Κανονιζμόρ Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών (Π.Γ.Σ.)
ηος Τμήμαηορ Μαθημαηικών
ηηρ Σσολήρ Θεηικών Δπιζηημών
ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν
Φ.Δ.Κ. 1013/Β΄/21-3-2018
Άπθπο 1
Γενικέρ Γιαηάξειρ
Σν Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ισαλλίλσλ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ
πνπδψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4485/2017
(ΦΔΚ 114 η. Α΄).
ηνλ παξφληα θαλνληζκφ απνηππψλνληαη ε δνκή, νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (Π.Γ..) ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηεο
ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη νη πξνυπνζέζεηο
εηζαγσγήο ζε απηφ. Δπηπιένλ, θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο
Γηαηξηβήο θαη απφθηεζεο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.).
Άπθπο 2
Όπγανα ηος Π.Γ.Σ.
Σα φξγαλα ηνπ Π.Γ. είλαη:
i. Η Σςνέλεςζη ηος Τμήμαηορ (Σ.Τ.), ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην Ν.
4485/2017 (Άξζξν 21, παξαγ. 1).
ii. Η Σςνηονιζηική Δπιηποπή (Σ.Δ.) θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο. Αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη ε
παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ,
ε πξνεηνηκαζία πξνθήξπμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ε δηαρείξηζε θαη ελεκέξσζε
ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαζψο θαη ε νξγάλσζε
ηεο εηήζηαο εκεξίδαο παξνπζίαζεο ηεο πξνφδνπ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
Όιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
Άπθπο 3
Ανηικείμενο – Σκοπόρ
Αληηθείκελν ηνπ Π.Γ.. είλαη ε επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθψλ ηφζν ζηε βαζηθή έξεπλα
φζν θαη ζε εθαξκνζκέλεο θαηεπζχλζεηο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξναγσγή
ηεο γλψζεο θαη ηεο πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε θαηάξηηζε θαη ε
εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, λέσλ επηζηεκφλσλ ψζηε λα παξάγνπλ
ηεθκεξησκέλα, πξσηφηππα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα απνθηήζνπλ ηε
δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο πξναγσγήο ηεο επηζηήκεο.
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Άπθπο 4
Γιδακηοπικοί Τίηλοι
Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (Π.Γ..) νδεγεί ζηελ εθπφλεζε
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Γ.Γ.) ζηα Μαζεκαηηθά.
Άπθπο 5
Υποτήθιοι Γιδάκηοπερ
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο έρνπλ Έιιελεο ή
αιινδαπνί θάηνρνη Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή
αλαγλσξηζκέλνπ αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, ή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ηνπ Άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4485/2017, ζηα
Μαζεκαηηθά ή ζηε ηαηηζηηθή ή ζε ζπλαθείο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο κε
αδηακθηζβήηεηα καζεκαηηθφ πεξηερφκελν.
Αηηήζεηο γηα Γηδαθηνξηθέο πνπδέο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο έμη
(6) θνξέο θαη’ έηνο, ηνπο δπγνχο κήλεο ηνπ έηνπο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα
πξνθεξχζζνληαη απφ ην Σκήκα ζέζεηο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη εθηφο ησλ
παξαπάλσ εκεξνκεληψλ, κεηά απφ εηζεγήζεηο ησλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη
απνθάζεσλ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Οη αλσηέξσ πξνθεξχμεηο
δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο.
Οη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ αλά πεξηνρή, νη ηπρφλ εηδηθέο
απαηηήζεηο θαζψο θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε.
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ππνβάιινπλ αίηεζε,
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ 114 η. Α΄), ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο, ε πξνηεηλφκελε γιψζζα εθπφλεζεο θαη
ζπγγξαθήο - ε νπνία κπνξεί λα είλαη ε Διιεληθή ή ε Αγγιηθή -, θαζψο θαη ν/ε
πξνηεηλφκελνο/ε σο επηβιέπσλ/νπζα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ν/ε νπνίνο/α
αλήθεη ζε φζνπο/εο έρνπλ δηθαίσκα επίβιεςεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 39 ηνπ Ν.4485/2017 θαη ζην Άξζξν 8 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ










Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ.
Πξνζρέδην Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.
Αληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ.
Αληίγξαθα αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ζηνλ πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ
θχθιν ζπνπδψλ.
Γχν, ηνπιάρηζηνλ, αθαδεκατθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Αλαγλψξηζε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηίηινπο ζπνπδψλ ηεο
αιινδαπήο.
Αληίγξαθα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ.
Πηζηνπνηεηηθά δηδαθηηθήο ή εξεπλεηηθήο απαζρφιεζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ.
Δλππφγξαθε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ κε επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζην
νπνίν επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ηνπ.
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Οη γιψζζεο ππνβνιήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηίηινπ, ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο δηαηξηβήο
θαζψο θαη ε γιψζζα εθπφλεζεο θαη ζπγγξαθήο (βιέπε θαη Άξζξν 10 παξφληνο
θαλνληζκνχ) δχλαληαη λα είλαη ε Διιεληθή ή/θαη ε Αγγιηθή.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη δεθηφο θαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο κε θάηνρνο Γ.Μ..
ππφ ηελ πξνυπφζεζε εμερνπζψλ επηδφζεψλ ηνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ. θαη
θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (Άξζξν 38 ηνπ
Ν.4485/2017). Δπηπιένλ, δχλαηαη λα γίλνπλ δεθηνί σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο
πξφζθαηα απφθνηηνη Π.Μ.. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εθδνζεί Γίπισκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη εθθξεκεί ε νξθνκσζία ηνπο, αιιά έρνπλ νινθιεξψζεη
κε επηηπρία ηνλ θχθιν καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαη
έρνπλ ππνζηεξίμεη δεκφζηα θαη επηηπρψο ηε κεηαπηπρηαθή ηνπο δηαηξηβή, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη. Οη ελ ιφγσ ππνςήθηνη ππνβάιινπλ, επηπξφζζεηα, βεβαίσζε ηνπ
Δπηβιέπνληα Καζεγεηή γηα ηα παξαπάλσ θαη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηνπο
νξηζηηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ εληφο εμακήλνπ.
Άπθπο 6
Δπιλογή ςποτηθίυν διδακηόπυν-Οπιζμόρ Τπιμελούρ Σςμβοςλεςηικήρ
Δπιηποπήρ
Η πλέιεπζε ηνπ Σκέκαηνο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί , ηηο
θαηεγνξηνπνηεί κε βάζε ηε ζπλάθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ , θαη νξήδεη εληφο
δχν εβδνκάδσλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ κήα ηξηκειέ επηηξνπέ
απνηεινχκελε απν́ κέιε Γ .Δ.Π. ηνπ Σκέκαηνο , αλά θαηεγνξία αηηήζεσλ . Κάζε
ηξηκειήο επηηξνπή εμεηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αηηήζεηο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα
έγγξαθα θαη θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε . Καηφπηλ, εληφο δχν εβδνκάδσλ
απφ ηνλ νξηζκφ ηεο, ππνβάιεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκέκαηνο αλαιπηηθν́ ππν́κλεκα ,
ζην νπνήν αλαγξάθνληαη νη ιν́γνη γηα ηνπο νπνήνπο θάζε ππνςέθηνο πξέπεη έ δελ
πξέπεη λα γίλεη δεθηφο , θαζψο θαη ν πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ , εθφζνλ απηφο δελ έρεη
πξνηαζεί απφ ηνλ ππ νςήθην. Η πλέιεπζε ηνπ Σκέκαηνο , αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο
επηδφζεηο ζηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηηο αθαδεκατθέο ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο, ηε γλσ́κε ηνπ πξνηεηλν́κελνπ επηβιέπνληνο
, θαη ζπλεθηηκψληαο ην
ππφκλεκα ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο εγθξ ίλεη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα ηελ αίηεζε
ηνπ ππνςεθήνπ. ε πεξίπησζε ζεηηθήο γλψκεο, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο αλαζέηεη
ζηνλ πξνηεηλν́κελν επηβιέπνληα ηελ επίβιεςε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
, νξίδεη
Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 39 ηνπ Ν . 4485/2017 θαη
εληάζζεη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ζηνλ αληίζηνηρν Σνκέα . ηελ εγθξηηηθέ απν́θαζε
νξίδεηαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (βιέπε θαη Άξζξν 10 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ) θαη ν ηίηινο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Δπηπιένλ, θαηά ηε
ζπλέιεπζε ζπγθξφηεζεο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε Σξηκειήο
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πνπ ζα έρεη νξηζηεί δχλαηαη, εθφζνλ θξίλεη πσο είλαη
αλαγθαίν, λα νξίζεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε Γ.Γ. ηελ
παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε ζε κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ Π.Μ.. ηνπ
Σκήκαηνο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο νθείιεη λα πεξαηψζεη ηα
καζήκαηα κε επηηπρία πξηλ ηε ζχζηαζε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.
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Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο δεκνζηεχεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ Σκήκαηνο.
Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ή ηπρφλ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ ππνςήθηνπ
δηδάθηνξα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζεηηθή απφθαζε ηεο .Δ. θαη ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο. Ρηδηθή αιιαγή φκσο ηνπ ηίηινπ, ε νπνία ππνδειψλεη κεηαβνιή ηνπ
αληηθεηκέλνπ έξεπλαο, ζεκαίλεη ηελ έλαξμε λέαο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη ν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα ηελ νινθιεξψζεη πξηλ ηελ
παξέιεπζε ηεο ειάρηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (βιέπε Άξζξν 7 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ) απφ ηελ εκέξα πνπ εγθξίζεθε ε αιιαγή.

