
 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

• Εισαγωγή του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου για κάθε εισερχόμενο μεταπτυχιακό
φοιτητή που δεν έχει επιλέξει ερευνητικό σύμβουλο με σκοπό την καθοδήγηση και
παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου του φοιτητή καθώς και την παροχή βοήθειας
για την επιλογή του ερευνητικού συμβούλου. Ο ερευνητικός σύμβουλος είναι αυτόματα και
ακαδημαϊκός σύμβουλος.

Ελάχιστα επιθυμητά ακαδημαϊκά κριτήρια προόδου

• Ο φοιτητής αναμένεται να έχει ικανοποιητική επίδοση στα μεταπτυχιακά μαθήματα
κορμού και να μην έχει αποτύχει σε μεταπτυχιακό μάθημα περισσότερο από δυο φορές.

Περιεκτική Εξέταση

• Φοιτητές που εισέρχονται στο διδακτορικό πρόγραμμα παρακάθονται στην περιεκτική
εξέταση μετά το τέλος του 1ου έτος σπουδών τους και θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε αυτή
με την συμπλήρωση έξι εξαμήνων φοίτησης. Κάτοχοι Μάστερ που ενδιαφέρονται να
συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του Μάστερ τους
δικαιούνται να παρακαθήσουν στην περιεκτική εξέταση με την έναρξη των σπουδών τους.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να προσπαθήσει μέχρι δύο φορές.

• Στόχος της περιεκτικής εξέτασης είναι να ελέγξει κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις
απαιτούμενες ικανότητες για να παράγει σε εύλογο βάθος χρόνου πρωτότυπη διδακτορική
διατριβή. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί: (1) να αποκτήσει
ευρεία γνώση της προϋπάρχουσας έρευνας σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα, με
εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική μελέτη (2) να αξιολογήσει την προϋπάρχουσα έρευνα και
να υποστηρίξει με ικανοποιητική σαφήνεια και λεπτομέρεια  ερευνητική πρόταση που θα
προωθήσει την έρευνα και θα οδηγήσει σε πρωτότυπο αποτέλεσμα, (3) ότι έχει ευρεία
γνώση του ευρύτερου συναφούς θεωρητικού ή πειραματικού τομέα με τον οποίο
σχετίζεται το θέμα της εξέτασής του.

• Για να ικανοποιήσει τους πρώτους 2 στόχους ο υποψήφιος επιλέγει σε συνεργασία με τον
ερευνητικό του σύμβουλο ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η
επιλογή γίνεται με συναίνεση του υποψηφίου και του σύμβουλού του τουλάχιστον 3-6
μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εξέτασης. Ο σύμβουλος καθορίζει και την
ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο υποψήφιος και
τις γενικές γνώσεις του ευρύτερου υποβάθρου που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος σχετικά
με  την αντίστοιχη γνωστική περιοχή. Για το σκοπό αυτό ορίζεται επαρκής σχετική
βιβλιογραφία (άρθρα και βιβλία) που θα συμβουλευτεί ο υποψήφιος.

• Ο ερευνητικός σύμβουλος γνωστοποιεί στο Τμήμα το θέμα της εξέτασης, την ευρύτερη
περιοχή στην οποία ανήκει και την προτεινόμενη βιβλιογραφία. Με την επιλογή του
θέματος καθορίζεται από το Τμήμα (ενδεχόμενα με πρόταση του υπεύθυνου καθηγητή)
τετραμελής εξεταστική επιτροπή, που αποτελείται από τον υπεύθυνο καθηγητή και άλλα
τρία μέλη (ένα μέλος δικαιούται να είναι εκτός Τμήματος σε περίπτωση που κρίνεται ότι
δεν υπάρχουν αρκετά μέλη από τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή).

• Μια εβδομάδα πριν την περιεκτική εξέταση ο υποψήφιος υποβάλλει στην επιτροπή γραπτή
έκθεση του θέματος που θα αναπτύξει, έκτασης 40-50 σελίδων, με περιγραφή του
αντικειμένου, της πρότασής του, πιθανά αποτελέσματα που παρήγαγε κατά το στάδιο της
προετοιμασίας του καθώς και την αντίστοιχη βιβλιογραφία.

