ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εισαγωγή
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει
εξειδικευτεί στην πρωτότυπη έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης στην ευρύτερη περιοχή της
φυσικής αγωγής, του αθλητισμού, της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας. Παράλληλα,
αποτελεί πιστοποίηση ουσιαστικού κύρους, καινοτομίας, επιστημονικής/επαγγελματικής
αυτονομίας και σταθερής προσήλωσης στη διαμόρφωση νέων ιδεών και διαδικασιών. Τα
αποτελέσματα του διδακτορικού πρέπει να έχουν εφαρμογή και να αποβλέπουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών, χωρίς να παραβλέπονται στοιχεία ουσιώδους βασικής έρευνας. Το
διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται σε Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ) οι οποίοι:
• έχουν επιδείξει συστηματική κατανόηση του πεδίου έρευνας και γνώση των δεξιοτήτων και
μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το εν λόγω πεδίο,
• έχουν επιδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και προσαρμόζουν
αυτόνομα μια σημαντική διαδικασία της έρευνας με δόκιμη ακεραιότητα,
• έχουν συνεισφέρει στην υφιστάμενη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, διαμέσου της
καινοτόμου και υψηλών προδιαγραφών έρευνας δημοσιεύοντας μέρος ή το σύνολο του έργου
που εκπόνησαν σε ευρέως αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά,
• είναι ικανοί να αναλύουν κριτικά, αξιολογούν και να συνθέτουν νέες ιδέες σε θέματα της έρευνάς
τους,
• μπορούν να μεταδώσουν με αποτελεσματικό τρόπο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και
στην κοινωνία γενικότερα, γνώσεις, συμπεράσματα και εφαρμογές που προκύπτουν από την
έρευνά τους,
 μπορούν να επιδεικνύουν γνώση όχι μόνο στο εξειδικευμένο θέμα του διδακτορικού τους, αλλά
και στον ευρύτερο χώρο της αθλητικής επιστήμης, άσκησης, υγείας και ποιότητα ζωής, μέσω της
ερευνητικής/εργαστηριακής και διδακτικής τους επάρκειας,
 έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας.

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις
Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Π.Θ.), διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4485/2017) και από τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 2. Σκοπός προγράμματος διδακτορικών σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ) έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη
ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. Στόχος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) να
παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλα τα αντικείμενα στην ευρύτερη
περιοχή των επιστημών φυσικής αγωγής, αθλητισμού, άσκησης και φυσικής δραστηριότητας, ώστε
να είναι σε θέση να στελεχώσουν Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.
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Άρθρο 3. Όργανα Διοίκησης του ΠΔΣ
Όργανο διοίκησης του ΠΔΣ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Γενική
Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), η οποία είναι η
μόνη αρμόδια, για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Π.Θ. προτάσεις για τη σύνταξη,
την τροποποίηση ή την αναθεώρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ).
Συγκεκριμένα η ΓΣ της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων (ΥΔ).
 Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών Διατριβών (ΔΔ) της πρόσκλησης.
 Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των αιτούντων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και
τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.
 Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
 Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των ΥΔ.
 Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.
 Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού.
Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ) ορίζεται από την ΓΣ της Σχολής και αποτελείται από
τρία (3) μέλη τα οποία έχουν επιδείξει διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο με βάση τις
βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί το Τμήμα στις αξιολογήσεις του. Τα καθήκοντα
της εν λόγω επιτροπής, εστιάζονται στην τήρηση του παρόντος κανονισμού καθώς και στη βελτίωσή
του με καινοτόμες προτάσεις που στοχεύουν στην ομαλότερη λειτουργία του προγράμματος, στη
διεθνοποίηση και καθιέρωσή του ως πυρήνα αριστείας σε θέματα αθλητισμού, άσκησης, υγείας,
φυσικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής. Δύναται επίσης, να προτείνει στη ΓΣ της Σχολής την
αφαίρεση της ιδιότητας του ΥΔ σε περιπτώσεις ανεπαρκούς προόδου, λογοκλοπής, μη
συμμόρφωσης με τους κανόνες δεοντολογίας, κλπ.
Άρθρο 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ΥΔ
Το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ μπορεί να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποψήφιων
διδακτόρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα ΚΔΣ. Οι σχετικές προσκλήσεις
δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής
Υ.Δ., καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις των Υ.Δ., ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης
των διδακτορικών διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προσκλήσεις.