Άπθπο 7
Φπονική Γιάπκεια
Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο είλαη
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο
Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Ωο κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζεο ηεο
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο νξίδνληαη ηα έμη (6) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ
εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Γηα νπνηαδήπνηε
παξέθθιηζε απφ ηα ρξνληθά απηά φξηα απνθαίλεηαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .E..
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο δχλαηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξνο
ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, λα δεηήζεη αλαζηνιή ζπνπδψλ γηα ζπλερφκελεο ή κε
ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ αζξνηδφκελεο δελ μεπεξλνχλ ην έλα (1) πιήξεο εκεξνινγηαθφ
έηνο. ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο δεηεί ηελ αλαζηνιή. Σελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη
έγγξαθν ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ
απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα. Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαίλεηαη επί ηεο αίηεζεο, θαηφπηλ
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο .Δ.. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη ζηε
ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.
Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζηξάηεπζεο θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία άδεηα
κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα ρξφλνο αλαζηνιήο ζπνπδψλ
πέξαλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξφλνπ αλαζηνιήο.
Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, ν νπνίνο δελ απνθηά ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα εληφο ησλ
πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ παξάγξαθνπο ηνπ παξφληνο
Άξζξνπ, δηαγξάθεηαη απφ ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ κε απφθαζε ηεο
πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Η απφθαζε δηαγξαθήο θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη
ακειεηί ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα.
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Άπθπο 8
Δπίβλετη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ
Η δηαδηθαζία αλάζεζεο επίβιεςεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο νξίδεηαη ζην Άξζξν
39 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ 114 η. Α΄). Ο κέγηζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
πνπ κπνξεί λα επηβιέςεη ηαπηφρξνλα έλαο επηβιέπσλ νξίδεηαη ζε πέληε (5). Ο
επηβιέπσλ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ 114 η. Α΄) φηαλ εθιείςεη ή φηαλ
απνπζηάζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο (1) αθαδεκατθνχ έηνπο ή
αδπλαηεί λα ηειέζεη ηα ρξέε ηνπ επηβιέπνληνο. Γχλαηαη επίζεο λα αληηθαηαζηαζεί
απφ ηελ επίβιεςε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο φηαλ κε αίηεζή ηνπ πξνο ηε
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο παξαηηεζεί. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαγξάθνληαη ζηελ
αίηεζή ηνπ νη αθξηβείο ιφγνη ηεο παξαίηεζήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ Άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ 114 η. Α΄). ηελ πεξίπησζε
πνπ ε επίβιεςε αλαηεζεί ζε έλα απφ ηα δχν ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αθφκα θαη θαζ΄ ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ κπνξεί λα επηβιέπεη θάπνην κέινο, ην ηξίην κέινο
νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ λένπ επηβιέπνληνο.
Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ν
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο κπνξεί λα δεηήζεη, κε αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ, ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ Eπηβιέπνληνο Kαζεγεηή θαη λα πξνηείλεη λέν επηβιέπνληα. '
απηή ηελ πεξίπησζε, ε .E. θαιεί ηνλ ππνςήθην ζε ζπλέληεπμε γηα λα πξνβάιιεη
ηνπο ιφγνπο ηεο αίηεζεο αληηθαηάζηαζεο. H .E. απνθαίλεηαη γηα ηε ζνβαξφηεηα ησλ
ιφγσλ θαη εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο
αληηθαηάζηαζεο ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο
αληηθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Eπηβιέπσλ Kαζεγεηήο
παξαηηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αθνινπζείηαη απφ ηελ αξρή ε δηαδηθαζία νξηζκνχ
Eπηβιέπνληα Kαζεγεηή, Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηίηινπ
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε ρξνληθή δηάξθεηα ππνινγίδεηαη
απφ ηελ εκεξνκελία θαζνξηζκνχ ηνπ αξρηθνχ ηίηινπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο θάπνηνπ άιινπ κέινπο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο, ε Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο .E. θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Σνκέα.
Άπθπο 9
Υποσπεώζειρ και Γικαιώμαηα Υποτηθίος Γιδάκηοπα
