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Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Π.Δ. 380/89, το Διδακτορικό Δίπλωµα είναι δηµόσιο
έγγραφο, απονέµεται δε σε ένα από τα γνωστικά αντικείµενα του οικείου Τµήµατος στο
οποίο διεξάγεται το σχετικό πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών. Η διαδικασία απονοµής
διδακτορικών τίτλων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/081.
2. Το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ)
του Ιονίου Πανεπιστηµίου παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τµήµατος,
δηλαδή σε νέες µορφές οπτικοακουστικής έκφρασης που στηρίζονται στην χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας του ήχου και
της εικόνας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή τους στους τοµείς της τέχνης, της
επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.
Ενδεικτικές ερευνητικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν:
α) την ανάπτυξη οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου µε την χρήση ψηφιακής
τεχνολογίας, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συµβάλλει πειραµατικά στην έρευνα στον χώρο
της τέχνης.
β) την ανάπτυξη ψηφιακών οπτικοακουστικών τεχνολογιών που θα προάγουν την
επιστηµονική έρευνα και θα συµβάλλουν στην πρόοδο της επιστήµης ή και της τέχνης,
µέσα από την σύµπραξη Τέχνης και Επιστήµης.
γ) την θεωρητική - ιστορική έρευνα και ανάλυση στον τοµέα των Τεχνών Νέων Μέσων
(New Media Arts), αλλά και της τέχνης ευρύτερα.
3. Ο εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών του
ΤΤΗΕ αναφέρεται στις διαδικασίες αποδοχής υποψήφιων διδακτόρων, αποτίµησης της
προόδου και ολοκλήρωσης της εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών. Το γενικό
τεκµήριο αρµοδιότητας για κάθε θέµα σχετικό µε τις διδακτορικές σπουδές στα πλαίσια
του ΤΤΗΕ ανήκει στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος.
Άρθρο 2: Επιτροπή Συντονισµού Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών
1. Συγκροτείται µε απόφαση της ΓΣΕΣ του ΤΤΗΕ Επιτροπή Συντονισµού του
Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών, στην οποία συµµετέχουν τέσσερα (4) µέλη
Δ.Ε.Π. του Τµήµατος της βαθµίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή.
Για λόγους βέλτιστου συντονισµού µεταξύ των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών,
τα µέλη της εν λόγω Επιτροπής δύναται να ταυτίζονται µε τα µέλη των Επιτροπών
Συντονισµού λοιπών Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών του Τµήµατος.
2. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του
ακαδηµαϊκού έτους, συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδοµένα, προκειµένου να
α) συντάξει συγκεκριµένες προτάσεις και εισηγήσεις προς την ΓΣΕΣ που αφορούν στην
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, Παρ. 1 του Ν. 3685/2008, «Δικαίωµα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωµάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών και µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και µη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι
Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιµων σχολών µπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες µόνο, εφόσον
είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.».
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λειτουργία του Προγράµµατος β) να συντονίσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου προόδου
των υποψηφίων διδακτόρων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό και γ) να
παρουσιάσει προς την ΓΣΕΣ έκθεση που αποτυπώνει την συνολική εικόνα και πρόοδο των
υπό εκπόνηση στο Τµήµα διδακτορικών διατριβών. Η έκθεση αυτή κατατίθεται πριν την
ολοκλήρωση του ακαδηµαϊκού έτους και παρουσιάζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της
ΓΣΕΣ του εποµένου ακαδηµαϊκού έτους.
3. Η Επιτροπή συµβάλλει στον συντονισµό επιµέρους εκπαιδευτικών διαδικασιών που
αφορούν στις διδακτορικές σπουδές, και µετά από εξουσιοδότηση της ΓΣΕΣ συνεισφέρει
στην επίλυση όποιου σχετικού προβλήµατος.
4. Η Επιτροπή εισηγείται προς την ΓΣΕΣ τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισµού. Σε κάθε
περίπτωση, αρµόδια για την τροποποίηση και οριστικοποίηση των εδαφίων του παρόντος
Κανονισµού Διδακτορικών Σπουδών είναι η ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
Άρθρο 3: Υποβολή Υποψηφιότητας και Διαδικασία Επιλογής
1. Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα πρέπει:
•

Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή οµοταγών αναγνωρισµένων
αντίστοιχων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε βαθµό πτυχίου κατ’ ελάχιστο ΛΙΑΝ
ΚΑΛΩΣ (6,5).