Άρθρο 5. Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής στο ΠΔΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:
1. Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με ερευνητική
διατριβή
ή
2. Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου με
ερευνητική διατριβή ως ισότιμου της αλλοδαπής
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ή
3. Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 με ερευνητική διατριβή
ή
4. Κάτοχοι Δ.Μ.Σ. της ημεδαπής ή κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου της αλλοδαπής που δεν εκπόνησαν ερευνητική διατριβή, δύνανται να
επιλεχθούν σε περίπτωση που έχουν πιστοποιημένο ερευνητικό έργο, μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου, μέσω μίας (1) τουλάχιστον δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό με
συντελεστή απήχησης (impact factor) στη βάση ISI ως πρώτοι συγγραφείς και σε θεματολογία
συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής πρότασης.
Άρθρο 6. Διαδικασία εισαγωγής
Ο υποψήφιος υποβάλλει στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ αίτηση για διδακτορικό δίπλωμα, κατά τη
διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα το δεύτερο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και
Σεπτεμβρίου (11-20/9 και 11-20/1), ή μετά από έκτακτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
επιλογή ΥΔ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται έντυπα και ηλεκτρονικά (CD) από
κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
1. Aίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης
(Ελληνικά ή Αγγλικά), αν επιθυμεί σπουδές μερικής ή πλήρους φοίτησης και ο προτεινόμενος ως
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, μεταξύ αυτών που έχουν δικαίωμα επίβλεψης
διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει
αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ,
εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής ή επιστημονικής δημοσίευσης σε περιοδικό της
βάσης ISI με συντελεστή (δείκτη) απήχησης (μόνο ηλεκτρονικά).
6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης (επιπέδου C1) της Αγγλικής γλώσσας εκτός αν έχουν πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο από Αγγλόφωνο πρόγραμμα.
7. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα υποβάλλονται απευθείας από τον υπογράφοντα στην
γραμματεία του Τμήματος (έντυπα ή ηλεκτρονικά). Δεν υποβάλλεται συστατική επιστολή από
τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή.
8. Ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από καθηγητή του Τμήματος, στο οποίο θα αναφέρεται η πρόθεση
του/της να αναλάβει την επίβλεψη του υποψηφίου κατά την εκπόνηση του ερευνητικού έργου
και της διδακτορικής διατριβής, καθώς και τα δύο προτεινόμενα μέλη που θα συμπληρώσουν
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ).
9. Προσχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (μέχρι 1.500 λέξεις) που θα προσδιορίζει το θέμα,
το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και προάγει τη γνώση στη συγκεκριμένη γνωστική
περιοχή και περιλαμβάνει εισαγωγή, ανάλυση του σκεπτικού, προτεινόμενη μεθοδολογία,
βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα (σε ετήσια βάση) για τις κύριες ενέργειες/στόχους κατά τη
διάρκεια της φοίτησης.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις υποχρεώσεις και όλους τους
κανόνες δεοντολογίας που προκύπτουν από τους νόμους και του κανονισμούς του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και αφού ενημερώσει τα μέλη της ΓΣ κατόπιν
διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη ΕΔΣ της Σχολής. Εάν το ερευνητικό
αντικείμενο του προσχέδιου διδακτορικής διατριβής δεν είναι συναφές με το ερευνητικό
αντικείμενο των μελών της ΕΔΣ η ΓΣ ορίζει νέα Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) της
συγκεκριμένης αίτησης. Η ΕΔΣ της Σχολής (ή η ΤΕΑ) εξετάζει τις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα
έγγραφα και αν απαιτείται καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στην επόμενη
τακτική ΓΣ της Σχολής εισήγηση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α
πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή. Επίσης υποβάλει εισήγηση για την καταλληλότητα της ΤΣΕ. Η
ΓΣ της Σχολής, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της ΕΔΣ (ή της ΤΕΑ) και τη γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ήφιας. Στην
εγκριτική απόφαση ορίζεται ο επιβλέπων, η ΤΣΕ, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα, η μορφή
φοίτησης καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 7. Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η ΓΣ αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει
την ΤΣΕ, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην ΤΣΕ
μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη ΤΣΕ μετέχει τουλάχιστον ένα (1)
μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να
έχουν συναφές επιστημονικό έργο στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της προτεινόμενης
διδακτορικής διατριβής.