Οη Γηδαθηνξηθέο πνπδέο πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Οη ππνςέθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ
κέρξη θαη πέληε (5) πιήξε αθαδεκατθά έηε απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο , φια ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ
θχθινπ ζπνπδψλ , ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο πξν́ζβαζεο , δαλεηζκνχ, θαη ρξέζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ . Μέρξη θαη
πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο Γηαηξηβήο , δηαηεξνχλ
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δηθαηψκαηα πξφζβαζεο , δαλεηζκνχ, θαη ρξέζεο ησλ ειεθηξνληθσ́ λ ππεξεζησ́λ ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.
Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηθαηνχληαη ησλ παξνρψλ ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ηεο
πγεηνλνκηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ
δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή ηνπ Σνκέα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε εθπφλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κεξηκλνχλ ν Δπηβιέπσλ
Καζεγεηήο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Σνκέα.
Κάζε ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ππνρξενχηαη:
α) λα αλαλεψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο κε αίηεζή ηνπ
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην κήλα Οθηψβξην. Δάλ ν
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο δελ αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ γηα δχν ζπλερφκελα
αθαδεκατθά έηε δηαγξάθεηαη απφ ηα Μεηξψα Γηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα
απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά
ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζηνλ ππνςήθην,
β) λα ππνβάιιεη εγγξάθσο, ην ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ θάζε έηνπο,
αλαιπηηθφ ππφκλεκα ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε
ηελ πξφνδν ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Η Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, κεηά
ηε ιήςε ηνπ αλαιπηηθνχ ππνκλήκαηνο απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, ππνβάιιεη θαηά
ην κήλα Ινχλην ηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ηνπ ππνςεθίνπ. Σφζν ην αλαιπηηθφ
ππφκλεκα ηνπ ππνςεθίνπ φζν θαη ε εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε .E. θξίλεη φηη ε πξφνδνο ηνπ ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, εηζεγείηαη πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηε
ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ,
γ) λα παξνπζηάδεη πξνθνξηθά, δεκφζηα ηελ πξφνδφ ηνπ ππφ κνξθή ζεκηλαξίνπ κία
θνξά θάζε έηνο ζε εκεξνκελία ηελ νπνία νξίδεη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ε
νπνία είλαη θνηλή γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο. Η εκεξίδα
ιακβάλεη ρψξα κηα θνξά ην ρξφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
θαηά ηνπο κήλεο Οθηψβξην-Ννέκβξην. Τπνρξέσζε πξνθνξηθήο, δεκφζηαο
παξνπζίαζεο έρνπλ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη παξέιζεη έλαο (1)
ρξφλνο απφ ηε ζχζηαζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο,
δ) λα παξαθνινπζεί ηα ζεκηλάξηα ηα νπνία δηνξγαλψλεη ην Σκήκα,
ε) λα ζπκκεηέρεη ζε ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν νη νπνίεο ηνπ αλαηίζεληαη θαηφπηλ
απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη άιιεο ππνβνεζεηηθέο πξνο ην
Σκήκα ππνρξεψζεηο (π.ρ., επηηεξήζεηο εμεηάζεσλ, επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο κε σξηαία αληηκηζζία ε νπνία επηβαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 παξ. 3 εδάθην ε ηνπ Ν. 3685/2008, πνπ παξακέλεη
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ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 88 παξ. α ηνπ Ν. 4485/2017). Η απαζρφιεζε απηή
ηειεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη δελ πξέπεη λα απνζπά ηνλ
ππνςήθην δηδάθηνξα απφ ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ,
ζη) λα έρεη ηαθηηθή θπζηθή παξνπζία ζην Σκήκα, θαη
δ) λα αλαθέξεη πάληα ζηηο δεκνζηεχζεηο θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζε ζπλέδξηα ην
Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο δελ ηεξεί θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ
ππνρξεψζεηο ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, έρεη ην δηθαίσκα έγγξαθεο ππφκλεζεο ζπκκφξθσζεο
ζηελ νπνία ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά εληφο ελφο εμακήλνπ.
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο εμαθνινπζεί λα αγλνεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, κεηά απφ λέα
εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο, ε πλέιεπζε δχλαηαη λα ηνλ δηαγξάςεη απφ ηα κεηξψα ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο. Η απφθαζε δηαγξαθήο θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη
ακειιεηί ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα.

