική της/του διατριβή. 

 
12. Αν το πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο η/ο φοιτήτρια/τής θα υποστηρίξει τη διδακτορική 

της/του διατριβή είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η/ο διδακτορική/ός φοιτήτρια/τής θα 
πρέπει να έχει συμπληρώσει όλες τις απαιτήσεις για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, 
όπως επιτυχία στην περιεκτική εξέταση, ερευνητική πρόταση κλπ. 

 
13. Το ειδικό πρωτόκολλο αναφέρεται στις διατάξεις ως προς την καταβολή διδάκτρων από 

την/τον διδακτορική/ό φοιτήτρια/τή. Το ύψος των διδάκτρων που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εξαρτάται από τον αριθμό των εξαμήνων που η/ο 
υποψήφια/ος εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον αριθμό των μαθημάτων στα 
οποία εγγράφεται. 

 
14. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα συμφωνούν να απονείμουν τον Διδακτορικό τίτλο στην/στον 

υποψήφια/ο, με έναν από τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους: 
 

14.1 έναν διδακτορικό τίτλο, με ένα κοινό πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα 
συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.  
 

14.2 ένα διδακτορικό τίτλο με δύο πιστοποιητικά (ένα από κάθε εμπλεκόμενο Πανεπιστήμιο) με 
διασταυρούμενους αναφορές όπου το κάθε Πανεπιστήμιο μνημονεύει το άλλο.  
 

15. Για να εκδοθεί/ούν ο/οι διδακτορικός/οί τίτλος/οι θα πρέπει η/ο υποψήφια/ος να έχει 
εκπληρώσει όλες τις οικονομικές της/του υποχρεώσεις και στα δύο πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα. 
 

16. Οι διαδικασίες προστασίας και αναπαραγωγής της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και η 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της, υπόκεινται στις νομοθεσίες που θέτει κάθε χώρα.  
 

17. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας εγκρίνεται από την/τον Κοσμήτορα της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Τμήματος. Η Σχολή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών προωθεί το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας στην/στον Πρύτανη 
για υπογραφή. 
 
 
 
 
20.10.22 
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