Ο επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία
έρευνας κτλ. Ο επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την
ΥΔ και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή
εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη
επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΓΣ της Σχολής, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει
σε άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017,
ύστερα από αίτηση του ΥΔ και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα
άλλα δύο μέλη της ΤΣΕ, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ΥΔ που μπορεί να
επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΚΔΣ.
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
Κάθε καθηγητής προτείνεται να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες, ή έξι (6) ΥΔ
σε περίπτωση ενός ή περισσοτέρων ΥΔ μερικής φοίτησης.
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Άρθρο 8. Χρονική Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί
να διαρκέσει λιγότερα από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της ΤΣΕ. Οι ΥΔ ανάλογα με την
επιλογή τους κατατάσσονται σε μερικής ή πλήρης φοίτησης. Για τους ΥΔ που ολοκληρώνουν 8 έτη
σπουδών από την ημερομηνία εγγραφής η ΤΣΕ εξετάζει το φάκελό τους και την πρόοδο της διατριβής
τους και εισηγείται στη ΓΣ της Σχολής την συνέχιση ή διακοπή των σπουδών τους. Οι ΥΔ πλήρους
φοίτησης, που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις διδακτορικές σπουδές τους στον ελάχιστο
προβλεπόμενο χρόνο (τρία ημερολογιακά έτη), θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφιερώνουν τον
ελάχιστο χρόνο που αναλογεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. Είναι δυνατή η
αναστολή φοίτησης για χρονικό διάστημα ενός συν ενός (1+1) έτους, μετά από επαρκώς
αιτιολογημένη αίτηση του ΥΔ, αξιολόγηση και εισήγηση από την ΕΔΣ και έγκριση από τη ΓΣ. Μέχρι
πέντε χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής τους, οι ΥΔ διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τις
παροχές που προβλέπονται για ΥΔ με βάση τους ισχύοντες νόμους. Μέχρι πέντε χρόνια μετά την
ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, οι ΥΔ διατηρούν όλα τα δικαιώματα πρόσβασης,
δανεισμού και χρήσης των βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Άρθρο 9. Διαδικασία Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου διδακτορικών σπουδών οι ΥΔ οφείλουν να συμπληρώσουν
180 ECTS (πιστωτικές μονάδες) σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 1: Πιστωτικές Μονάδες ανά Αντικείμενο
Α. Προχωρημένη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας
Β. Μαθήματα Επιλογής
Γ. Μαθητεία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Δ. Διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ)
Ε. Επιστημονικές παρουσιάσεις ερευνητικού έργου
ΣΤ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Ζ. Διδακτορική Διατριβή
Ε: κατ’ επιλογή, Υ: υποχρεωτικό

ECTS
10 + 5 (Υ)
0 - 10 (Ε)
0 - 10 (Ε)
0-30 (Ε)
3 + 2 (Υ)
10-20 (Υ)
120 (Υ)

Α. Προχωρημένη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας
Το μάθημα προχωρημένης στατιστικής που προσφέρεται από το Τμήμα διδάσκεται σε ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι υποχρεωτικό και αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Τα 5 ECTS της μεθοδολογίας
έρευνας μπορούν να κατοχυρωθούν με: (α) επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος που αφορά τη
Μεθοδολογία Έρευνας & Στατιστικής που προσφέρεται από Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό
Πρόγραμμα Σπουδών (π.χ., ποιοτικές μέθοδοι έρευνας) αναγνωρισμένου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή ερευνητικού
κέντρου της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και εγκρίνεται από τη ΓΣ της Σχολής, ή (β) από πρόγραμμα
υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος καθηγητή που αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και
δεξιοτήτων σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής του ΥΔ, ή (γ) από συνδυασμό των
παραπάνω (α) και (β).
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Β. Μαθήματα επιλογής
Οι ΥΔ μπορούν να συγκεντρώσουν έως 10 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων
επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν προέρχονται από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Σπουδών
(ΠΜΣ) του ιδίου ή άλλου Τμήματος και πρέπει να είναι συναφή με το ευρύτερο πεδίο έρευνας του
ΥΔ. Για τα μαθήματα επιλογής χρειάζεται: (α) η γραπτή συναίνεση του επιβλέποντος καθηγητή, και
(β) η διασφάλιση – με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή – ότι τα μαθήματα ανήκουν σε εγκεκριμένα
Μεταπτυχιακά ή/και Διδακτορικά Προγράμματα.