Άπθπο 10
Σςγγπαθή, ςποζηήπιξη και αξιολόγηζη ηηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ
Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζα πξέπεη λα απνηειεί ζε βάζνο πξσηφηππε έξεπλα ηνπ
ππνςεθίνπ δηδάθηνξα ζην αληηθείκελφ ηεο, πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη κε παξνπζίαζε
απνηειεζκάησλ ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζε έγθξηηα δηεζλή
ζπλέδξηα κε ζχζηεκα θξηηψλ.
Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζπγγξάθεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, αιιά είλαη δπλαηή ε
ζπγγξαθή ηεο ζηελ Αγγιηθή, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ην έρεη δειψζεη είηε
ζηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε είηε κε λεφηεξε αίηεζε θαη ζπκθσλία ηεο .Δ. ε νπνία
επηθπξψλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ε Γηδαθηνξηθή
Γηαηξηβή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εθηεηακέλε πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ελδεηθηηθνχ κεγέζνπο εσο 10 ζειίδσλ.
H Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, φηαλ θξίλεη φηη πεξαηψζεθε ε έξεπλα ηνπ
ππνςεθίνπ, επηηξέπεη εγγξάθσο ζ' απηφλ ηε ζπγγξαθή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη ηελ έγγξαθε
ζεηηθή εηζήγεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αηηείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηε
δεκφζηα ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζή ηεο. Σελ αίηεζε ζπλνδεχνπλ νθηψ (8)
βηβιηφδεηα θαη ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο ππφ θξίζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Η
Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη αλαιπηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ηελ
ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο δεηψληαο ηνλ νξηζκφ Δπηακεινχο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θξίζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.
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Η .Δ., κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ηνκέα, εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο ηνλ νξηζκφ Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (Άξζξν 41 ηνπ Ν.
4485/2017), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο.
Ο νξηζκφο ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν
41 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ 114 η. Α΄). Σα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε εθείλν ζην νπνίν
εθπνλείηαη ε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Δληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε
ζχζηαζε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. κε εηδηθή
πξφζθιεζε ζπγθαιεί ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν ηελ Δπηακειή Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή ελψπηνλ ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαπηχζζεη δεκνζίσο ηε
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ηνπ.
ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ή άιινπ ιφγνπ, θαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή
ππνζηεξίδεηαη δεκφζηα απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 41 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ 114 η. Α΄).
ηελ πξφζθιεζε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηε .Δ., αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε
δηαδηθαζία είλαη δεκφζηα θαη αλνηθηή θαη κπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θάζε
ελδηαθεξφκελνο. Η πξφζθιεζε αλαξηάηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ζε εκθαλή ζεκεία ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.
Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο, παξνπζίαζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο
Γηαηξηβήο, πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ελψ ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κέζσ
ηειεδηάζθεςεο.
Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαιχεη θαη
παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο ζε ρξφλν κηαο
σξηαίαο δηάιεμεο. Σα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη νη ππφινηπνη παξφληεο
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο, λα θάλνπλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο.
Ακέζσο κεηά ηε δεκφζηα ππνζηήξημε ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη
ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Eπηβιέπνληνο Kαζεγεηή θαη θξίλεη ηελ
πνηφηεηα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη απνθαίλεηαη αλ ε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή
είλαη πξσηφηππε θαη αλ ζπληζηά ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε. Η Δπηακειήο Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή κπνξεί




