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Έχοντας υπόψη τις σχετικά ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3685/2008 και 4009/2011, ιδίως δε το
άρθρο 80 παρ. 11α του τελευταίου, καθώς και την εγκριτική Υπουργική Απόφαση για τη
λειτουργία του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ/Β΄/2223/13.8.2014),
συντάχθηκαν οι κατωτέρω Κανονισμοί, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Ο.Π.Α.
Α. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο: Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη, με
Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις ως ακολούθως:
1) Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση,
2) Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, με Ειδικεύσεις:
α) Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και
β) Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων.
2. Ο ιδιαίτερος τύπος και η περαιτέρω διαδικασία απονομής του ανωτέρω Μ.Δ.Ε. με τις
επιμέρους Ειδικεύσεις και Κατευθύνσεις καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής
(Σ.Ε.).
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ο.Π.Α., η οποία αποτελείται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, τα
υπηρετούντα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύο (2)
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
2. Η Σ.Ε., πενταμελής ομάδα διοίκησης του Προγράμματος, αποτελούμενη από καθηγητές του
Τμήματος, με επιστημονικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., οριζόμενη
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ο.Π.Α.
3. Ο Διευθυντής Π.Μ.Σ., Καθηγητής 1ης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής προερχόμενος
από τη Σ.Ε. και οριζόμενος επίσης από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από εισήγηση των
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μελών της Σ.Ε. Ο Διευθυντής κωλυόμενος, ορίζει αναπληρωτή του από τα μέλη της Σ.Ε., κατά
προτίμηση Καθηγητή 1ης βαθμίδας.
4. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. και του Διευθυντή είναι διετής, χωρίς να επιτρέπεται τρίτη
συνεχόμενη ανανέωση της θητείας τους.
Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων αναφορικά με το
Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών της Σ.Ε. και των συμβουλευτικών καθώς και εξεταστικών
επιτροπών, των επιτροπών επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή του
προαναφερόμενου μεταπτυχιακού τίτλου με τις οικείες Ειδικεύσεις και Κατευθύνσεις καθώς και
για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις, όπως και για κάθε ζήτημα
εποπτείας του Π.Μ.Σ. προβλεπόμενο από την ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία καθώς και
από τον παρόντα Κανονισμό.
2. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εν γένει παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του
όλου Π.Μ.Σ. Επίσης, για κάθε επιμέρους θέμα προβλεπόμενο από διατάξεις της σχετικά
ισχύουσας πανεπιστημιακής νομοθεσίας καθώς και από τον παρόντα Κανονισμό.
3. Ειδικότερα, η Σ.Ε.:
α) Σε συνεργασία και υπό την τελική έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, συντονίζει και
εποπτεύει το Π.Μ.Σ., εισηγούμενη για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του,
β) Είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη οικείου Κανονισμού Σπουδών, που περιλαμβάνει όλες τις
σχετικές με το Πρόγραμμα ρυθμίσεις, τον οποίον οφείλει στη συνέχεια να υποβάλει για έγκριση
στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος,
γ) Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος την επιλογή των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., με
βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα αντικειμενικά κριτήρια,
δ) Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Προγράμματος,
ε) Οργανώνει και επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής φοιτητών του Π.Μ.Σ. που διεξάγεται από
εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησής της,
στ) Αξιολογεί και επανεξετάζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., εισηγείται δε στη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος την ενδεχόμενη τροποποίηση του περιεχομένου του αντίστοιχου Προγράμματος,
ζ) Σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, συμβάλλει στην ετήσια σύνταξη έκθεσης σχετικά με
την πορεία του Προγράμματος, όπου περιλαμβάνεται η αξιολόγησή του ως προς το
επιστημονικό περιεχόμενο, την οργάνωση, τη διοικητική στήριξη και τη διδασκαλία,
χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, συμπεριλαμβανόμενης και της αξιολόγησης των
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φοιτητών. Η έκθεση για την πορεία του Προγράμματος περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο
οικονομικό απολογισμό, ήτοι την ύπαρξη πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων και τον συσχετισμό
τους με τη σκοπιμότητα καθώς και τη βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ., υποβάλλεται δε προς τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
4. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις
του Νόμου, την εγκριτική Υπουργική Απόφαση του Π.Μ.Σ. και τον παρόντα Κανονισμό, ήτοι:
α) Μεριμνά ευρύτερα για την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του Π.Μ.Σ., των συναφών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του παρόντος Κανονισμού,
β) Συγκαλεί τη Σ.Ε. και προεδρεύει των εργασιών της, τηρώντας τα σχετικά πρακτικά,
γ) Συγκροτεί ειδικές επιτροπές για τη μελέτη ή/και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
δ) Εισηγείται προς τη Σ.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Π.Μ.Σ.,
ε) Σε συνεργασία με τη Σ.Ε., συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Προγράμματος και
τη διαβιβάζει στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Δ. ΔΙΔAKTIKO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία
εγκριτική Υπουργική Απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ο.Π.Α., μετέχοντα και στη διδασκαλία
προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Επικουρικά μπορούν να επιλεγούν και μέλη από το
υπηρετούν στο Τμήμα Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από λοιπούς
διδακτορούχους ερευνητές. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ιδιαίτερα
όπως:
α) Συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου και των διδαχθέντων από αυτούς μαθημάτων
γενικότερα,
β) Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά,
γ) Εμπειρία σε μεταπτυχιακές σπουδές,
δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα-μελέτες,
ε) Θέσεις ευθύνης στην έρευνα ή στη Διοίκηση,
στ) Αξιολόγησή τους από φοιτητές του Π.Μ.Σ.
2. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης ανά μάθημα να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή επικουρικά διδακτορούχοι ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η επιλογή τους
διενεργείται βάσει των ίδιων κατά τα ανωτέρω αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ απαιτείται και
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στην προκειμένη περίπτωση η λήψη σχετικής απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από
εισήγηση της Σ.Ε.
3. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει
επιστημονικό έργο Ομότιμοι Καθηγητές του Τ.Ο.Π.Α. ή άλλων Α.Ε.Ι. Η σχετική συμμετοχή
τους ανά ακαδημαϊκό έτος και μάθημα εγκρίνεται βάσει απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος,
κατόπιν εμπρόθεσμης αντίστοιχης αίτησής τους και εισήγησης της Σ.Ε. Με την ίδια απόφαση,
καθορίζονται και οι λοιποί όροι καθώς και το ειδικότερο λειτουργικό πλαίσιο ένταξής τους στην
οικεία Κατεύθυνση-Ειδίκευση του Π.Μ.Σ.
Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
1. Το παρόν Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3)
εξάμηνα. Το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και
περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Η
παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.
2. Κατ' εξαίρεση και μετά από σχετική έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, η
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί σε συνεργασία με τη Σ.Ε. να προτείνει τη λειτουργία για
ορισμένο χρονικό διάστημα εντός του νόμιμου χρόνου λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αντίστοιχου
χωριστού από το κανονικό Π.Μ.Σ. Προγράμματος διδασκαλίας από απόσταση ή την οργάνωση
χωριστού Προγράμματος δια βίου μάθησης. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής των εν λόγω
ευχερειών θα πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομερώς στην οικεία πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. προς τη
Σύγκλητο.
3. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή του παρόντος Π.Μ.Σ., το κόστος λειτουργίας του,
τους οικείους πόρους και τη διαχείρισή τους, εφαρμόζονται τα σχετικώς προβλεπόμενα στην
οικεία εγκριτική Υπουργική Απόφαση, σε ανάλογο συνδυασμό με το άρθρο 8 Ν. 3685/2008 και
τα άρθρα 8 παρ. 10, 13Β Ν. 4009/2011 καθώς και τον παρόντα Κανονισμό.
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και
Θετικών