Γ. Μαθητεία ανάπτυξης δεξιοτήτων
Η μαθητεία ανάπτυξης δεξιοτήτων αφορά την εξάσκηση του ΥΔ σε ακαδημαϊκούς χώρους δράσης
(εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, κλπ) ή επαγγελματικούς φορείς (κλινικές, κέντρα υπηρεσιών
άσκησης, αθλητικού τουρισμού, κινητικής αναψυχής, κλπ) και τη σύνδεση της θεωρητικής
κατάρτισης με την πρακτική εφαρμογή. Η μαθητεία δύναται ακόμη να συμπεριλαμβάνει τη
συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με υποχρέωση παραδοτέων από τον υποψήφιο, το σχεδιασμό
και υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση σε μία
πειραματική μεθοδολογία, την υλοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε διδακτικό
έργο της Σχολής, κτλ. Η πραγματοποίηση της μαθητείας ελέγχεται και αξιολογείται από τον
επιβλέποντα καθηγητή.
Δ. Διδασκαλία στο ΠΠΣ
Οι ΥΔ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν να διδάξουν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του
ΤΕΦΑΑ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (8 διδακτικές ώρες/εβδομάδα) λαμβάνοντας 15 ECTS και
απαλλάσσονται από τα 10 ECTS της μαθητείας ανάπτυξης δεξιοτήτων και από τα 5 ECTS των
μαθημάτων επιλογής. Οι ΥΔ που επιλέγουν να διδάξουν στον Προπτυχιακό κύκλο σπουδών του
ΤΕΦΑΑ για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (8+8 διδακτικές ώρες/εβδομάδα) λαμβάνουν 30 ECTS και
απαλλάσσονται επιπλέον από τα 10 ECTS των δημοσιεύσεων (μία δημοσίευση αντί για δύο) και από
τα 5 ECTS των μαθημάτων επιλογής (σε περίπτωση διδασκαλίας λιγότερων ωρών/εβδομάδα, τα
ECTS θα αναγνωρίζονται ανάλογα). Τα μαθήματα του ΠΠΣ που θα προσφέρονται για διδασκαλία από
τους ΥΔ θα αναρτώνται από τη Γραμματεία της Σχολής κάθε εξάμηνο. Ο ΥΔ πρέπει να έχει συνάφεια
με το μάθημα που θα επιλέξει να διδάξει (κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα ή προηγούμενη
διδακτική/εργασιακή εμπειρία ή σχέση με τη διδακτορική διατριβή). Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή
των ΥΔ για διδασκαλία σε μαθήματα του ΠΠΣ γίνεται από τη ΓΣ. Η διδασκαλία μπορεί να επιλεγεί σε
οποιοδήποτε ακαδημαϊκό εξάμηνο του ΔΚΣ. Η ΓΣ της Σχολής ορίζει τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα του ΥΔ ως διδάσκοντα στο ΠΠΣ.
Ε. Επιστημονικές παρουσιάσεις ερευνητικού έργου
Οι ΥΔ πρέπει να παρουσιάσουν μέρος της εργασίας τους σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά
συνέδρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα, πρέπει να παρουσιάσουν (ως κύριοι
ερευνητές) μία τουλάχιστον προφορική ανακοίνωση (3 ECTS) και τουλάχιστον μία αναρτημένη
ανακοίνωση (2 ECTS). Οι ΥΔ πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο των πρακτικών του/των
συνεδρίου(ων).
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ΣΤ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Προκειμένου να υποστηρίξουν τη διδακτορική τους διατριβή, οι ΥΔ οφείλουν να παρουσιάσουν
επιστολές αποδοχής ή αντίγραφα δύο (2) τουλάχιστον σχετικών δημοσιεύσεων (ή μία σύμφωνα με
όσα περιγράφονται στο 9Δ) με δεδομένα που προέρχονται από τη διδακτορική έρευνα του ΥΔ σε
περιοδικά με συντελεστή απήχησης (impact factor) της βάσης ISI. Μία από τις δημοσιεύσεις θα
μπορούσε να είναι ανασκόπηση πάνω στο θέμα της διατριβής. Ο ΥΔ οφείλει να έχει κύριο ρόλο στη
διαδικασία των δημοσιεύσεων, αναλαμβάνοντας το φόρτο εργασίας που αναλογεί σε μια τέτοια
προσπάθεια ως πρώτος συγγραφέας.
