ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
(Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

2018

(Οι γενικές διατάξεις περί διδακτορικών διατριβών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΣΤ’
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Άρθρο 1
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραµµάτων πρέπει να έχουν
τουλάχιστον τα εξής τυπικά προσόντα:
α.

Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού ή
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

β.

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων
Ιδρυµάτων του εξωτερικού αναγνωρισµένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Σ.Τ. να
γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και µη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Στην περίπτωση
αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο κύκλο
µαθηµάτων που ορίζεται από την Σ.Τ. στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

3.

Η Συνέλευση του Τµήµατος µπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια επιλογής,
όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση µαθηµάτων, προσωπική
συνέντευξη, κλπ. Καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις συνάφειας γνωστικού
αντικειµένου του προπτυχιακού τίτλου ή ΜΔΕ του υποψήφιου διδάκτορα µε το
γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος.

Άρθρο 2
Διαδικασία Επιλογής
1.

2.

α)

Η διαδικασία επιλογής αναφέρεται στο άρθρο 38 του Ν. 4485/17.

β)

Εάν η υποβαλλόµενη πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν
εκπληρώνει τα κριτήρια του Κανονισµού κατά την κρίση της ΣΤ, τότε αυτή
αποφασίζει αιτιολογηµένα την απόρριψη της αίτησης, και η σχετική απόφαση
διαβιβάζεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος που ακολούθως γνωστοποιεί στον
αιτούντα την απόφαση.

Μερική τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν
αναπροσαρµογή του στα δεδοµένα που προκύπτουν από την έρευνα του
υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται µε τεκµηριωµένη εισήγηση της Τριµελούς
Συµβουλευτικής Επιτροπής και θετική απόφαση της Σ.Τ. Σηµαντική αλλαγή όµως
του τίτλου η οποία υποδηλώνει µεταβολή του αντικειµένου έρευνας σηµαίνει την
έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
1.

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σηµαντική
συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση.

2.

Δύναται να τίθενται πρόσθετες προϋποθέσεις για την απονοµή του Διδακτορικού
Διπλώµατος, όπως δηµοσιεύσεις προερχόµενες από τη διδακτορική διατριβή σε
επιστηµονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µε σύστηµα
κριτών, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος µε απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος (Σ.Τ.).
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3.

Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα µε ευρεία περίληψη
σε επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή µε απόφαση της Σ.Τ. κατόπιν
αίτησης του υποψηφίου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος και θετικής
εισήγησης της Συµβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.), σε άλλη επίσηµη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντίστοιχη ευρεία µετάφραση στην Ελληνική. Η
διδακτορική διατριβή και η περίληψή της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Ιονίου Πανεπιστηµίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), στην Εθνική
Βιβλιοθήκη και µε απόφαση της ΣΤ, εάν το Τµήµα το επιθυµεί, θα διατηρείται
αντίγραφό της σε ηλεκτρονική µορφή σε ειδικά διαµορφωµένο ηλεκτρονικό
αρχείο.

4.

Τα προσόντα και τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της Συµβουλευτικής
Επιτροπής και της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των
επιτροπών αυτών διέπονται από τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 39, παρ. 1 έως 3 του
Ν4485/2017).

5.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου
διδάκτορα. Η λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι σηµαντική, αλλά δεν
υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εµπλοκή
στην επιβλεπόµενη έρευνα είναι κρίσιµη. Ειδικότερα, η άµεση συνεργασία
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.

6.

Είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Σ.Τ. και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Π.Μ.Σ. του Τµήµατος η αντικατάσταση του
Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου µέλους της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Οι
χρονικοί περιορισµοί που προβλέπονται για τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος
από τον υποψήφιο, εφόσον δεν µεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παραµένουν
ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου
µέλους της Συµβουλευτικής Επιτροπής.

7.

Η Σ.Τ. κάθε Τµήµατος καθορίζει µε απόφασή της τον αριθµό των επιβλεποµένων
διδακτορικών διατριβών ανά Επιβλέποντα Καθηγητή, που δεν µπορεί να είναι
περισσότερες από πέντε.

8.

Η διαδικασία ανάπτυξης της Διδακτορικής Διατριβής από τον υποψήφιο Διδάκτορα
και έγκρισης αυτής, καθώς και τα σχετικά µε την αναγόρευση του υποψηφίου ως
Διδάκτορα περιγράφονται στο άρθρο 41, παρ. 1 και 3 του Ν. 4485/17. Η Επταµελής
Εξεταστική Επιτροπή µπορεί να:

9.