Επιστημών

και

πτυχιούχοι

Πολυτεχνικών

Σχολών

καθώς

και

πτυχιούχοι

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει τα βασικά
κριτήρια συνεκτίμησης για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών του Π.Μ.Σ., τη συγκρότηση
της Επιτροπής Επιλογής των εισακτέων φοιτητών, τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, την
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επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων, την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων και των
ασκήσεων του Π.Μ.Σ., τον ορισμό για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ενός μέλους Δ.Ε.Π. ως
επιβλέποντα, τον ορισμό τριμελών επιτροπών για την παρακολούθηση και εξέταση των
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών καθώς και τα της απονομής του προαναφερόμενου
μεταπτυχιακού τίτλου με τις οικείες Ειδικεύσεις και Κατευθύνσεις.
3. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον παρόντα Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών
υποχρεούνται να υποβάλουν από την 1η έως και την 20η Μαΐου τα εξής δικαιολογητικά:
•

Αίτηση, στην οποία δηλώνεται και η Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να
φοιτήσουν

•

Πτυχίο, εφόσον δε πρόκειται για πτυχίο ξένου πανεπιστημίου, την αναγνώριση της
ισοτιμίας του. Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξεταστική
περίοδο του Ιουνίου, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση έως την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους

•

Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και πτυχιακή εργασία, εάν υπάρχει

•

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

•

Δημοσιευμένες εργασίες, εάν υπάρχουν

•

Αναφορά ερευνητικής ή συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

•

Τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας

•

Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος Δ.Ε.Π. που
γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου

4. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει:
α) Την αρχική επιλογή με βάση τον υποβληθέντα φάκελο μαζί με

τα προαναφερόμενα

δικαιολογητικά,
β) Γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εφόσον δεν
συντρέχουν οι κατωτέρω λόγοι εξαίρεσης,
γ) Συνέντευξη με στόχο την αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα
αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
5. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συντελεστή
0,3, η ερευνητική δραστηριότητα, η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις
0,3 και η συνέντευξη-αξιολόγηση 0,4.
6. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι διπλώματος Proficiency
ή TOEFL ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην αγγλική γλώσσα. Ομοίως δεν
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απαιτείται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους είναι πτυχιούχοι αγγλόφωνων
πανεπιστημίων.
7. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται γραπτώς
ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της
ελληνικής