•

Να κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης – Μ.Δ.Ε. (αναγνωρισµένο από τις
αρµόδιες ελληνικές αρχές σε περίπτωση απόκτησης του τίτλου στην αλλοδαπή) σε
ταυτόσηµο ή συναφές αντικείµενο προς εκείνο της προτεινόµενης προς εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής. Κατ’ εξαίρεση, εξετάζεται η υποψηφιότητα αποφοίτων Α.Ε.Ι.
ο οποίοι δεν κατέχουν Μ.Δ.Ε. όταν η βαθµολογία τους (ή ο µέσος όρος) στο µάθηµα
(ή στα µαθήµατα) του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο εντάσσεται το θέµα της
προτεινόµενης διατριβής είναι ΑΡΙΣΤΑ (8,5 ή µεγαλύτερο).

2. Σηµειώνεται ότι υπάρχει ασυµβίβαστο της ιδιότητας του υποψηφίου διδάκτορα µε εκείνη
του προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού φοιτητή.
3. O εκάστοτε ενδιαφερόµενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΤΤΗΕ θα
πρέπει αρχικά να επικοινωνήσει µε κάποιο µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, του οποίου τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς το γνωστικό πεδίο στο οποίο ο
ενδιαφερόµενος επιθυµεί να εκπονήσει την διατριβή του. Στην συνέχεια, και εφόσον το
µέλος Δ.Ε.Π. συµφωνήσει να αναλάβει ως Επιβλέπων τον ενδιαφερόµενο, ακολουθούνται
τα ακόλουθα βήµατα:
α) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση (στην οποία αναφέρεται απαραιτήτως ο
ενδεικτικός τίτλος της διατριβής και το προτεινόµενο ως Επιβλέπων µέλος Δ.Ε.Π.)
στην Γραµµατεία του Τµήµατος, συνοδευόµενη από:
1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή,
το οποίο περιλαµβάνει απαραίτητα τα εξής: θέµα, σκοπό, συνοπτική κριτική
ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέµα, περιγραφή της
µεθοδολογίας, επιµέρους στόχους, προσδοκώµενα αποτελέσµατα και µια αρχική,
ενδεικτική βιβλιογραφία.
2. αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή).
3. τίτλο (ή τίτλων) σπουδών µε την σχετική βεβαίωση ισοτιµίας, όπου αυτή
απαιτείται. Και επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας.
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4. δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
5. αντίγραφα δηµοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
6. πιστοποιητικό καλής γνώσης2 µίας ξένης γλώσσας (επιπλέον της µητρικής).
7. υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι το περιεχόµενο της
πρότασής του είναι πρωτότυπο, και ότι δεν έχει υποβληθεί προς κρίση υπό
οποιαδήποτε µορφή σε άλλο Ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος κρίνει εάν ο ενδιαφερόµενος πληροί τις προϋποθέσεις για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε βάση τα κριτήρια του εδαφίου β της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόµου 3685/08.
γ) Στην περίπτωση ικανοποίησης των παραπάνω κριτηρίων, η ΓΣΕΣ κρίνει εάν η
προτεινόµενη διδακτορική διατριβή εµπίπτει στα επιστηµονικά πεδία του Τµήµατος,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την σχετική εισήγηση του προτεινόµενου ως Επιβλέποντα
µέλους Δ.Ε.Π. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ορίζεται, µε απόφαση της ΓΣΕΣ,
καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το οποίο
ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, µε τη συναίνεση του ίδιου του
οριζόµενου. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός συνΕπιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας Ερευνητές
ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µετά από εισήγηση του
Επιβλέποντος. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται η Συµβουλευτική Επιτροπή µε
Πρόεδρο τον Επιβλέποντα και µέλη τους υπόλοιπους συν-Επιβλέποντες.
δ) Κάθε µέλος Δ.Ε.Π. µπορεί να επιβλέπει µέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους
διδάκτορες.
Άρθρο 4: Οργάνωση Σπουδών
1. To Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών περιλαµβάνει την παρακολούθηση
µαθηµάτων που εντάσσονται στο πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών, καθώς επίσης και
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται σε κατ' ελάχιστο τρία έτη µε την
απονοµή διδακτορικού διπλώµατος.
2. Το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’
ελάχιστο σε 30 πιστωτικές µονάδες. Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’
επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά, ορίζονται δε από επιτροπή κατάρτισης
προγραµµάτων σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου.
3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, πρέπει να εξεταστούν µε επιτυχία στα µαθήµατα του