λα εγθξίλεη ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί,
λα εγθξίλεη ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή δεηψληαο ήζζνλνο ζεκαζίαο
ηξνπνπνηήζεηο,
λα δεηήζεη κείδνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνηήζεηο,
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λα αξλεζεί ηελ έγθξηζή ηεο δηαπηζηψλνληαο ηπρφλ αδπλακίεο θαη λα πξνηείλεη
ηελ εθ λένπ ππνβνιή θαη επαλεμέηαζήο ηεο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη
(6) κελψλ αιιά εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο, θαη
λα κελ εγθξίλεη ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη λα κελ πξνηείλεη ηελ εθ λένπ
ππνβνιή ηεο.

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζεηηθή ςήθνο ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) παξφλησλ, κε θπζηθή παξνπζία ή ηειεδηάζθεςε, κειψλ ηεο Δπηακεινχο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή αμηνινγείηαη κε έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ραξαθηεξηζκνχο: Άπιζηα, Λίαν Καλώρ, Καλώρ. Γηα ηνλ αλσηέξσ
αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ απαηηείηαη ε ζεηηθή ςήθνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
παξφλησλ, κε θπζηθή παξνπζία ή ηειεδηάζθεςε, κειψλ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο.
ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ήζζνλνο ζεκαζίαο
ηξνπνπνηήζεηο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε
δηαηξηβή θαη ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή βεβαηψλεη εγγξάθσο φηη απηέο
έρνπλ ιεθζεί ππφςε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηνξζσκέλσλ
αληηηχπσλ ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα
(1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη κείδνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνηήζεηο, ηελ
ηξνπνπνηεκέλε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή εγθξίλεη ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή
θαη, ζε πεξίπησζε έγθξηζεο, αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ κε έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ραξαθηεξηζκνχο: Άπιζηα, Λίαν Καλώρ, Καλώρ, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Σν ρξνληθφ
δηάζηεκα γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηνξζσκέλσλ αληηηχπσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηνπο ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δελ εγθξίλεη ηε Γηδαθηνξηθή
Γηαηξηβή δηαπηζηψλνληαο βαζχηεξεο αδπλακίεο θαη πξνηείλεη ηελ εθ λένπ ππνβνιή
ηεο, ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ, αιιά εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία εμέηαζεο, ε ηξνπνπνηεκέλε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή επαλεμεηάδεηαη απφ
ηελ ίδηα Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ παξφληα
θαλνληζκφ. ε πεξίπησζε δεχηεξεο αξλεηηθήο θξίζεο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο
δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Γ.. ηνπ Σκήκαηνο.
ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη κε δπλαηφηεηαο εθ λένπ
ππνβνιήο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Γ.. ηνπ Σκήκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε, ζην ηέινο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή ζπληάζζεη εηδηθφ πξαθηηθφ ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα παξφληα, κε θπζηθή
παξνπζία ή ηειεδηάζθεςε, κέιε ηεο ην νπνίν θαη ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλαγφξεπζε ηνπ δηδάθηνξα, εθ’ φζνλ έρεη εγθξηζεί
ε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην Πξαθηηθφ αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ε αηηηνιφγεζε ηεο
ςήθνπ ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.

Άπθπο 11
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Απονομή ηος διδακηοπικού ηίηλος και αναγόπεςζη
Δληφο δηκήλνπ απφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, γίλεηαη ζε
ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο παξνπζίαζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνινπζεί ε θαζνκνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε
αλαγφξεπζή ηνπ ζε Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ. ηε ζπλεδξίαζε
παξίζηαηαη ν Πξχηαλεο ή έλαο απφ ηνπο Αληηπξπηάλεηο. Πξηλ ηελ θαζνκνιφγεζε, ε
δηαηξηβή πξέπεη λα έρεη ηππσζεί θαη βηβιηνδεηεζεί κε ηε θξνληίδα ηνπ ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα, ν νπνίνο θαη θαηαζέηεη 14 αληίηππά ηεο σο εμήο:








Απφ έλα ζηα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.
Σέζζεξα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζπλνδεπφκελα απφ ειεθηξνληθφ
αληίγξαθν θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Αξηζ. Πξση. 11619/8-42013 έγγξαθν ηεο Πξπηαλείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.
Έλα ζηε .Δ. (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή).
Έλα ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.
Έλα ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο.
Έλα αληίηππν ζην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο.

