Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού
Κανονισμού
Λειτουργίας
του
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β΄κύκλου)
η
Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της
Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Άρθρο 9
Β’ Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα
1. Ο Β’ κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος (ΔΔ). Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12,
παράγραφος 5), την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του ΠΜΣ, τις διατάξεις
του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τις
διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.
2. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΔ είναι εκείνη που
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης (Β7/375/19-10-1999
(ΦΕΚ.2003, τ.Β/11-11-1999). Σε περίπτωση σοβαρού λόγου, ο υποψήφιος
διδάκτορας μπορεί να ζητήσει, για μια μόνο φορά, αναστολή της εκπόνησης
της διδακτορικής του διατριβής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης Β7/35/26-1-1994 (ΦΕΚ 95
τ.Β/14-2-1994).
3. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να
περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία
που προάγουν την Επιστήμη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ανώτατη
ακαδημαϊκή διάκριση.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις και διαδικασίες επιλογής για τον Β’ κύκλο μεταπτυχιακών
σπουδών
1. Για την εγγραφή στον Β’ κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
που
οδηγεί
σε
εκπόνηση
διδακτορικής
διατριβής.
•Να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
•Να γίνουν δεκτοί από κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο
αναλαμβάνει την επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός υποψηφίου ως πρώτο
από τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Το μέλος ΔΕΠ που
αναλαμβάνει την καθοδήγηση του υποψηφίου, ως επιβλέπων, δεν μπορεί να
ανήκει στη βαθμίδα του λέκτορα.
2. α) Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά την
πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών β) Ο υποψήφιος διδάκτωρ
ύστερα από συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ, που πρόκειται να αναλάβει την
ευθύνη της επίβλεψής του, καταθέτει στην επιτροπή μεταπτυχιακών
σπουδών πρόταση για τη διδακτορική διατριβή σε οκτώ αντίτυπα. Η πρόταση
πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο έρευνας, τη μεθοδολογία της έρευνας,
συνοπτική ανάπτυξη της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς επίσης και τη
βασική τουλάχιστον βιβλιογραφία επί του θέματος. Η Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών, αφού μελετήσει την πρόταση του υποψηφίου, τον
προσκαλεί σε προσωπική συνέντευξης προκειμένου να διαπιστώσει αν ο
υποψήφιος είναι ενήμερος για την γενικότερη θεματική περιοχή στην οποία
εμπίπτει το αντικείμενο έρευνας, αν κατέχει τις μεθόδους και τα
μεθοδολογικά εργαλεία που κρίνονται απαραίτητα για τη διερεύνηση του
αντικειμένου και αν ο ίδιος ο υποψήφιος είναι σε θέση να αναπτύξει τη σκέψη
και την επιστημονική του επιχειρηματολογία και να πείσει τα μέλη της
επιτροπής ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις
εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής. γ) Ο επιβλέπων μπορεί, αν επιθυμεί,
να παρευρίσκεται κατά την ώρα της συνέντευξης. Αν στα μέλη της επιτροπής
δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ σχετικό με την επιστημονική κατεύθυνση στην οποία
εμπίπτει η διατριβή, τότε η παρουσία του επιβλέποντος είναι υποχρεωτική. δ)
Οι προτάσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μαζί με όλα τα
παραστατικά στοιχεία για τους τίτλους σπουδών και την επιστημονική
εμπειρία του υποψηφίου, καθώς επίσης και ένα σύντομο βιογραφικό
σημείωμα, εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών τρεις
φορές ετησίως και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, τον Ιανουάριο και τον
Μάιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την συνεδρίαση
της Επιτροπής.

3. α) Η Επιτροπή, αφού διαμορφώσει γνώμη για τον υποψήφιο και το θέμα
του, εισηγείται ανάλογα στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Στην
απόφαση αυτή περιλαμβάνεται με σαφήνεια το ακριβές θέμα της διατριβής. β)
Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια
γνωστική περιοχή μπορεί να γίνει με απόφαση της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε
συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, συντάσσει πρωτόκολλο με τον ακριβή
τίτλο του νέου θέματος, το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος. γ)
Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής και καθορισμός νέου, σε
διαφορετικό γνωστικό πεδίο, μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από αίτηση του
υποψηφίου και με απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από τη
ΓΣΕΣ νέα τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τον
υποψήφιο διδάκτορα, συντάσσει πρωτόκολλο με το ακριβές αντικείμενο του
νέου θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής αρχίζει από την
ημερομηνία ορισμού του νέου θέματος.
Άρθρο 11
Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής
1. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος
διδάκτορας συνεργάζεται ανελλιπώς με τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής και κυρίως με τον επιβλέποντα καθηγητή. Στην
πορεία της ερευνητικής του δραστηριότητας παρουσιάζει την εργασία του
τουλάχιστον μία φορά στο colloquium των μεταπτυχιακών φοιτητών του α’
κύκλου σε προκαθορισμένη ημερομηνία.
2. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο υποψήφιος συντάσσει έκθεση
προόδου της ερευνητικής του εργασίας και της συνολικής του δραστηριότητας
κατά το έτος που πέρασε. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στην τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή μελετά την έκθεση του υποψηφίου, την
αξιολογεί και καταθέτει σχετικό πόρισμα - έκθεση στη Γραμματεία του
Τμήματος. Μετά από δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις της απόδοσης του
υποψήφιου διδάκτορα ως μη ικανοποιητικής, ο υποψήφιος διαγράφεται από το
πρόγραμμα. Η ΓΣΕΣ του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη

διαγραφή του υποψηφίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εάν συντρέχουν
σοβαροί προσωπικοί λόγοι ή λόγοι υγείας πλήρως αιτιολογημένοι και ύστερα
από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
3. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού του έργου και τη συγγραφή της
διατριβής, ο υποψήφιος καταθέτει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή
πλήρες αντίγραφο της ερευνητικής του εργασίας. Η επιτροπή αξιολογεί την
εργασία του υποψηφίου και αποφασίζει ομόφωνα για την ολοκλήρωση της
διατριβής ή υποδεικνύει στον υποψήφιο να προβεί σε προσθήκες,
τροποποιήσεις ή βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εργασία του και να την
υποβάλει εκ νέου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4. Η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο, προκειμένου να
ακολουθήσει η προβλεπόμενη εξέταση, γίνεται με την προϋπόθεση ότι η
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει μελετήσει και αξιολογήσει το συνολικό
έργο του υποψηφίου και έχει κρίνει ότι ο ίδιος περάτωσε επιτυχώς το
ερευνητικό του έργο, ανταποκρινόμενος σε όλες τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής. Μετά την έγκριση της τελικής μορφής της από την τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή, η διατριβή υποβάλλεται στην ΓΣΕΣ με σχετική
εισήγηση της επιτροπής πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη. Στην
εισήγηση αυτή πρέπει να υπάρχει και επισήμανση των σημείων εκείνων της
διατριβής που είναι πρωτότυπα και συμβάλλουν στην προαγωγή της
επιστήμης. Ένα αντίγραφο της διατριβής παραμένει στη Γραμματεία του
Τμήματος ενώ μια πολύ σύντομη περίληψή της υποβάλλεται από τον υποψήφιο
στα μέλη της ΓΣΕΣ προς ενημέρωση.
5. Η ΓΣΕΣ, ύστερα από γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
ορίζει την επταμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση και την τελική
κρίση της διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα τρία
μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και
ομότιμος καθηγητής. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο
επιβλέπων καθηγητής.
6. Η διατριβή υποστηρίζεται δημόσια σε τόπο και χρόνο που ορίζονται οκτώ
(8) τουλάχιστον ημέρες πριν την πρόσκληση και τουλάχιστον δύο (2) μήνες
μετά τον ορισμό από την ΓΣΕΣ της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η
πρόσκληση κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα, στα μέλη της εξεταστικής
επιτροπής, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και τοιχοκολλείται στους χώρους
ανακοινώσεων του Τμήματος.

7. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή του σε χρόνο που δεν
υπερβαίνει τα 45 λεπτά. Αναλύει το περιεχόμενο της εργασίας του,
παρουσιάζει τον τρόπο έρευνας που ακολούθησε και τα πορίσματα στα οποία
κατέληξε. Επισημαίνει τα σημεία εκείνα που, κατά τη γνώμη του, είναι
πρωτότυπα και συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και τα σημεία
εκείνα που ενδεχομένως χρειάζονται παραπέρα μελέτη και έρευνα.
8. Μετά την παρουσίαση της διατριβής από τον υποψήφιο, ο πρόεδρος της
εξεταστικής επιτροπής δίνει το λόγο σε καθένα από τα μέλη της, για να
κάνουν σχετικές παρατηρήσεις και να υποβάλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο
σχετικές με το αντικείμενο της διατριβής.
9. Μετά το τέλος της προφορικής δοκιμασίας, η εξεταστική επιτροπή
αποσύρεται σε σύσκεψη, αξιολογεί τη διατριβή, κρίνει και αξιολογεί την
επιστημονική επάρκεια και τη συνολική απόδοση του υποψηφίου κατά την
προφορική δοκιμασία και τον βαθμολογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
10. Η διδακτορική διατριβή που συγκέντρωσε τη σύμφωνη γνώμη πέντε (5)
τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, θεωρείται
εγκεκριμένη.
11. Το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα
παρόντα μέλη της, διαβιβάζεται από τον πρόεδρό της στο Τμήμα.
12. Αν η διδακτορική διατριβή έχει εγκριθεί αλλά έχουν γίνει σχετικές
παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να διορθώσει
το κείμενο της διατριβής του, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις
υποδείξεις της εξεταστικής επιτροπής, και μέσα σε διάστημα που ορίζεται
από την εξεταστική επιτροπή, να καταθέσει στον πρόεδρο της επταμελούς
επιτροπής τη διατριβή του στην τελική μορφή της. Ο πρόεδρος της
επιτροπής, μετά τον έλεγχο της διατριβής, καταθέτει στον πρόεδρο της
ΓΣΕΣ το πρακτικό της επταμελούς επιτροπής με την έγκριση της διατριβής.
Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τη διατριβή του σε τρία αντίτυπα,
ένα στη Γραμματεία του Τμήματος, και δύο στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 12
Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του Διδάκτορα γίνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία και τους τύπους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης τρεις φορές ετησίως από κοινού με την ορκωμοσία των νέων
πτυχιούχων και προηγείται αυτής.