προγράµµατος διδακτορικών σπουδών στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο αυτά
προσφέρονται, ή πάντως, το αργότερο, εντός δύο (2) ετών µετά την ηµεροµηνία εγγραφής
τους, µε βαθµό τουλάχιστον έξι (6). Σε περίπτωση αποτυχίας εκπλήρωσης του κριτηρίου
αυτού από κάποιον υποψήφιο διδάκτορα, διακόπτεται αυτοδικαίως η εκπόνηση της
διδακτορικής διατριβής και αυτός διαγράφεται από το µητρώο των υποψηφίων
διδακτόρων του Τµήµατος.
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Άρθρο 5: Χρονοδιάγραµµα και Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών
1. Αρχική Ερευνητική Πρόταση: Μετά την εγγραφή του υποψήφιου, και εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών, κατατίθεται από αυτόν προς τον επιβλέποντα
(ή την Συµβουλευτική Επιτροπή εφόσον υφίσταται) ολοκληρωµένη αρχική ερευνητική
πρόταση, στην οποία περιλαµβάνεται απαραιτήτως το ακριβές αντικείµενο της διατριβής
του, η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείµενο αυτό, η
παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας που έχει προηγηθεί, όπως αυτή προκύπτει
από την σχετική πρόσφατη βιβλιογραφία, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και το
εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της διατριβής. Επίσης, εφόσον αυτό ισχύει,
περιγράφεται και η όποια πρόοδος έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης της
έρευνας. Στη συνέχεια, ο Επιβλέπων (ή η Συµβουλευτική Επιτροπή) καταθέτει σχόλια και
παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου της ολοκληρωµένης αρχικής ερευνητικής πρότασης,
οι οποίες λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν από τον υποψήφιο διδάκτορα για την σύνταξη
του τελικού περιεχοµένου αυτής.
2. Αρχική έκθεση Προόδου: Με την συµπλήρωση ενός έτους από την ηµεροµηνία ένταξης
του υποψηφίου διδάκτορα στο Πρόγραµµα, αυτός καταθέτει στον Επιβλέποντα (ή την
Συµβουλευτική Επιτροπή εφόσον αυτή υφίσταται) την πρώτη ετήσια αναλυτική έκθεση
προόδου (αρχική έκθεση προόδου), στην οποία αποτυπώνεται η πρόοδος που έχει
πραγµατοποιηθεί, και επισηµαίνονται τυχόν αποκλίσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) από τα
αναφερόµενα στην αρχική ερευνητική πρόταση. Η αρχική έκθεση προόδου συνοδεύεται
απαραιτήτως από παρουσίαση ενώπιον του Επιβλέποντος (ή της Συµβουλευτικής
Επιτροπής). Στην συνέχεια, ο Επιβλέπων (ή η Συµβουλευτική Επιτροπή) καταθέτει
εισήγηση προς την ΓΣΕΣ του Τµήµατος, η οποία περιλαµβάνει συνοπτική αποτύπωση της
προόδου και κρίση σχετικά µε την αρχική εκτίµηση της δυνατότητας του υποψηφίου να
ανταπεξέλθει ουσιαστικά στις ερευνητικές απαιτήσεις της διατριβής. Σε περίπτωση
αρνητικής κρίσης, η ΓΣΕΣ δύναται να αποφασίσει την διακοπή της εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής και την διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα από τα µητρώα των
υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος.
3. Ενδιάµεση κρίση: Με την συµπλήρωση το αργότερο δύο ετών από την ηµεροµηνία
ένταξης του υποψηφίου διδάκτορα στο Πρόγραµµα, λαµβάνει χώρα η ενδιάµεση κρίση, µε
βασικά κριτήρια κατά περίπτωση τον έλεγχο των δυνατοτήτων του υποψηφίου διδάκτορα
για συστηµατική βιβλιογραφική και θεωρητική έρευνα, για συντεταγµένη πειραµατική
τεκµηρίωση και επαλήθευση αποτελεσµάτων, καθώς και για καλλιτεχνική έκφραση σύνθεση ιδεών µε βάση το ορισθέν θεωρητικό υπόβαθρο. Για την κρίση αυτή, εφόσον δεν
έχει οριστεί Συµβουλευτική Επιτροπή, η ΓΣΕΣ ορίζει µε κριτήριο κοντινότερης συνάφειας
κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντα δύο µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή της οικείας Σχολής
βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή και άνω, τα οποία µε τον Επιβλέποντα στελεχώνουν την
Επιτροπή Ενδιάµεσης Κρίσης. Σε περίπτωση ορισµού της Συµβουλευτικής Επιτροπής,
αυτή αποτελεί και την Επιτροπή Ενδιάµεσης Κρίσης. Για την πραγµατοποίηση της κρίσης,
ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει γραπτώς αναλυτική έκθεση, από την οποία να
καθίσταται δυνατή η κρίση επί των παραπάνω κριτηρίων. Η ενδιάµεση κρίση
ολοκληρώνεται µε αντίστοιχη παρουσίαση του υποψηφίου διδάκτορα ενώπιον της
Επιτροπής Ενδιάµεσης Κρίσης, η οποία συντάσσει ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση προς
την ΓΣΕΣ σχετικά µε την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. Σε περίπτωση αρνητικής
κρίσης, η ΓΣΕΣ δύναται να αποφασίσει την διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής και την διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα από τα σχετικά µητρώα του