α)

εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί,

β)

ζητήσει ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις ως προϋπόθεση της έγκρισης,

γ)

αρνηθεί την έγκρισή της.

Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις, η Τριµελής
Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόµατος της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην
περίπτωση όπου ζητούνται µείζονος σηµασίας τροποποιήσεις, η Επταµελής
Εξεταστική Επιτροπή ως σώµα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιηµένη διατριβή.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των µελών της Επταµελούς
Εξεταστικής Επιτροπής µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικών µέσων και η απόφασή
της θα είναι τελική.
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Άρθρο 4
Διάρκεια Σπουδών και Έλεγχος Προόδου
1.

α)

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος
προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν. 4485/17 . Η µέγιστη διάρκειά της
καθορίζεται από την Σ.Τ. του Τµήµατος, µετά το πέρας της οποίας ο
υποψήφιος Διδάκτορας διαγράφεται από τον κατάλογο των υποψηφίων
Διδακτόρων του Τµήµατος.

β)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για ένα (1)
ακόµη έτος µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του Επιβλέποντος
Καθηγητή προς τη Συµβουλευτική Επιτροπή, εµπεριστατωµένη έκθεση αυτής
και απόφαση της ΣΤ.

2.

Η Σ.Τ. µετά από ατιολογηµένη εισήγηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί να
αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου Διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται
ανεπαρκής, που δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της ή δεν εργάζεται
ικανοποιητικά ή δε διαθέτει τις ικανότητες ή τις προϋποθέσεις για την επιτυχή
εκπόνηση της διατριβής του. Διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα µπορεί να γίνει και
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου.

3.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες εφόσον τους ζητηθεί, µπορεί να προσφέρουν βοηθητικό
εκπαιδευτικό και/ή ερευνητικό έργο στο Τµήµα σε θέµατα συγγενή προς το
αντικείµενο της µελέτης τους, καθώς και να εποπτεύουν στις εξετάσεις του
προπτυχιακού και µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών.

4.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται σε ειδικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη
αίτησή του να ζητήσει αναστολή σπουδών µία φορά κατά τη διάρκεια των
σπουδών του. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο
από δύο (2) έτη. Η Σ.Τ. µε βάση την αίτηση και την εισήγηση της Συµβουλευτικής
Επιτροπής κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούµενης αναστολής και,
εφόσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος µπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του µετά
το χρονικό διάστηµα της αναστολής, άλλα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κατά την
κατάθεση της αίτησης εκπόνησης όρους. Ο χρόνος αναστολής δεν προσµετράται
στην ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Δεν
προσµετράται επίσης στον µέγιστο αριθµό των υποψηφίων διδακτόρων µέλους
Δ.Ε.Π.

Άρθρο 5
Ολοκλήρωση και Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής
1.

Όταν ο Επιβλέπων Καθηγητής κρίνει ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα του ΥΔ,
αποστέλλει ανάτυπο της Διδακτορικής Διατριβής, όχι αναγκαστικά στη τελική του
µορφή, και εισηγείται προς τη Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή. Κάθε διαφωνία
µέλους της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής διατυπώνεται εγγράφως µε
συγκεκριµένες υποδείξεις, παρατηρήσεις και διορθώσεις προς τον ΥΔ. Οι
υποδείξεις αυτές είναι δεσµευτικές για τον ΥΔ.

2.

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του ΥΔ, µετά την ολοκλήρωση
των υποχρεώσεών του ορίζεται από τη Σ.Τ. επταµελής Εξεταστική Επιτροπή, στην
οποία µετέχουν και τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής. Τέσσερα
(4) τουλάχιστον µέλη της 7µελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη
ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο ΤΞΓΜΔ. Τα
υπόλοιπα µέλη µπορεί να είναι µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
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Καθηγητές ΑΕΙ, Καθηγητές ΑΣΕΙ ή µέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές
των βαθµίδων Α’, Β’ και Γ’ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού
ή του εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Όλα τα µέλη
της 7µελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην οποία ο ΥΔ εκπόνησε τη διατριβή του.
Η 7µελής Εξεταστική Επιτροπή, αφού παραλάβει το τελικό κείµενο της
διδακτορικής διατριβής, καλεί µε ευθύνη του επιβλέποντα τον ΥΔ, εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος, για τη δηµόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής. Η
τελική υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής πραγµατοποιείται δηµόσια
ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, εφόσον ο ΥΔ έχει καταθέσει την τελική
έντυπη µορφή της διατριβής του, (α) στα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και (β)
στη Γραµµατεία του Τµήµατος (δύο αντίτυπα).
Μετά την προφορική παρουσίαση της διατριβής από τον υποψήφιο, και αφού
αυτός/αυτή αναδείξει το αντικείµενο της διατριβής, τον τρόπο έρευνας και
εργασίας, τα πορίσµατα και παρουσιάζει τα σηµεία που κατά τη γνώµη του
συνιστούν το πρωτότυπο της διατριβής και τη συµβολή της στην ανάπτυξη της
επιστήµης, τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής υποβάλουν ερωτήσεις στον
υποψήφιο. Εν συνεχεία η Εξεταστική Επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη και
αξιολογεί τη διατριβή και την προφορική δοκιµασία και αποφασίζουν για την
έγκριση και τη βαθµολογία της. Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον πέντε (5) µελών και βασικό κριτήριο αποτελεί η
συµβολή της διατριβής στην επιστήµη. Η απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής
αναγγέλλεται στον Υ.Δ. ενώπιον του ακροατηρίου της προφορικής δοκιµασίας.
3.

Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέµψει µε απόφασή της τη διατριβή για
διορθώσεις ή επεξηγήσεις οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα
µέχρι έξι (6) µήνες. Το τελικό πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται
από όλα τα παρόντα µέλη.

4.

Η επίσηµη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Σ.Τ. βάσει
των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής που διαβιβάζονται µε έγγραφο στη
Γραµµατεία του Τµήµατος.

5.

Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται µε την κλίµακα «καλώς», «λίαν καλώς» ή
«άριστα».

Άρθρο 6
Παρακολούθηση Διαλέξεων
1.

α)

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώµατος Ειδίκευσης άλλου συναφούς Τµήµατος από αυτό που εκπονεί τη
διδακτορική του διατριβή ή και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο
επιβλέπων Καθηγητής, µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής
Επιτροπής, µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριµένων
µαθηµάτων µεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου Τµήµατος ή άλλων
Τµηµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µετά από έγκριση της ΣΤ. Ο αριθµός των
µαθηµάτων είναι αυτός που καθορίζεται στον Κανονισµό του συγκεκριµένου
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

β)

Τη σχετική έγκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή
µπορεί να συνεπάγεται τη συµµετοχή σε εξετάσεις, όχι όµως δικαίωµα σε ή
υποχρέωση εγγραφής σε ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραµµα.
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γ)

Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων από τον υποψήφιο
διδάκτορα, αυτό πρέπει να συµβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο
Διδακτορικό Πρόγραµµα Σπουδών.

2.

Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ένα µέρος της
έρευνάς του σε Πανεπιστήµιο άλλης χώρας µετά από σύµφωνη γνώµη της
Συµβουλευτικής Επιτροπής και της Σ.Τ. προκειµένου να εξοικειωθεί µε το διεθνές
σύστηµα αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της επιστηµονικής γνώσης. Ο υποψήφιος
οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδηµαϊκό σύστηµα,
συµµετέχοντας σε σεµινάρια ή επιστηµονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην
αναγνώριση της έρευνάς του µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε σύστηµα κριτών,
όπου αυτό είναι εφικτό.

3.

Εφόσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. επιχορηγούν τη συµµετοχή
των υποψηφίων Διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µετά από απόφαση της
ΣΤ.

Άρθρο 7
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώµατος
1.

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώµατος είναι δηµόσιο έγγραφο, απονέµεται δε στο
γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική
διατριβή.

2.

Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώµατος ορίζει µε απόφασή της η Σύγκλητος του
Ιονίου Πανεπιστηµίου. Το Διδακτορικό Δίπλωµα υπογράφεται από τον Πρύτανη,
τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον Γραµµατέα του Τµήµατος και σφραγίζεται µε
τη σφραγίδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

3.

Στο διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθοµολόγηση,
βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς τη διατριβή του.

Άρθρο 8
Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραµµατεία
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος και τελικές διατάξεις
Τα πνευµατικά δικαιώµατα των διδακτορικών διατριβών που έχουν γίνει αποδεκτές
ανήκουν από κοινού και εξ’ ίσου στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα και στο ΤΞΓΜΔ.
Ο παρών Κανονισµός Διδακτορικών Σπουδών τίθεται αµέσως σε ισχύ και
γνωστοποιείται σε έντυπη µορφή και µέσω της ιστοσελίδας των προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Τµήµατος σε όλους τους ενδιαφεροµένους.
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