ή παρακολούθησης

επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας

ή τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
8. Ένας (1) Υπότροφος Εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και ένας (1)
αλλοδαπός Υπότροφος του Ελληνικού Κράτους μπορούν να γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις
στον Κύκλο Σπουδών του Μ.Δ.Ε. που επιθυμούν, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισαγομένων.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, οι ανωτέρω αριθμοί είναι δυνατόν να αυξάνουν.
9. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουνίου και τα
αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Επιλογής έως την 15η Σεπτεμβρίου,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου, όπου απαιτείται.
Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά Κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι
άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα. Τα
αποτελέσματα υποβάλλονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος προς επικύρωση.
Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων κάθε εξαμήνου αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες αποφάσεις της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
είναι τετράωρα εβδομαδιαίως και περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Το Α΄
και Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνουν το καθένα τουλάχιστον δέκα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες
διδασκαλίας.
2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων που
προβλέπονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις προαναφερόμενες Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.,
είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία πέραν των έξι (6) διδακτικών ωρών σε
οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται, μετά από απόφαση της Σ.Ε., την απόρριψη του φοιτητή στο
συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος,
εφόσον δεν παραβιάζονται τα παρακάτω προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος.
3. Η διαπίστωση της παρουσίας των φοιτητών είναι ευθύνη του διδάσκοντος. Ο κατάλογος
παρουσίας των φοιτητών υπογεγραμμένος από τους ίδιους, παραδίδεται μέσω Γραμματείας του
Τμήματος στον Διευθυντή τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Σε
περίπτωση μη παράδοσης των εν λόγω στοιχείων, αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος και το
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θέμα συζητείται προς διευθέτηση στη Σ.Ε. Η μη παρακολούθηση του Α΄ ή του Β΄ εξαμήνου και
η υπέρβαση της απουσίας των έξι (6) διδακτικών μονάδων στο σύνολο των μαθημάτων,
συνεπάγεται τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή.
4. Εντός του πρώτου διμήνου από την έναρξη των σπουδών, η Σ.Ε. ορίζει για κάθε φοιτητή ένα
(1) μέλος Δ.Ε.Π. ως σύμβουλο. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας των
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και της παροχής ακαδημαϊκών ευρύτερα συμβουλών.
5. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική, επικουρικά δε και η αγγλική. Η ευχέρεια
διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης μεταπτυχιακών σπουδών αποκλειστικά ή εν μέρει στην αγγλική
γλώσσα μπορεί να ρυθμισθεί βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στα άρθρα 44 και 80, περ. α΄, εδ.
ε΄ Ν. 4009/2011.
6. Οι δηλώσεις για τα μαθήματα επιλογής ολοκληρώνονται εντός της δεύτερης διδακτικής
εβδομάδας κάθε εξαμήνου.
7. Τα μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στο τέλος κάθε εξαμήνου, βάσει αντίστοιχου
προγράμματος που διαμορφώνει ο Διευθυντής σε συνεργασία με τη Σ.Ε. καθώς και τον/την
Πρόεδρο του Τμήματος, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις με τις εξετάσεις προπτυχιακών
μαθημάτων από τους διδάσκοντες. Ο βαθμός κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά
και αξιολόγηση επίδοσης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (εργασίες ή άλλες εκπαιδευτικές
διαδικασίες, κατά την κρίση του διδάσκοντος). Η βαρύτητα των εργασιών κλπ στον τελικό
βαθμό ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα κατά την έναρξη του εξαμήνου.
8. Τα μαθήματα του Α΄ ή του Β΄ εξαμήνου, στα οποία αποτυγχάνει ο φοιτητής και εφόσον δεν
ξεπερνούν το ήμισυ (50%) του συνόλου των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου χωριστά,
επανεξετάζονται την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε περισσότερα των
δύο (2) μαθημάτων, τότε διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Εάν στην περίοδο του Σεπτεμβρίου ο
φοιτητής αποτύχει σε έως δύο (2) μαθήματα, επανεξετάζεται πλέον τον επόμενο Φεβρουάριο
ενώπιον τριμελούς επιτροπής, που ορίζει η Σ.Ε. και στην οποία δεν μετέχει ο αντίστοιχος
διδάσκων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός. Σε περίπτωση
απόρριψης και από την εν λόγω τριμελή επιτροπή, ο φοιτητής διαγράφεται.
9. Η εκπρόθεσμη αλλά σε κάθε περίπτωση εντός της εξεταστικής περιόδου συμμετοχή στις
εξετάσεις επιτρέπεται, εφόσον δοθεί προς τούτο άδεια από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του υπό
εξέταση μαθήματος και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μόνον δε εάν συντρέχει αιτιολογημένα
σοβαρός λόγος υγείας ή ανωτέρας βίας γενικότερα.
10. Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τ.Ο.Π.Α. εντός ενός
(1) μηνός από την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Σε κάθε μάθημα αναλογούν επτάμιση (7,5)
ECTS και στη Διπλωματική Εργασία τριάντα (30) ECTS. Συνολικά στα μαθήματα αναλογούν
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εξήντα (60) ECTS, συν τριάντα (30) της διπλωματικής εργασίας, ήτοι ενενήντα (90) ECTS για
ολόκληρο το Π.Μ.Σ.
11. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές απαντούν σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ύλης
και της μεθόδου διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Τα συνθετικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων
συζητούνται στη Γ.Σ.Ε.Σ. πριν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, με βάση σχετική εισήγηση του
Διευθυντή.
12. Όσον αφορά τη δυνατότητα παροχής υποτροφιών και εκπαιδευτικών δανείων σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές του παρόντος Προγράμματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο
54 Ν. 4009/2011.
13. Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί σε μεταπτυχιακό φοιτητή αναστολή
φοίτησης έως δώδεκα (12) το πολύ μήνες, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και σύμφωνη απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.
14. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να εισαχθεί σε Πρόγραμμα Erasmus μετά το πέρας
του Β΄ εξαμήνου του παρόντος Π.Μ.Σ.

