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TMHMA ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(για όσους έχουν γίνει δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες πριν την 01.09.2017) 

 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (∆. ∆.) 

 

Α. Επιλογή υποψηφίων  

 

∆εκτοί ως υποψήφιοι γίνονται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στον ίδιο 

ή συναφή κλάδο µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν καλώς». Ο τίτλος µπορεί να προέρχεται και από ίδρυµα 

της αλλοδαπής, οπότε απαιτείται επίσηµη αναγνώριση.  

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:  

• Αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  

• Βιογραφικό σηµείωµα.  

• Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.  

• Αντίγραφο Μ.∆.Ε. και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.  

• Πρόταση έκτασης έως πέντε (5) σελίδες, σε συνεννόηση µε τον προτεινόµενο επιβλέποντα 

καθηγητή, στην οποία θα περιγράφεται το επιστηµονικό θέµα, µε το οποίο προτίθεται να 

ασχοληθεί ο υποψήφιος.  

• Αντίτυπα τυχόν δηµοσιευµάτων.  

Αιτήσεις για εισαγωγή στον Β΄ κύκλο του Π.Μ.Σ. υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και 

εξετάζονται δύο φορές τον χρόνο, στην έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Οι υποψήφιοι για 

εισαγωγή στον Β΄ κύκλο του Π.Μ.Σ. κρίνονται κατά περίπτωση και γίνονται δεκτοί ύστερα από 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 

της έρευνας του υποψηφίου και ότι το θέµα εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τµήµατος. 

Στη συνέχεια η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την τριµελή επιτροπή, µετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., στην οποία ο 

προτεινόµενος επιβλέπων καθηγητής εισηγείται τα άλλα δύο της µέλη.  

 

Β. Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  
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Ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερος από έξι (6) εξάµηνα. Εφόσον η 

διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, ο χρόνος εκπόνησης ανανεώνεται 

για ένα, καταρχήν, έτος, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υποψηφίου, θετική εισήγηση της 

τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η διαδικασία αυτή µπορεί να 

επαναληφθεί δύο ακόµη φορές.  

Εάν συµπληρωθεί το χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) εξαµήνων και η διατριβή δεν έχει 

ολοκληρωθεί, ο υποψήφιος παύει να θεωρείται Μ.Φ. Β΄ κύκλου, διατηρεί όµως το δικαίωµα 

επανεγγραφής, µετά από σχετική αίτηση και εφόσον την εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από σχετική 

εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., ύστερα από ένα (1) έως δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη.  

Μετά την επανεγγραφή του υποψηφίου, η διατριβή πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) εξαµήνων. 

Από τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα εξαιρείται µετά από απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ., διάστηµα που 

αφορά σε ειδικές περιπτώσεις (π. χ. εγκυµοσύνη, νοσηλεία σε νοσοκοµείο, εκπλήρωση στρατιωτικής 

θητείας). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, ο Μ.Φ. Β΄ κύκλου είναι υποχρεωµένος να 

συνεργάζεται µε τη συµβουλευτική του επιτροπή και να της υποβάλλει εξαµηνιαία έκθεση για την 

πορεία της εργασίας του.  

 

Γ. Υποστήριξη της ∆ιατριβής  

 

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται σύµφωνα µε τον Ν. 2083/92, άρθρα 12, 13 ενώπιον επταµελούς 

εξεταστικής επιτροπής δηµόσια.  

 

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής και πριν από την καθοµολόγηση κατατίθεται στο Τµήµα 

υποχρεωτικά ένα τυπωµένο αντίτυπο καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM). Το 

Τµήµα δεσµεύεται να µην δηµοσιεύει το ηλεκτρονικό κείµενο παρά µόνο σε µορφή, η οποία δεν 

δέχεται επεµβάσεις (pdf) και µε ελεγχόµενη πρόσβαση. 

 