Ο ηίηινο θαη ε πεξίιεςε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο αλαξηψληαη ζηνλ ηζηνζειίδα
ηνπ Σκήκαηνο. Η ηειηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (κεηά απφ
έγγξαθε άδεηα ηνπ δηδάθηνξα) αλαξηάηαη ζε εηδηθφ ρψξν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Σκήκαηνο.
Σν θείκελν ηεο θαζνκνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.
Άπθπο 12
Λοιπέρ Γιαηάξειρ
1) Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα επηηξέςεη ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα λα
κεηαβεί, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Γ.., γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε άιιν
Παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
2) Πξηλ ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο
ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986
φηη: α) νιφθιεξε ε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ή ηα νπζηψδε κέξε ηεο δελ έρνπλ
ππνβιεζεί πξνο θξίζε ζε άιιεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο θαη φηη ν ππνςήθηνο
δηδάθηνξαο δελ έρεη ππνβιεζεί ήδε πξνεγνπκέλσο ζε δνθηκαζία επί δηδαθηνξία
κε ην ίδην ζέκα, θαη φηη β) ε παξνπ́ζα δηαηξηβ ή εθπνλήζεθε θάησ απφ ηνπο
δηεζλείο εζηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο . χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχο , ν ππνςήθηνο ζα
πξέπεη λα κελ έρεη πξνβεί ζε ηδηνπνίεζε μέλνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ θαη λα έρεη
πιήξσο αλαθέξεη ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή.
3) Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ν νπνίνο ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή αθπξσζεί
αλ απνδεηρζεί φηη δελ ζπλέηξεραλ, ηελ επνρή απφθηεζήο ηνπ, νη εθ ηνπ λφκνπ θαη
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4)

5)

6)

7)

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πξνυπνζέζεηο θηήζεο ηνπ. Η αλάθιεζε ή αθχξσζε ηνπ
ηίηινπ γίλεηαη απφ ηα νηθεία φξγαλα πνπ απέλεηκαλ ηνλ ηίηιν κε πιεηνςεθία ησλ
¾ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. ε δεχηεξν επίπεδν, ηνπ ζέκαηνο
επηιακβάλεηαη ε χγθιεηνο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη ε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο
κε ηηο ζπλήζεηο αθαδεκατθέο πξαθηηθέο. Δάλ δηαπηζησζνχλ δεηήκαηα κε ζπκβαηά
κε ηνπο θαλφλεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ράλεη
απηφκαηα θαη νξηζηηθά ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή θαη δηαθφπηεηαη θάζε ζρέζε ηνπ κε
ην Σκήκα. Σν Σκήκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη νξηζηηθά ηίηιν πνπ έρεη
απνλεκεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ή αλαγνξεπζείο δηδάθηνξαο
απνδεηρζεί, έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ, φηη έρεη πξνβεί ζε ινγνθινπή (βιέπε παξ.
3 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ).
Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ησλ κειψλ ησλ πκβνπιεπηηθψλ
Δπηηξνπψλ, θαζψο θαη νη ηίηινη ησλ εθπνλνχκελσλ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ
αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο.
Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή πξέπεη λα είλαη έλα πιήξεο θαη απηνηειέο επηζηεκνληθφ
έξγν θαη φρη ζπξξαθή εξγαζηψλ θαη λα κπνξεί λα δεκνζηεπζεί εμ νινθιήξνπ κε
ηε κνξθή κνλνγξαθίαο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο αθνινπζείηαη ην
ζρεηηθφ πξφηππν ησλ νδεγηψλ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Δηδηθφηεξα, ζην εμψθπιιν αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ην
Σκήκα, ν Σνκέαο, ην έηνο ζπγγξαθήο θαη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα θαη
ζην εζψθπιιν ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο θαη Δπηακεινχο Δπηηξνπήο.

Άπθπο 13
Ιζσύρ ηος κανονιζμού-Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ
Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο
αλεμαξηήησο απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο. Οπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζην
κέιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, ζα αληηκεησπηζηεί κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο .Δ.. Ο θαλνληζκφο γλσζηνπνηείηαη ζε
έληππε κνξθή θαη κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.
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