Τµήµατος.
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4. Ηµερίδες παρουσίασης έρευνας: Εντός του µήνα Απριλίου-Μαΐου κάθε ακαδηµαϊκού
έτους, µε ευθύνη της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών δύναται να διοργανώνονται
ηµερίδες παρουσίασης της έρευνας που πραγµατοποιείται σε επίπεδο διδακτορικών
σπουδών. Σε αυτές, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος παρουσιάζουν δηµοσίως
στοιχεία και αποτελέσµατα που σχετίζονται ή έχουν παραχθεί από την έρευνά τους, τα
οποία κατά την κρίση τους περιγράφουν το επιστηµονικό / καλλιτεχνικό ερευνητικό τους
πεδίο. Από τις παραπάνω ηµερίδες παρουσίασης της έρευνας δύναται να εξαιρεθούν οι
υποψήφιοι διδάκτορες α) οι οποίοι διανύουν το πρώτο έτος σπουδών στο πρόγραµµα
(κατά την ηµεροµηνία διοργάνωσης της εκδήλωσης παρουσίασης της προόδου) και β) για
τους οποίους o Επιβλέπων (ή η Συµβουλευτική Επιτροπή) έχει καταθέσει θετική εισήγηση
ολοκλήρωσης της εκπόνησης της διατριβής.
5. Ο Επιβλέπων (ή η Συµβουλευτική Επιτροπή) µπορούν να οργανώνουν και να εφαρµόζουν
πρόσθετες διαδικασίες ενδιάµεσων κρίσεων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την
διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών σπουδών.
6. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του, ο κάθε υποψήφιος διδάκτορας:
α) τηρεί πλήρες ηµερολογιακό αρχείo δραστηριοτήτων για την εξέλιξη της έρευνας το
οποίο υπογράφεται από κοινού (από τον υποψήφιο και τον Eπιβλέποντα) σε τακτά
χρονικά διαστήµατα., ώστε να καθίσταται δυνατός ο όποιος έλεγχος, µε ταυτόχρονη
πάντως διασφάλιση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
β) έχει το δικαίωµα απασχόλησης και οικονοµικής ενίσχυσης του από ερευνητικά
προγράµµατα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, καθώς
και δωρεάν αξιοποίησης των υλικοτεχνικών και άλλων υποδοµών και δυνατοτήτων
παρέχει το Πανεπιστήµιο.
7. Ο χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρία
(3) πλήρη ηµερολογιακά έτη, µε χρονική αφετηρία την ηµεροµηνία αρχικού ορισµού του
Επιβλέποντος (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής).
8. Ο υποψήφιος δεν µπορεί να διακόψει την εκπόνηση της διατριβής για διάστηµα
µεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρονική διάρκεια
εκπόνησης της διατριβής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εκτός αν υπάρξουν
σοβαροί λόγοι υγείας ή λόγοι σχετικοί µε την διδακτορική έρευνα. Η ενδεχόµενη
υπέρβαση αυτών των χρονικών ορίων θα πρέπει να γίνει δεκτή από την ΓΣΕΣ του
Τµήµατος µετά από εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής) , και
να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τον χρόνο έναρξης
της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και εφόσον η τελευταία έκθεση προόδου είναι
αρνητική, ή εφόσον δηλωθεί αδυναµία σύνταξης έκθεσης προόδου, χωρίς ευθύνη του
Επιβλέποντα (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής), το θέµα της χρονικής διάρκειας
εισάγεται προς συζήτηση στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ, και τίθεται ζήτηµα
διαγραφής του υποψηφίου από το µητρώο των υποψηφίων διδακτόρων του ΤΤΗΕ.
9. Όλες οι γραπτές αναφορές / εκθέσεις προόδου, παρουσιάσεις που προκύπτουν από τα
ανωτέρω, καθώς και το πλήρες ηµερολογιακό αρχείο κατατίθενται µε ευθύνη του
Επιβλέποντα (ή κατά περίπτωση της Συντονιστικής Επιτροπής) στο ενιαίο αρχείο προόδου
των Διδακτορικών Διατριβών, όπως αυτό προβλέπεται από το Άρθρο 10 του παρόντος
κανονισµού.
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Άρθρο 6: Υποβολή, Εξέταση και Βαθµολόγηση των Διδακτορικών Διατριβών
1. Ο Επιβλέπων (ή η Συµβουλευτική Επιτροπή), µετά από την αξιολόγηση του
επιστηµονικού έργου του υποψήφιου διδάκτορα και εφόσον κρίνει ότι αυτό έχει
ολοκληρωθεί, προτείνει στον υποψήφιο την συγγραφή της διατριβής. Για την τεκµηρίωση
της τελικής κρίσης, δύναται να εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικό περιοδικό ή τόµο υψηλού κύρους, συνοδευόµενες από
ικανοποιητικό αριθµό δηµοσιεύσεων ή και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστηµονικά
συνέδρια µε το σύστηµα των κριτών
β) παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου σε ατοµικές ή οµαδικές εκθέσεις ή Φεστιβάλ
διεθνούς κύρους µετά από κρίση
2. Η τελική απόφαση για τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτή
δεν είναι η Ελληνική, λαµβάνεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ, είτε κατά την αρχική διαδικασία