Ζ. Διδακτορική διατριβή
Ο τρόπος συγγραφής είναι ενιαίος για όλους τους ΥΔ και περιγράφεται στην ιστοσελίδα του
προγράμματος. Εναλλακτικά, η διατριβή μπορεί να έχει τη μορφή τουλάχιστον τριών (3)
δημοσιευμένων άρθρων (με την προϋπόθεση ότι τα άρθρα είναι τμήματα μιας ενιαίας ερευνητικής
εργασίας) στα οποία ο ΥΔ είναι πρώτος συγγραφέας και τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες
διατριβές. Ένα από τα τρία επιστημονικά άρθρα μπορεί να είναι ανασκοπικό άρθρο ή κεφάλαιο σε
βιβλίο της αλλοδαπής ως πρώτος συγγραφέας. Σ’ αυτή την περίπτωση προηγείται μια εισαγωγή,
όπου εξηγείται η συνεισφορά των ερευνών που παρουσιάζονται στα άρθρα (ή κεφάλαιο) στην
πρόοδο της επιστήμης και των εφαρμογών των ερευνών αυτών στο αντικείμενο που πραγματεύεται,
και ένας επίλογος ο οποίος περιλαμβάνει και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες. Η γλώσσα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική (ορίζεται στην αρχική
αίτηση του ΥΔ).
Η διατριβή παραδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματεία από τον ΥΔ για να
παραδοθεί στον κύριο επιβλέποντα καθηγητή και τα μέλη της ΤΣΕ και απαραίτητα περιλαμβάνει: α)
τίτλο και περίληψη στα Αγγλικά και Ελληνικά, β) κατάλογο διαγραμμάτων, πινάκων, φωτογραφιών
(εάν υπάρχουν) και κατάλογο με τις συντομεύσεις, γ) ευχαριστίες του συγγραφέα
(acknowledgements), δ) κατάλογο με τις αρμοδιότητες του ΥΔ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της
διατριβής, και ε) κατάλογο με τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την διαδικασία. Ο επιβλέπων και
τα υπόλοιπα δύο μέλη της ΤΣΕ, υποχρεούνται εντός 60 ημερών να κρίνουν την αρτιότητα της
διατριβής και να εισηγηθούν στην ΕΔΣ σχετικά με τη δυνατότητα παρουσίασής της.
Η ΤΣΕ δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του ΥΔ για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Ο
επιβλέπων και η ΤΣΕ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περαιτέρω διορθώσεις από τον/την ΥΔ. Αν η
ΤΣΕ αποδεχθεί την αίτηση του ΥΔ, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στην
ΕΔΣ η οποία είναι υποχρεωμένη εντός ενός μηνός να εισηγηθεί στην ΓΣ της Σχολής την Επταμελή
Εξεταστική Επιτροπή (ΕΕΕ) αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου του ΥΔ.
Η τελική αξιολόγηση της Διατριβής του ΥΔ γίνεται από την ΕΕΕ. Στην ΕΕΕ μετέχουν τα μέλη της
ΤΣΕ, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της ΓΣ της Σχολής
αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που ορίζονται από τη ΓΣ της
Σχολής και πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39.
Συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα 4 μέλη της ΕΕΕ μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή
και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄
ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν
το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
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Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον ΥΔ. Η διαδικασία της δημόσιας
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της ΕΕΕ ενώ
τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική
επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια
την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της
ΤΣΕ, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής ή απορριπτέα. Σε περίπτωση επιτυχούς
αξιολόγησης χωρίς διορθώσεις, ο ΥΔ βαθμολογείται από το πέντε (5) μέχρι το δέκα (10) και η έκδοση
της απόφασης και η κατάθεση της βαθμολογίας πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα
από την ημέρα της υποστήριξής της. Η εν λόγω βαθμολογία αντιστοιχεί με τον μέσο όρο
βαθμολόγησης των μελών της ΕΕΕ. Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης με διορθώσεις ή
συμπληρώσεις, ο ΥΔ βαθμολογείται από το πέντε (5) μέχρι το δέκα (10) και οφείλει να ολοκληρώσει
τις διορθώσεις/συμπληρώσεις και να παραδώσει τη διορθωμένη διατριβή στη Γραμματεία εντός έξι
(6) μηνών από την ημέρα υποστήριξής της διατριβής. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιβλέποντας
οφείλει να ελέγξει την αρτιότητα των διορθώσεων/συμπληρώσεων και να καταθέσει την
βαθμολογία μέσα σε χρονικό διάστημα 30 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα παράδοσης της
διορθωμένης διατριβής από τον ΥΔ στην Γραμματεία). Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της
επιτροπής ως προς την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της Διατριβής, προτείνεται η χρήση της
σχετικής Φόρμας Αξιολόγησης Διδακτορικής Διατριβής με συγκεκριμένα κριτήρια στη βάση σχετικής
πρότασης της ΕΔΣ. Σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής καθορίζεται από την ΕΕΕ νέα ημερομηνία
αξιολόγησης τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση και δεύτερης
απόρριψης ο ΥΔ διαγράφεται από το διδακτορικό κύκλο σπουδών. Επίσης, σε περίπτωση που
διαπιστωθούν φαινόμενα λογοκλοπής η διατριβή απορρίπτεται χωρίς ο υποψήφιος να έχει το
δικαίωμα επανεξέτασης.