Η. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. να εκπονήσει αυτόνομα
(όχι σε συνεργασία) διπλωματική εργασία, με θέμα που προτείνει ο ίδιος. Η έκταση της
διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι μεταξύ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) και είκοσι
χιλιάδων (20.000) λέξεων. Η οργάνωση του κειμένου της διπλωματικής γίνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που διαμορφώνει η Σ.Ε., με σύμφωνη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι εν λόγω
προδιαγραφές πρέπει να είναι αναρτημένες στον επίσημο περί Π.Μ.Σ. ιστότοπο του Τ.Ο.Π.Α.
2. Μέχρι την 20η Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές του Β΄ εξαμήνου υποχρεούνται,
μετά από συνεννόηση με Επίκουρο Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Πρωτοβάθμιο Καθηγητή
διδάσκοντα στο Μ.Δ.Ε. που θα αναλάβει ως επιβλέπων, να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος τον τίτλο της διπλωματικής τους εργασίας, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου
καθώς και το όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντος καθηγητή. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί
κατά τα ανωτέρω διδάσκων που να επιθυμεί να αναλάβει ως επιβλέπων τη συγκεκριμένη
διπλωματική, η Σ.Ε. και ο Διευθυντής Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθώς και τον
μεταπτυχιακό φοιτητή προχωρεί στην επιλογή εναλλακτικού θέματος και επιβλέποντος, ο οποίος
πλέον ορίζεται βάσει της επιστημονικής εξειδίκευσης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
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3. Οι παραπάνω εμπροθέσμως υποβληθείσες προτάσεις για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
διαβιβάζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος στη Σ.Ε. μέχρι την 31η Μαΐου. Η Σ.Ε. σε
συνεννόηση με τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα καθηγητή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με
τη διαμόρφωση των θεμάτων των διπλωματικών και τον ταυτόχρονο ορισμό των οικείων
τριμελών επιτροπών. Πέραν του επιβλέποντος, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη που συναπαρτίζουν
την κάθε τριμελή επιτροπή μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με την επιστημονική τους
εξειδίκευση από το σύνολο των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ., μονίμων ή μη. Η ολοκληρωμένη
πλέον πρόταση της Σ.Ε. διαβιβάζεται στη συνέχεια για τελική έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία
θα πρέπει το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου να έχει λάβει τη σχετική εγκριτική απόφαση.
4. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των Ομότιμων Καθηγητών διδασκόντων στο
Π.Μ.Σ., μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών, κατ’ εξαίρεση
δε τεσσάρων (4) ετησίως. Η επίβλεψη διπλωματικής πιστώνεται με μισή (1/2) διδακτική ώρα
εβδομαδιαίως ανά επιβλέποντα. Με επόμενη απόφασή της η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από σχετική
εισήγηση της Σ.Ε., μπορεί να τροποποιήσει το θέμα της διπλωματικής εργασίας ή να αλλάξει τον
επιβλέποντα ή και τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος και
το ζητήσει/ουν ο ίδιος/οι ή ο επιβλέπων.
5. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στη διάρκεια και μέχρι το τέλος του Γ΄
εξαμήνου, σε διαρκή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Πριν την κατάθεση της
διπλωματικής, ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να υποβάλει την εργασία του στα υπόλοιπα δύο
(2) μέλη της τριμελούς του επιτροπής για τυχόν παρατηρήσεις τους. Σε περίπτωση μη τήρησης
από τον φοιτητή των προηγούμενων υποχρεώσεών του, η κατάθεση της διπλωματικής εργασίας
δεν γίνεται αποδεκτή.
6. Με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να δοθεί γενική παράταση ενός (1) μόνον επιπλέον εξαμήνου. Ο
ορισμός του θέματος και η έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται
έστω και αν ο φοιτητής δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα. Μετά από
αίτημα του υποψήφιου και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος ή μετά από απαίτηση ενός ή
περισσότερων μελών της τριμελούς επιτροπής για διορθώσεις, είναι δυνατόν με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε., να παραταθεί η σχετική προθεσμία μέχρι τρείς (3) ακόμη
μήνες. Η έναρξη του Γ’ εξαμήνου γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Όποιος
ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση μαθήματος τον Φεβρουάριο μετά το πέρας του κανονικού Γ΄
εξαμήνου, εκπονεί τη διπλωματική του εργασία κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του
ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
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7. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται έως το πέρας του Γ΄ εξαμήνου στη Γραμματεία του
Τμήματος σε πέντε (5) αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.
8. Η τριμελής επιτροπή βαθμολογεί τη διπλωματική εργασία εντός είκοσι (20) εργάσιμων
ημερών από την κατάθεσή της και εφόσον προηγηθεί προφορική υποστήριξη από τον υποψήφιο.
Ο χρόνος και ο τόπος της προφορικής υποστήριξης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος, μετά από συνεννόηση με τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, είναι δε ανοικτή σε όλο
το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος.
9. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας εξάγεται ως ο μέσος όρος του βαθμού (0-10) που θέτει
κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής. Εάν ο βαθμός είναι μικρότερος του πέντε (5), δεν
απονέμεται το Μ.Δ.Ε. Η λήψη πτυχίου γίνεται μετά από επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8)
μαθημάτων και επιτυχή υποστήριξη διπλωματικής εργασίας (Σύνολο: 90 ECTS).
10. Ο τελικός βαθμός Μ.Δ.Ε., που μπορεί να περιλαμβάνει και υποδιαιρέσεις της μονάδας,
προσδιορίζεται ως ο μεσοσταθμικός όρος του 80% της μέσης βαθμολογίας των μαθημάτων όλων
των εξαμήνων και του 20% του βαθμού της διπλωματικής εργασίας. Οι βαθμοί που απονέμονται
είναι: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5-8,4) και Καλώς (5-6,4).
Θ. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΥΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ Π.Μ.Σ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αφενός μεν στα άρθρα 1 παρ. 2, 2 περ. β΄ και δ΄, 6 παρ. 1, β΄
και 10 Ν. 3685/2008, αφετέρου δε στα άρθρα 8 παρ. 20, θ΄, 9 παρ. 10, ιβ΄, 40-42 και 80 παρ. 11,
