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Κανόνες Παρουσίασης Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής 
 

(1) Μετά την επιτυχία σε περιεκτική εξέταση και τουλάχιστον τρία εξάμηνα πριν από την 

αναμενόμενη υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται η εξέταση της Πρότασης 

Διδακτορικής Διατριβής. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος του ενδιαφερόμενου φοιτητή ζητά 

απο την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με εισήγηση του Ερευνητικού 

Συμβουλου (όπως ορίζει ο Πανεπιστημιακός Κανόνας) να προτείνει τα μέλη της 

επιτροπής.  Ο Πρόεδρος Τμήματος ορίζει την Επιτροπή εντός 1 εβδομάδας από την 

υποβολή του αιτήματος, και ενημερώνει τον φοιτητή και τα μέλη. 

 

(2) Μέσα σε ένα μήνα από το διορισμό της επιτροπής, ο φοιτητής ετοιμάζει υπόμνημα 

έκτασης περίπου 10 σελίδων που περιλαμβάνει: 

 

• Εισαγωγή όπου εξηγεί σε συντομία το υπόβαθρο της ερευνητικής του εργασίας και τον 

τίτλο της μελλοντικής διατριβής του. 

• Παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιεί και της μεθοδολογίας της έρευνάς του. 

• Περίληψη των σημαντικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων μέχρι εκείνου του 

σημείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία της εργασίας. 

• Μελλοντική εργασία και χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσής της. 

 

(3) Ο φοιτητής υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος 4 αντίτυπα του υπομνήματος, 3 από 

τα οποία ο Πρόεδρος προωθεί στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, ενώ το τέταρτο 

αρχειοθετείται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

(4) Εντός δυο εβδομάδων από την υποβολή του υπομνήματος, ο φοιτητής καλείται σε 

προφορική εξέταση από την επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Ερευνητικός Σύμβουλος 

του φοιτητή. 

 

(5) Στο τέλος της εξέτασης η επιτροπή αποφασίζει αν ο φοιτητής είναι έτοιμος να συνεχίσει 

και να ολοκληρώσει τη διατριβή του ή όχι και ενημερώνει ανάλογα τον υποψήφιο.  Σε 

περίπτωση αρνητικής απόφασης ο φοιτητής δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην 

ολοκλήρωση της διατριβής και η επιτροπή ορίζει χρονικό διάστημα (όχι μικρότερο του 

ενός εξαμήνου), μετά το οποίο ο φοιτητής θα έχει ξανά το δικαίωμα παρουσίασης της 

Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής.  Ο φοιτητής δικαιούται να επαναφέρει προς εξέταση 

την Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής άλλη μία φορά.  Σε περίπτωση δεύτερης 

αποτυχίας, ο φοιτητής δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη Διδακτορική Διατριβή του. 

 

(6) Η επιτροπή ενημερώνει αμέσως για την απόφασή της τον Πρόεδρο του Τμήματος, ο 

οποίος προωθεί το θέμα στο Συμβούλιο Τμήματος. 

 