έγκρισης της διατριβής, είτε σε µεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν σχετικής αίτησης του
υποψηφίου. Στην περίπτωση της συγγραφής σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο
υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει επιπλέον εκτεταµένη περίληψη της διατριβής του και
στην Ελληνική γλώσσα.
3. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο Επιβλέπων (ή η
Συµβουλευτική Επιτροπή) συντάσσει και καταθέτει προς την ΓΣΕΣ την τελική εισηγητική
έκθεσή της, η οποία περιλαµβάνει την κατά την κρίση της επιτροπής αιτιολόγηση σχετικά
µε την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, µε έµφαση στην
τεκµηρίωση της πρωτοτυπίας που έχει επιτευχθεί. Το κείµενο της τελικής εισηγητικής
έκθεσης συνοδεύεται από τρία (3) αντίτυπα του τελικού κειµένου της διατριβής σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή.
4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από
έγγραφη θετική εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής) προς την
ΓΣΕΣ. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία µπορεί
να συνεχίζεται µε αίτηση του υποψηφίου.
5. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από τριµελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται
µε απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συµβουλευτικής
Επιτροπής). Δύο µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είναι καθηγητές του ιδρύµατος και ένα
µέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύµατος
της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ηµεδαπής. Ο Επιβλέπων καθηγητής
ή οι συν-Επιβλέποντες καθηγητές ή Ερευνητές δεν µπορούν να οριστούν ως µέλη της
επιτροπής. Σε ένα από τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανατίθεται από την ΓΣΕΣ η
σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονοµή του
διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την
Εξεταστική Επιτροπή. Τα µέλη της Eξεταστικής Eπιτροπής πρέπει απαραιτήτως να
ανήκουν στην ίδια ή σε συναφή επιστηµονική ειδικότητα, µε αυτή στην οποία εκπονεί την
διατριβή του ο υποψήφιος.
6. Σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµεροµηνία ορισµού της Εξεταστικής Επιτροπής, ο
Πρόεδρος του Τµήµατος συγκαλεί µε ειδική πρόσκληση την Εξεταστική Επιτροπή σε
καθορισµένο τόπο και χρόνο, κατά τον οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει
δηµόσια την διατριβή του ενώπιόν της. Η ηµεροµηνία, η ώρα και το τόπος
γνωστοποιούνται στην Γραµµατεία, η οποία µεριµνά για την έκδοση της σχετικής
δηµόσιας ανακοίνωσης.
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7. Για την έναρξη της διαδικασίας υποστήριξης της διατριβής απαιτείται η παρουσία όλων
των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος υποστηρίζει την διατριβή του
δηµόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Κατόπιν δέχεται ερωτήσεις από τα µέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής και διευκρινιστικές ερωτήσεις από µέλη της πανεπιστηµιακής
κοινότητας.
8. Μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας συνέρχεται η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία
κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το κατά πόσον αυτή προάγει την Επιστήµη ή την
Τέχνη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη δύο (2)
τουλάχιστον µελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η έγκριση ή απόρριψη της διδακτορικής
διατριβής βεβαιώνεται µε πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται η αιτιολόγηση της ψήφου
των µελών της Eπιτροπής και στο οποίο επισυνάπτεται η τελική εισήγηση του
Επιβλέποντος (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής). Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα
µέλη της Eπιτροπής και διαβιβάζεται στην ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
Άρθρο 7: Καθοµολόγηση και Αναγόρευση Διδακτόρων
1. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζεται σε δηµόσια συνεδρίαση της ΓΣΕΣ
και ακολουθεί η καθοµολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα.
2. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθοµολόγηση, βεβαίωση ότι
έχει περατώσει επιτυχώς την διατριβή του.
3. Πριν την καθοµολόγηση, η διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί µε την
φροντίδα του διδάκτορα. Ο διδάκτορας, εκτός των αντιτύπων που αντιστοιχούν στα µέλη
της τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καταθέτει επιπροσθέτως αντίτυπα της διατριβής
του ως εξής:
•