περ. α΄, εδ. ε΄ Ν. 4009/2011, παρέχεται η δυνατότητα στο Τ.Ο.Π.Α. συνδιοργάνωσης κοινών
Π.Μ.Σ. τόσο με άλλα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, όσο και με Τμήματα άλλων
ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού. Η ίδια
ευχέρεια δίδεται και σε σχέση με ομοταγή Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές, ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να καθορισθεί εν όλω ή εν
μέρει η αγγλική.
2. Οι ειδικότεροι όροι ίδρυσης και λειτουργίας κατά τα ανωτέρω κοινών Π.Μ.Σ. προβλέπονται
σε Ειδικό προς τούτο Κανονισμό, τον οποίον συντάσσει το Τ.Ο.Π.Α. και εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ.
αυτού, ως εισήγηση προς τελική έγκριση από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου.
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ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Ο.Π.Α.
Α. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Το παρόν Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) απονέμει αντίστοιχο Διδακτορικό
Δίπλωμα (Δ.Δ.) από μέρος του Τ.Ο.Π.Α.
2. Ο ιδιαίτερος τύπος και η περαιτέρω διαδικασία απονομής του ανωτέρω Δ.Δ. καθορίζονται με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Όργανα του Π.Δ.Σ. είναι:
α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ο.Π.Α.
β) Η Σ.Ε., η οποία είναι εκείνη και του Π.Μ.Σ.
γ) Ο Διευθυντής Π.Δ.Σ., ο οποίος επίσης είναι αυτός του Π.Μ.Σ.
2. Για τα παραπάνω Όργανα και τη θητεία τους ισχύουν αναλογικά όσα αναφέρονται στον
Κανονισμό Π.Μ.Σ καθώς και σε επιμέρους θέματα του παρόντος Κανονισμού Π.Δ.Σ. Το ίδιο
ισχύει και προκειμένου για τις αρμοδιότητες των υπόψη Οργάνων.
Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Δ.Σ. αποτελείται πρωτίστως από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ο.Π.Α. ή
Ομότιμους Καθηγητές μετέχοντες στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
του Τμήματος. Επικουρικά μπορούν να επιλεγούν και μέλη από το υπηρετούν στο Τμήμα
Ε.ΔΙ.Π. καθώς και από λοιπούς διδακτορούχους ερευνητές. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., βάσει αντικειμενικών κριτηρίων,
ιδιαίτερα όπως:
α) Συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου και των διδαχθέντων από αυτούς μαθημάτων
γενικότερα,
β) Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά,
γ) Εμπειρία σε μεταπτυχιακές σπουδές,
δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα-μελέτες,
ε) Θέσεις ευθύνης στην έρευνα ή στη Διοίκηση,
στ) Αξιολόγησή τους από φοιτητές του Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ.
2. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Δ.Σ. μπορούν επίσης να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή επικουρικά διδακτορούχοι ερευνητές
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αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η επιλογή τους
διενεργείται βάσει των ίδιων αντικειμενικών κατά τα ανωτέρω κριτηρίων, ενώ απαιτείται και
στην προκειμένη περίπτωση η λήψη σχετικής απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από
εισήγηση της Σ.Ε.
Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
1. Η διάρκεια σπουδών για τη λήψη Δ.Δ. είναι τουλάχιστον τριετής, με χρονική αφετηρία την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια
σπουδών από την εγγραφή του υποψηφίου έως και την κατάθεση του τελικού κειμένου της
διδακτορικής του διατριβής, μετά δε και από τις όποιες διορθώσεις υπέδειξαν ο επιβλέπων μαζί
με τα υπόλοιπα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5)
συνολικά ημερολογιακά έτη. Δυνατότητα παράτασης αναγνωρίζεται για ένα (1) μόνον έτος,
μετά από σύμφωνη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και λήψη σχετικής
απόφασης από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η εν λόγω διδαδικασία παράτασης ξεκινά μετά από
αντίστοιχη επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα.
2. Για υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. μετά από
αιτιολογημένες αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ., ο ελάχιστος χρόνος σπουδών ανέρχεται σε τέσσερα (4)
τουλάχιστον ημερολογιακά έτη κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτήν, ο υποψήφιος
διδάκτορας υποχρεούται να ολοκληρώσει οργανωμένο κύκλο του ΠΜΣ που θα καθορίσει η
Γ.Σ.Ε.Σ. Ο υπόψη χρόνος παρακολούθησης υπολογίζεται στον προαναφερόμενο ελάχιστο χρόνο
για την απόκτηση Δ.Δ. Σχετικά με τον μέγιστο χρόνο σπουδών του Π.Δ.Ε. και την ευχέρεια
παράτασης, ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση τα ήδη προαναφερθέντα.
3. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, το κόστος λειτουργίας, τους πόρους και τη διαχείριση
εσόδων του Π.Δ.Σ., ισχύουν αναλογικά τα του Π.Μ.Σ.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, όπου υποχρεωτικά
προσδιορίζονται οι επιστημονικές περιοχές καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία επιλογής τους. Ως αναγκαίες προϋποθέσεις προβλέπονται τουλάχιστον:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο ή πτυχίο Τ.Ε.Ι.,
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή δημοσιευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό
και ερευνητικό έργο,
γ) Συνάφεια ενός των παραπάνω υπό στοιχεία (α)-(β) με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
υπό προκήρυξη θέσης,
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δ) Πιστοποιημένη καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, αντίστοιχα με όσα
προβλέπονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
2. Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου, ο
βαθμός Μ.Δ.Ε. ή εάν δεν υπάρχει, η ποιότητα του ισοδύναμου επιστημονικού και ερευνητικού
έργου, ο βαθμός γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ικανότητα, όπως
αυτή προκύπτει από δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις σε συνέδρια ή από συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, η τυχόν επαγγελματική εμπειρία καθώς και το αποτέλεσμα της προσωπικής
συνέντευξης.
3. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική προκύρηξη ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη
Γραμματεία του Τ.Ο.Π.Α. κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Απρίλιο κάθε έτους αίτηση
υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Πτυχίο και Μ.Δ.Ε. ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και αντίστοιχη αναγνώριση
ισοτιμίας, αν πρόκειται για πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου

•

Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

•

Τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου

•

Βιογραφικό σημείωμα και περίληψη τυχόν δημοσιεύσεων ή ερευνητικών εργασιών

•

Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον από μέλος Δ.Ε.Π. του
μεταπτυχιακού που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος και γνωρίζει την ακαδημαϊκή του
επίδοση

•

Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής σύμφωνα με τα ανωτέρω περί Π.Μ.Σ.
αναφερόμενα ή καλής γνώσης μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά,
Ισπανικά, Ιταλικά ή οποιαδήποτε άλλη εγκρίνει η Σ.Ε.)

•

Αναλυτική πρόταση περίπου τριών χιλιάδων (3.000) λέξεων (με σχετική βιβλιογραφία),
όπου να αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της διατριβής, να περιγράφεται η
μεθοδολογία και να διατυπώνονται τα κατά την κρίση του υποψήφιου στοιχεία
πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας (Οι σχετικές
προδιαγραφές παρουσιάζονται στο κατωτέρω Παράρτημα)

•

Το σχετικό αντικείμενο της προκήρυξης και το όνομα του μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
που προτείνει ο υποψήφιος διδάκτορας ως επιβλέποντά του.

4. Η βασική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τη Σ.Ε., προς την οποία παρουσιάζουν
την πρότασή τους οι υποψήφιοι διδάκτορες. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από εισήγηση της
Σ.Ε., επικυρώνει τον οριστικό πλέον πίνακα των υποψήφιων διδακτόρων και των τριμελών
συμβουλευτικών τους επιτροπών, ενημερώνεται και επικυρώνει τη συνολική αξιολόγηση των
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υποψήφιων διδακτόρων βάσει του παρόντος Κανονισμού, συγκροτεί τις οικείες επταμελείς
εξεταστικές επιτροπές και αναγορεύει τους επιτυχόντες υποψήφιους σε διδάκτορες.
ΣΤ. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο
στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου που πραγματεύεται. Για τους λόγους αυτούς, στη διατριβή
πρέπει να αναφέρονται ρητά:
α) Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας,
β) Η σημασία της διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος,
γ) Οι πρωτότυπες συμβολές της διδακτορικής διατριβής,
δ) Το κίνητρο που οδήγησε στην επιλογή του θέματος,
ε) Οι σημαντικότερες σχετικές επιστημονικές εργασίες,
στ) Τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και οι εισηγήσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια που
βασίσθηκαν στην ερευνητική εργασία του υποψήφιου διδάκτορα.
2. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
α) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με υπόδειξή του και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος,
μετά δε από εισήγηση της Σ.Ε., ορίζεται ως επιβλέπων καθηγητής του Τ.Ο.Π.Α. του ίδιου ή
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας.
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει συνολικά έως πέντε (5) διδακτορικές διατριβές, με
δυνατότητα προκήρυξης μέχρι δύο (2) ετησίως έως την συμπλήρωση του προηγούμενου
μέγιστου αριθμού. Οι πέντε (5) αυτές διατριβές αφορούν την τριετία (ή τετραετία κατά τα
ανωτέρω) εκπόνησης. Η επίβλεψη της διατριβής πιστώνεται με μισή διδακτική ώρα
εβδομαδιαίως ανά επιβλέποντα.
β) Η συνάφεια του αντικειμένου του επιβλέποντος αποδεικνύεται από:
- Το γνωστικό αντικείμενο,
- Τις δημοσιεύσεις του σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά,
- Τη συμμετοχή του σε σχετικά ερευνητικά έργα ή σε θέσεις ευθύνης,
- Τη διδασκαλία συναφών μαθημάτων, σε μεταπτυχιακό κυρίως επίπεδο.
γ) Με την ίδια διαδικασία, μετά από εισήγηση του ορισθέντος επιβλέποντος, μπορεί να επιλεγεί
και δεύτερος επιβλέπων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητής ερευνητικού
ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτό προβλέπεται σε πρωτόκολλο
συνεργασίας του Ιδρύματος και του εν λόγω ερευνητικού κέντρου.
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3. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από εισήγηση
της Σ.Ε., ορίζονται, πέραν του επιβλέποντος, δύο (2) ακόμη καθηγητές του Τ.Ο.Π.Α. ή άλλου
Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή κατά
Νόμο αναγνωρισμένοι ερευνητές, ως μέλη της οικείας συμβουλευτικής επιτροπής. Τα υπόψη
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με εκείνη του
υποψήφιου διδάκτορα που καλούνται να επιβλέψουν.
2. Ως ανωτέρω μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, μπορούν να ορισθούν και Ομότιμοι
Καθηγητές του Τ.Ο.Π.Α. ή άλλου Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το
θέμα της διδακτορικής διατριβής, το οποίο υποβάλλει στη Σ.Ε. για περαιτέρω επεξεργασία και
διακίνησή του με μορφή εισήγησης προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Επίσης, η τριμελής
επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έως το τέλος κάθε
ημερολογιακού έτους στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετική έκθεση προόδου, η οποία κοινοποιείται και προς τη
Σ.Ε.
4. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από αίτηση του υποψήφιου
διδάκτορα, σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα ή των επιβλεπόντων και σχετική εισήγηση της
Σ.Ε., μπορεί να ορισθεί ότι η διδακτορική διατριβή θα συγγραφεί σε ξένη γλώσσα, την οποία να
γνωρίζουν και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
α) Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημοσίως από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από
έγγραφη θετική εισήγηση (εισηγητική έκθεση) της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Εφόσον δεν κατατεθεί ομόφωνη εισηγητική έκθεση, το κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής
διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει προς την εξεταστική επιτροπή σχετικό σημείωμα, το οποίο
συνεκτιμάται κατά τη διδαδικασία υποστήριξης της διατριβής.
β) Η τελική αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται
με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να
είναι καθηγητές του Τ.Ο.Π.Α. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να είναι καθηγητές άλλων Τμημάτων
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του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή εξωτερικού. Πέραν της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με εκείνη του υποψήφιου
διδάκτορα.
γ) Για την απονομή του Δ.Δ. απαιτείται η θετική κατά πλειοψηφία αξιολόγηση από πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής περί του πρωτότυπου χαρακτήρα της διατριβής
καθώς και για το κατά πόσον αυτή συνιστά συμβολή στην οικεία επιστήμη. Σε περίπτωση όπου
το πρακτικό υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής φέρει την υπογραφή τεσσάρων (4) μόνον
μελών της εξεταστικής επιτροπής και πέμπτο μέλος της έχει υπογράψει τη σχετική εισηγητική
έκθεση ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η διατριβή αυτή θεωρείται ότι
λαμβάνει έγκυρο τίτλο. Προαπαιτούμενο για την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, είναι η
συμμετοχή με εισήγηση σε επιστημονικά συνέδρια και η δημοσίευση ενός τουλάχιστον άρθρου
σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε αντίστοιχου κύρους εξειδικευμένους ιστότοπους,
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η αναγόρευση του διδάκτορα γίνεται με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πλήρη εξάμηνα:
α) Το χειμερινό εξάμηνο περιλαμβάνει κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων σε θέματα ερευνητικής
μεθοδολογίας και ποσοτικών μεθόδων καθώς και θέματα τυπολογίας ως προς τη συγγραφή της
διατριβής.
β) Το εαρινό εξάμηνο οι υποψήφιοι διδάκτορες διαχωρίζονται ανάλογα με το ευρύτερο
ερευνητικό πεδίο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβή και παρακολουθούν κύκλο
εξειδικευμένων μαθημάτων σεμιναριακού τύπου.
2. Ο αριθμός και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών αυτών μαθημάτων διαμορφώνονται από τη
Σ.Ε. και ανακοινώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3. Στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την πρόοδο
καθώς και θέματα της διατριβής τους στο Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων.