Η εγκεκριμένη διατριβή κατατίθεται στη Γραμματεία σε τέσσερα (4) αντίτυπα, δύο (2) έντυπα
βιβλιοδετημένα και δύο (2) ηλεκτρονικά σε CD. Η αναγόρευση του ΥΔ σε διδάκτορα γίνεται από τη
ΓΣ της Σχολής.

Άρθρο 10. Έλεγχος Προόδου
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν:
(α) να υποβάλουν στη Γραμματεία την ερευνητική πρόταση (μέχρι 2.000 λέξεις) και να υποστηρίξουν
δημόσια, μετά από σχετική ανακοίνωση και σε χώρο του Τμήματος, την πρόταση της
διδακτορικής τους διατριβής εντός δώδεκα (12) μηνών ή δεκαοχτώ (18) μήνες για τους μερικής
φοίτησης από την ημερομηνία που γίνονται δεκτοί ως ΥΔ. Η ερευνητική πρότασή πρέπει να
παρουσιάζει τις ετήσιες ενέργειες/στόχους οι οποίες θα καλύπτουν την διάρκεια των σπουδών
τους (πχ, 1ο έτος: ανασκόπηση βιβλιογραφίας, παρακολούθηση μαθημάτων, παρουσίαση σε
συνέδριο, υποβολή ανασκόπησης προς δημοσίευση, 2ο έτος: πιλοτική μελέτη, αναζήτηση
εθελοντών, προκαταρτική συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, 3ο έτος ……). Μετά την έγκριση
της ερευνητικής πρότασης για διδακτορική διατριβή απαραίτητα αυτή ελέγχεται και εγκρίνεται
από την Επιτροπή Βιοηθικής του Τμήματος. Αντίγραφο της έγκρισης της Επιτροπής Βιοηθικής θα
πρέπει να υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος (φάκελος ΥΔ), μαζί με την υπογεγραμμένη
συμφωνία του ΥΔ και της ΤΣΕ για τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής και την
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περαιτέρω χρήση των ερευνητικών δεδομένων/ αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την
έρευνα.
(β) σε συνεργασία με τον κύριο επιβλέποντα, να υποβάλουν στη Γραμματεία ετήσια έκθεση
προόδου. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται τα πεπραγμένα της χρονιάς και το κατά πόσον οι
στόχοι που είχαν προγραμματιστεί έχουν επιτευχθεί ή όχι. Εάν όχι, τότε η ΕΔΣ προτείνει τρόπους
επανάκτησης του χαμένου εδάφους. Η Γραμματεία στη συνέχεια προωθεί την ετήσια έκθεση
στην επόμενη ΓΣ της Σχολής προς έγκριση. Οι ΥΔ υποχρεούνται να παρουσιάσουν τουλάχιστον
μία δημόσια παρουσίαση για την πρόοδο των διδακτορικών τους σπουδών.
(γ) να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική (πχ, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία
οργανώνονται για ΥΔ) και εκπαιδευτική (πχ, σε διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων ή
μαθημάτων εφαρμογών ή πρακτικών μαθημάτων ή συνδυασμό των προηγούμενων) ζωή του
Τμήματος,
(δ) να έχουν συστηματική παρουσία (για τους πλήρους φοίτησης) με ευθύνη του επιβλέποντα.