Τρία αντίτυπα στην Γραµµατεία του Τµήµατος

•

Δύο αντίτυπα στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος

•

Δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής

•

Δύο αντίτυπα στη Εθνική Βιβλιοθήκη και

•

Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

4. Επιπλέον των βιβλιοδετηµένων αντιτύπων της προηγούµενης παραγράφου, ο διδάκτορας
οφείλει να καταθέσει και ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής του στην Γραµµατεία του
Τµήµατος.
Άρθρο 8: Απονοµή Διδακτορικού Διπλώµατος
1. Η απονοµή των Διδακτορικών Διπλωµάτων γίνεται δηµόσια και µπορεί να γίνει
συγχρόνως µε την απονοµή των πτυχίων του Τµήµατος. Κατά την τελετή οι διδάκτορες
προηγούνται των αποφοίτων πτυχιούχων.
Άρθρο 9: Φοίτηση πλήρους και µερικής απασχόλησης
1. Η φοίτηση στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών διακρίνεται σε φοίτηση
πλήρους και µερικής απασχόλησης. Ο τύπος της φοίτησης επιλέγεται από τον εκάστοτε
υποψήφιο διδάκτορα στην φάση της κατάθεσης της αρχικής του πρότασης. Οι υποψήφιοι
διδάκτορες δύνανται να αιτηθούν την αλλαγή του καθεστώτος φοίτησής τους, κατόπιν
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κατάθεσης σχετικής αίτησης προς την Γ.Σ.Ε.Σ, η οποία συνοδεύεται από εισήγηση του
Επιβλέποντα (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής).
2. Όλα τα χρονοδιαγράµµατα που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό αναφέρονται στην
φοίτηση πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση φοίτησης µερικής απασχόλησης, τα
οριζόµενα χρονοδιαγράµµατα και προθεσµίες επιµηκύνονται κατά έναν συντελεστή 1.5.
Άρθρο 10: Ενιαίο αρχείο προόδου διδακτορικών διατριβών
1. Οι όποιες προτάσεις, γραπτές αναφορές προόδου, παρουσιάσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις
καθώς επίσης και το ηµερολογιακό αρχείο προόδου, κατατίθενται στην Επιτροπή
Συντονισµού Διδακτορικών Σπουδών, η οποία τηρεί το ενιαίο αρχείο προόδου των
διδακτορικών διατριβών.
2. Στο αρχείο αυτό, τα όποια στοιχεία αφορούν σε έναν υποψήφιο διδάκτορα οργανώνονται
υπό µορφή αυτοτελούς φακέλου / βιβλίου, µέχρι την τελική διαδικασία δηµόσιας
υποστήριξης της διατριβής του.
3. Με ευθύνη του υποψηφίου διδάκτορα και του επιβλέποντα, στο εν λόγω αρχείο
κατατίθενται και ανάτυπα των δηµοσιεύσεων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της
διδακτορικής έρευνας.
Άρθρο 11: Ειδικά θέµατα
4. Η αντικατάσταση µέλους της Συµβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον αυτή έχει οριστεί) είναι
εφικτή µε ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του Επιβλέποντα και αντίστοιχη απόφαση της
ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
5. Η αλλαγή µέρους του τίτλου της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατή, κατόπιν
αιτιολογηµένης εισήγησης του επιβλέποντα (ή της Συµβουλευτικής Επιτροπής). Η αλλαγή
του τίτλου δεν πρέπει να ανταποκρίνεται σε καµία περίπτωση σε αλλαγή του εγκεκριµένου
από την ΓΣΕΣ θέµατος, αλλά εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου καθίσταται
αναγκαία η εξειδίκευση της θεµατικής της διατριβής.
6. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο Επιβλέπων ενταχθεί ως
Καθηγητής σε άλλο Τµήµα του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή άλλου Α.Ε.Ι., ο υποψήφιος
διδάκτορας δικαιούται να υποβάλει αίτηση µετακίνησής του στο Τµήµα, στο οποίο
µετακινήθηκε ο Επιβλέπων. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτής της αιτήσεως αποτελεί η
αποδοχή της από την ΓΣΕΣ τόσο του Τµήµατος υποδοχής, όσο και του ΤΤΗΕ. Σε κάθε
άλλη περίπτωση ορίζεται αντικαταστάτης του αρχικού Επιβλέποντα.
Άρθρο 12: Πνευµατικά δικαιώµατα
1. Τα πάσης φύσεως Δικαιώµατα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), τα οποία νοούνται συνολικώς
ή εναλλακτικώς ως τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας που ιδρύονται
επί συγκεκριµένου ερευνητικού αποτελέσµατος όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα:
(α) για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία: τα δικαιώµατα που ορίζονται στα άρθρα 5 επ. (δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας), 19 (υπόδειγµα χρησιµότητας), 20 (τεχνικός νεωτερισµός), 21 και 22
(µεταφορά τεχνογνωσίας- know how) του Ν.1733/1987 (ΦΕΚ Α 171), όπως ισχύει
σήµερα,
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(β) για την πνευµατική ιδιοκτησία: τα δικαιώµατα που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 39
(δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας) και στα άρθρα 40-45Α (δικαιώµατα σε
προγράµµατα Η/Υ και βάσεις δεδοµένων) του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α 25), όπως ισχύει
σήµερα,
όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώµατα χρήσης και εµπορικής
εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια των
σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών ανήκουν από κοινού και εξ
ίσου στον µεταπτυχιακό φοιτητή / υποψήφιο διδάκτορα, στον επιβλέποντα και στα µέλη της
Συµβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον αυτή έχει οριστεί) και στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
Άρθρο 13: Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες
υποχρεωτικά απασχολούνται:
α) σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές διδακτικές δραστηριότητες του Τµήµατος που
σχετίζονται µε το πεδίο της διδακτορικής τους διατριβής, µε απόφαση ανάθεσης της
ΓΣ του ΤΤΗΕ.
β) ως επιτηρητές στη διαδικασία των εξετάσεων όλων των εξεταστικών περιόδων.
γ) ως προσωπικό υποστήριξης στο πεδίο ειδίκευσής τους σε τακτικές και έκτακτου
χαρακτήρα εκδηλώσεις και διοργανώσεις του Τµήµατος.
Όλη η παραπάνω απασχόληση πρέπει να κατανέµεται σε τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες την
εβδοµάδα. Σε ειδικές περιπτώσεις, και µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση προς την ΓΣΕΣ
από τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ή την Συµβουλευτική Επιτροπή), δύναται να εξαιρεθεί ο
διδακτορικός φοιτητής από τις παραπάνω υποχρεώσεις.
2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση
διατριβής τους στις ειδικές ετήσιες συναντήσεις προόδου που οργανώνονται από το Τµήµα
αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και να συµµετέχουν στις επιστηµονικές
συναντήσεις και συζητήσεις που διοργανώνει το Τµήµα µε τη συµµετοχή των µελών ΔΕΠ
του Τµήµατος ή / και άλλων επιστηµόνων.
3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να λαµβάνουν µέριµνα για την αποτροπή της
λογοκλοπής, και να µην ιδιοποιούνται παρανόµως οποιουδήποτε αποτέλεσµα έρευνας
τρίτων. Σηµειώνεται ότι η παραγωγή νέων αποτελεσµάτων µέσω της αναπαραγωγιµότητας
πειραµάτων τρίτων δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως λογοκλοπή, εφόσον όµως γίνεται
σχετική ρητή αναφορά στην αρχική πηγή.
4. Με την κατάθεση του τελικού κειµένου της διατριβής τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες
υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι είναι
συγγραφείς του κειµένου της διατριβής και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαν για την
προετοιµασία της, είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, ότι
έχουν αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκαναν χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων,
είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασµένες. Τέλος, ότι το κείµενο της διατριβής
προετοιµάστηκε από αυτούς προσωπικά και αποκλειστικά και ότι θα αναλάβουν πλήρως
τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν τους ανήκει.
5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, στο βαθµό που αυτό απορρέει από την ερευνητική τους
δραστηριότητα, υποχρεούνται:
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α) να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα µε βασικό στόχο τη διεύρυνση και
καλλιέργεια της επιστηµονικής γνώσης
β) να τηρούν τη νοµοθεσία που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο της έρευνας,
να συµµορφώνονται µε το εκάστοτε ισχύον και εφαρµοζόµενο πλαίσιο χρήσης και
διαχείρισης προσωπικών ή ευαίσθητων δεδοµένων και να δείχνουν πλήρη εχεµύθεια
για τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων της έρευνας, που περιήλθαν σε γνώση
τους κατά τη διάρκεια της έρευνας ή λόγω αυτής,
γ) να σέβονται και να διασφαλίζουν µε κάθε νόµιµο τρόπο την εµπιστευτικότητα που
επιβάλλεται ή απορρέει από τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή
χρηµατοδότησης αυτής,
δ) να εξασφαλίζουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι σύγκρουσης
συµφερόντων που ενδεχοµένως θα απαγόρευαν ή και θα δυσχέραιναν τη διεξαγωγή
της έρευνας µε αντικειµενικότητα και επιστηµονικά αδιάβλητο τρόπο,
ε)

να µην κατασκευάζουν ή παραποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα, γεγονός που
αποτελεί σοβαρό παράπτωµα και µπορεί να επισύρει την επιβολή πειθαρχικών
κυρώσεων,