• Η περιεκτική εξέταση είναι προφορική και έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο σκέλος, ο φοιτητής
παρουσιάζει το θέμα της περιεκτικής του εξέτασης σε μια διάλεξη περίπου 45 – 50 λεπτών
ανοικτή προς το κοινό.  Στο τέλος της ομιλίας υποβάλλονται ερωτήσεις. Στο δεύτερο σκέλος



ο φοιτητής εξετάζεται στην ευρύτερη περιοχή του θέματός του ενώπιον της τετραμελούς 
επιτροπής.   

• Ο ερευνητικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στην τελική απόφαση της επιτροπής  
για την αξιολόγηση της περιεκτικής εξέτασης. Η επιτροπή συντάσσει το πόρισμα για την 
εξέταση το οποίο υποβάλεται μαζί με τη γραπτή έκθεση του υποψηφίου στο συμβούλιο 
Τμήματος, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση για το αποτέλεσμα της εξέτασης. 

• Μετά την επικύρωση της επιτυχίας της περιεκτικής εξέτασης από το Tμήμα, συστήνεται και 
εγκρίνεται από το Tμήμα τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του ερευνητικού έργου του 
φοιτητή, με πρόεδρο τον ερευνητικό σύμβουλο. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της ερευνητικής προόδου του φοιτητή. Η σύσταση της 
επιτροπής μπορεί να αλλάξει μελλοντικά μετά από σχετική έγκριση του συμβουλίου του 
Τμήματος. 

Αξιολόγηση της ερευνητικής προόδου του υποψηφίου 

• Στη διάρκεια κάθε εαρινού εξαμήνου ο φοιτητής υποβάλλει στην επιτροπή σύντομη γραπτή 
αναφορά (μέχρι μια σελίδα) της ερευνητικής του προόδου. Η επιτροπή εξετάζει την 
αναφορά, σχολιάζει γραπτώς το επίπεδο προόδου και συμβουλεύει τον φοιτητή. Η 
επιτροπή έχει την ευθύνη να προειδοποιήσει τον φοιτητή και το Τμήμα για ελλιπή πρόοδο 
στην έρευνά του. 

• Οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών και τα σχόλια των επιτροπών συζητώνται στο 
συμβούλιο Τμήματος στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (π.χ. μέσα στον Ιούνιο).  

• Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους όλοι οι διδακτορικοί  φοιτητές που έχουν επιτύχει στην 
περιεκτική εξέταση δίνουν ομιλίες διάρκειας 45 - 50 λεπτών για το ερευνητικό τους έργο. Οι 
ομιλίες οργανώνονται ώστε να λάβουν χώρα κατά την διάρκεια μιας εβδομάδας (ανάλογα 
με τον αριθμό των φοιτητών) και είναι  ανοικτές στο κοινό. 

Κριτήρια για την απονομή διδακτορικού τίτλου 

• Επιτυχής υποστήριξη της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τους υπάρχοντες 
κανόνες του Τμήματος. Η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να αποτελείται από τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής υπεύθυνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ερευνητικής 
προόδου του φοιτητή.  

• Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απονομή διδακτορικού τίτλου είναι:  1) η σύνταξη 
πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής, 2) Η επιτυχής υποστήριξη της διατριβής σε πενταμελή 
επιτροπή (με τους ισχύοντες κανόνες μεταπτυχιακής φοίτησης του Πανεπιστημίου),  3) η 
ύπαρξη μιας τουλάχιστον  δημοσίευσης (σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές) της 
οποίας τα ερευνητικά αποτελέσματα να είναι μέρος της διδακτορικής  διατριβής.  

• Για περιπτώσεις που η διδακτορική διατριβή του υποψήφιου είναι μέρος έρευνας μεγάλων 
ερευνητικών συνεργασιών, όπως συμβαίνει στα πειράματα του CERN, θα πρέπει να δίνεται 
από τους επικεφαλής των συνεργασιών αυτών γραπτή βεβαίωση ότι η ερευνητική εργασία 
έχει γίνει από τον υποψήφιο, είναι πρωτότυπη, και τα αποτελέσματά της έχουν υιοθετηθεί 
από την αντίστοιχη συνεργασία ως πιστοποιημένα αποτελέσματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα. 
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