Οι παρουσιάσεις των ερευνητικών προτάσεων και της προόδου γίνονται σε ειδικά σεμινάρια που
διοργανώνεται δύο (2) φορές ετησίως σε ημερομηνίες που ορίζονται από την ΕΔΣ.
Η Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο και ξεχωριστό φάκελο για κάθε ΥΔ, ο
οποίος ξεκινά με τον Πίνακα «Απόκτηση Διδακτορικού: Α ως το Ω» και ακολουθούν αριθμημένα τα
έγγραφα που αντιστοιχούν στον Πίνακα. Αντίγραφο του φακέλου διατηρείται και από τον
επιβλέποντα καθηγητή. Οι ΥΔ είναι υποχρεωμένοι σε ετήσια βάση να ενημερώνουν την γραμματεία
του ΤΕΦΑΑ και τον επιβλέποντα, καθώς και τους φακέλους που διατηρούνται απ’ αυτούς για
μεταβολές που τους αφορούν στον Πίνακα «Απόκτηση Διδακτορικού: Α ως το Ω» υποβάλλοντας τα
σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πρόοδο των σπουδών τους.
Άρθρο 11. Δεοντολογία
Οι ΥΔ, οι επιβλέποντες καθηγητές και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης του ΥΔ είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν όλες τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τους κανόνες
δεοντολογίας του Πανεπιστημίου, του ΤΕΦΑΑ, των αποφάσεων των ΓΣ της Σχολής και της κοινά
αποδεκτής ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθικής στις περιπτώσεις που η δεοντολογία και ηθική δεν
ορίζονται σε σχετικά κείμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους διεθνείς κανόνες και τις
συνέπειες που διέπουν την λογοκλοπή.
Με τα δικαιολογητικά της εγγραφή τους για απόκτηση ΔΔ στη Γραμματεία του Τμήματος, οι
υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986, ότι έχουν ενημερωθεί για τις
υποχρεώσεις τους και τους κανόνες δεοντολογίας που προκύπτουν:
1. Από τον παρόντα κανονισμό σπουδών.
2. Από (α) την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (http://www.bioethics.gr/), (β) τον κανονισμό
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και (γ) από άλλα σχετικά κείμενα του ΤΕΦΑΑ (π.χ.,
αποφάσεις
της
Εσωτερικής
Επιτροπής
Δεοντολογίας
http://www.pe.uth.gr/cms/index.php/el/ereuna/deontologia).
3. Από τον Πίνακα «Απόκτηση Διδακτορικού: Α ως το Ω» του ΤΕΦΑΑ.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, οι ΥΔ οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος. Για λόγους
διαφάνειας, οι υποψήφιοι πρέπει να τηρούν αρχείο πρωτογενών δεδομένων της μελέτης τους,
αρχείο στατιστικών αναλύσεων, αρχείο εγκρίσεων από διάφορους φορείς και αποδεικτικά ελέγχων
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λογοκλοπής. Αντίγραφα των αρχείων πρέπει να παραδίδονται στον επιβλέποντα και να φυλάσσονται
απ' αυτόν έτσι ώστε να μπορούν να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε φορέα τα ζητήσει.
Άρθρο 12. Κοινά Διδακτορικά Προγράμματα με Συνεπίβλεψη
Το ΤΕΦΑΑ ενθαρρύνει τις συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και με
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, όπως περιγράφεται από το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση είναι η υπογραφή ειδικού
πρωτόκολλου συνεργασίας (ΕΠΣ) μεταξύ των δύο φορέων, όπου περιγράφονται οι συνθήκες και
λεπτομέρειες που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας. Στην περίπτωση αυτή, τη
διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα
συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η
εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών
Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του ΥΔ
έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε
περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο ΕΠΣ, που καταρτίζεται από τα
συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα
διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό
θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως
ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής. Η σχετική πρόταση
δημιουργίας ανάλογου διδακτορικού προγράμματος διαβιβάζεται στην ΕΔΣ η οποία και εισηγείται
στη ΓΣ της Σχολής την αποδοχή ή απόρριψή της.
Άρθρο 13. Πρότυπο Διδακτορικού Τίτλου
Το πρότυπο του απονεμόμενου διδακτορικού τίτλου μπορεί να είναι Τμηματικό, Διατμηματικό ή
Διιδρυματικό, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
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