στ) να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την περιφρούρηση της υγείας και
ασφάλειας των ιδίων αλλά και των συνευρισκοµένων τους,
ζ)

να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του οποιουδήποτε εξοπλισµού, έχοντας
την πλήρη ευθύνη πληµµελούς χρήσης αυτού, των χώρων πραγµατοποίησης της
έρευνας και των λοιπών υποδοµών του Τµήµατος που χρησιµοποιούνται για την
υποστήριξη αυτής,

η) εφόσον η έρευνα χρηµατοδοτείται, να συµµορφώνονται πλήρως µε τους κανόνες
λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
6. Οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στις προηγούµενες
παραγράφους πρέπει να γνωστοποιείται ή τίθεται υπόψιν της Επιτροπής Συντονισµού του
Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών, η οποία είναι αρµόδια για την παραποµπή του
θέµατος στην ΓΣΕΣ ή το αρµόδιο από το Νόµο Πειθαρχικό Συµβούλιο για την επιβολή
των προβλεπόµενων ποινών.
Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις
1. Η δηµόσια υποστήριξη και εξέταση των διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων
διδακτόρων για τους οποίους ο ορισµός του Επιβλέποντα και της Συµβουλευτικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε από την ΓΣΕΣ πριν την 6η Σεπτεµβρίου 2011, ηµεροµηνία έκδοσης
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α') πραγµατοποιείται από επταµελή Εξεταστική Επιτροπή.
Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχουν σε κάθε περίπτωση τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής
Επιτροπής. Επιπλέον, τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς Εξεταστικής
Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να
ανήκουν στο ΤΤΗΕ. Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι µέλη ΔΕΠ
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες
λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου ερευνητικού
κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.
Τα µέλη της Eξεταστικής Eπιτροπής πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στην ίδια ή σε
συναφή επιστηµονική ειδικότητα, µε αυτή στην οποία εκπονεί την διατριβή του ο
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υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή, το κείµενο της τελικής εισηγητικής έκθεσης της
Συµβουλευτικής Επιτροπής συνοδεύεται από επτά (7) αντίτυπα του τελικού κειµένου της
διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
2. Μέχρι την κατάρτιση και έγκριση του Προγράµµατος Σπουδών του Άρθρου 4 του
παρόντος Κανονισµού, στους υποψήφιους διδάκτορες που εντάσσονται στο Πρόγραµµα
Διδακτορικών Σπουδών ανατίθενται µαθήµατα του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος, τα οποία είναι συναφή µε το θέµα της
διδακτορικής διατριβής τους. Η ανάθεση πραγµατοποιείται µε απόφαση της ΓΣΕΣ του
Τµήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Προς:
την Γραµµατεία

ΑΙΤΗΣΗ

του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49 100 Κέρκυρα

ΕΠΩΝΥΜΟ:
……………..…………………………............
ΟΝΟΜΑ:
………………………………..…………........
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
……………..………………………................
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
………………………………..........................
Δ/ΝΣΗ:
……………..………………………………....
……………………………………………......1.
2.

…………………………………………..........3.
4.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
………………………………………..............
5.

FAX:
6.
……………..…………………………………
E-MAIL:
……………………………………………......
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακός τίτλος
Τµήµα:
…………………………………………..….
Παν/µιο:
…………………………………………….

Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά µου για
την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής µε θέµα:
………….…………………………….…….............
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
και
Επιβλέποντα
τον/
την
………………………..………………………….....
………………………………….…….....................

Σας υποβάλλω συνηµµένα:
Βιογραφικό σηµείωµα (και ηλεκτρονικά)
Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/ διπλώµατος
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας
Επικυρωµένα αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών
Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
Συστατικές Επιστολές (στοιχεία συντάκτη):
1. Όνοµα:
…………………………………………………...
Τίτλος:
……………………………………………….......
Τηλ.
…………………………………………………....
2. Όνοµα:
…………………………………………………...
Τηλ.
…………………………………………………....
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Μεταπτυχιακός τίτλος
Τµήµα:
…………………………………………..….
Παν/µιο:
…………………………………………….
Άλλοι τίτλοι
1. Τµήµα:
..…………………………………………........

Τίτλος:
……………………………………………….......
3. Όνοµα:
…………………………………………………...
Τίτλος:
……………………………………………….......
Τηλ.
…………………………………………………....
Πρόταση εκπόνησης διατριβής (και ηλεκτρονικά)

Παν/µιο:
…………………………………………..........

Ο/Η αιτ ………….

2. Τµήµα:
……………………………………………......
Παν/µιο:
…………………………………………..........
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
…………………………………......................
Κέρκυρα, …………………20…
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