Η. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι διδάκτορες στο πλαίσιο των σπουδών τους οφείλουν:
1. Να έχουν συστηματική και αποδεδειγμένη παρουσία καθώς και ερευνητική δραστηριότητα
στους χώρους του Τμήματος κατά τον χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
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Εφόσον τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσφέρουν και εκπαιδευτικές εν
γένει υπηρεσίες προς το Τμήμα.
2. Να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή δύο (2) τουλάχιστον εξαμηνιαίων προπτυχιακών
μαθημάτων (χειμερινό και εαρινό) και στη διεξαγωγή ενός (1) μεταπτυχιακού μαθήματος καθώς
και στην όλη εξεταστική διαδικασία.
3. Να συμμετάσχουν με εισήγηση, συνυπογραφόμενη από τον επιβλέποντα, σε δύο (2)
τουλάχιστον εθνικά ή διεθνή συνέδρια.
4. Να δημοσιεύσουν ένα (1) τουλάχιστον άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα ή τους επιβλέποντες, σχετικό με το αντικείμενο της
διδακτορικής τους διατριβής.
5. Να προδημοσιεύσουν τουλάχιστον μία (1) από τις ως άνω δημοσιεύσεις στα Τετράδια
Εργασίας του Τ.Ο.Π.Α.

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1. Έως την 15η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
ο υποψήφιος υποβάλλει έκθεση προόδου στον ή στους επιβλέποντες, με κοινοποίηση προς τη
Σ.Ε.
2. Έως την 31η Δεκεμβρίου, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ.
σύντομη έκθεση αξιολόγησης σχετική με την πρόοδο εκπόνησης της διατριβής καθώς και ως
προς την εκπλήρωση των συνολικών υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα (συμμετοχή σε
μαθήματα, πρόοδο στη συγγραφή άρθρων ή εισηγήσεων σε συνέδρια κλπ).
3. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι διδάσκοντες των σεμιναριακών μαθημάτων
υποβάλλουν στη Σ.Ε. αναφορά συμμετοχής και επίδοσης για τους συμμετέχοντες υποψήφιους
διδάκτορες.
4. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, γίνεται συνολική
αξιολόγηση της προόδου των υποψήφιων διδακτόρων σε κοινή συνεδρίαση, όπου μετέχουν ο
Διευθυντής και τα λοιπά μέλη της Σ.Ε. καθώς και οι επιβλέποντες. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι υποψήφιος διδάκτορας δεν ανταποκρίνεται επιτυχώς στο όλο έργο του, η Σ.Ε.
μετά και από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων μπορεί είτε να τον καλέσει για
συγκεκριμένες συστάσεις ή να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τη διακοπή των σπουδών
του.
5. Στην τελική έγγραφη εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος για την υποστήριξη της διατριβής, αναφέρονται ρητά τόσο οι δημοσιεύσεις του
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υποψήφιου διδάκτορα, όσο και ο βαθμός εκπλήρωσης των συνολικών υποχρεώσεών του, όπως
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.
Ι. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Αναφορικά με την παροχή υποτροφιών και εκπαιδευτικών δανείων σε φοιτητές του παρόντος
Π.Δ.Σ., ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα περί Π.Μ.Σ.
2. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για τη δυνατότητα αναστολής φοίτησης στο πλαίσιο του
παρόντος Π.Δ.Σ.
ΙΑ. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΥΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ Π.Δ.Σ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
1. Όσον αφορά τη συνδιοργάνωση από το Τ.Ο.Π.Α. κοινών Π.Δ.Σ. τόσο με άλλα Τμήματα του
Παντείου Πανεπιστημίου, όσο και με Τμήματα άλλων ελληνικών ή ομοταγών Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού καθώς και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
ισχύουν αναλογικά τα περί Π.Μ.Σ. ήδη προβλεπόμενα.
2. Για όσα θέματα αναφορικά με το Π.Δ.Σ. δεν υπάρχουν ειδικές προβλέψεις στο παρόν τμήμα
(υπό ΙΙ) του Κανονισμού, εφαρμόζονται αναλογικά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπό Ι) ως προς το
Π.Μ.Σ.
IΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1. Η διάρκεια λειτουργίας των Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ. Τ.Ο.Π.Α. καθορίζεται από τα σχετικώς
προβλεπόμενα στην οικεία εγκριτική Υπουργική Απόφαση. Η παράταση λειτουργίας τους
αποφασίζεται βάσει των διατάξεων ειδικότερα του άρθρου 7 Ν. 3685/2008.
2. Οι παρόντες Κανονισμοί Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ. μπορούν να τροποποιηθούν ως προς οποιεσδήποτε
επιμέρους ρυθμίσεις τους οποτεδήποτε, εντός του συνολικού βεβαίως χρόνου νόμιμης
λειτουργίας των οικείων Προγραμμάτων. Οι τροποποιήσεις των υπόψη Κανονισμών
προτείνονται με αντίστοιχη εισήγηση του Διευθυντή, μετά δε και τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.,
προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία και λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η όποια νομότυπη
τροποποίηση θα ισχύει από το επόμενο εξάμηνο διαμόρφωσης της σχετικής απόφασης από τα
κατά τα ανωτέρω αρμόδια προς τούτο όργανα. Πρόταση αιτιολογημένης τροποποίησης προς τον
Διευθυντή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και κατ' ελάχιστο όριο 10 μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, με παράλληλη υποχρέωση κοινοποίησης της πρότασής τους προς τη Σ.Ε. και τον
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Πρόεδρο του Τμήματος. Η απόφαση περί οριστικής αποδοχής ή μη της εν λόγω πρότασης μελών
Δ.Ε.Π. λαμβάνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
3. Οι παραπάνω τροποποιήσεις ισχύουν χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία (όπως πρόσθετες
δημοσιεύσεις κλπ), των εν λόγω αρχικών Κανονισμών θεωρούμενων ότι παρέχουν πάγια και
νομότυπη εξουσιοδότηση για τον σκοπό αυτόν.
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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ Π.Δ.Σ. Τ.Ο.Π.Α.

•

Γενική Δομή Πρότασης
-

Εξώφυλλο (Περιλαμβάνει το θέμα της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής, το
ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου και την ημερομηνία)

-

Σύντομη περίληψη της πρότασης (250-300 λέξεις)

-

Λέξεις-Κλειδιά (έως 6 λέξεις)

-

Πίνακας Περιεχομένων

-

Εισαγωγή: Αναγκαιότητα (από πού προκύπτει), Σκοπός (βασική αποστολή) και Κύριο
Ερώτημα, που καλείται να διερευνήσει η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή

-

Τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της Διατριβής, της συμβολής της στον επιστημονικό
διάλογο και στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων

-

Θεωρητική τεκμηρίωση: Συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου, στο οποίο
θα στηριχθεί η εργασία (αναφορά σε συναφείς εργασίες: Αναφορά σε βιβλία, άρθρα και
μελέτες, που πραγματεύονται το αντικείμενο της προτεινόμενης Διατριβής)

-

Δομή και Μεθοδολογία εκπόνησης της Διατριβής: Αναλυτικοί στόχοι της εργασίας,
βασικό περιεχόμενο, συνοπτική παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης του θέματος και
των βασικών ποσοτικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, αναμενόμενα αποτελέσματα

-

Βιβλιογραφία: Αναλυτική παρουσίαση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, που είναι σχετική
με το αντικείμενο της Διατριβής
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•

Τεχνικές Προδιαγραφές Κειμένου
-

Μέγεθος κειμένου πρότασης: Έως 3.000 λέξεις

-

Τύπος και Μέγεθος Γραμματοσειράς: Times New Roman 12

-

Διάστιχο: 1,5 γραμμές

-

Διαστήματα παραγράφων (πριν και μετά): 3 στ.

-

Πίνακες, Διαγράμματα κλπ


Επάνω (από τον πίνακα ή το διάγραμμα): Αριθμός πίνακα ή διαγράμματος και
τίτλος


-

Κάτω (από τον πίνακα ή το διάγραμμα): Πηγή/ές

Αναφορές


Τύποι ένταξης αναφορών μέσα στο κείμενο:
“Kείμενο … (Coe, Kelly and Yeung, 2007), κείμενο … (Held et al, 2003), κείμενο
… Smith (1966) κείμενο”
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