
Καλνληζκόο Δηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ  

Σην Τκήκα Τνπξθηθώλ Σπνπδώλ θαη Σύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ Σπνπδώλ ιεηηνπξγεί Πξόγξακκα 

Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο. Οη εθπνλνύκελεο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο αληηζηνηρνύλ πιήξσο ζηνπο 

επηκέξνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο πνπ ζεξαπεύεη ην Τκήκα, ελώ, ζπγρξόλσο, εζηηάδνπλ ζε 

ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηελ ειιεληθή  θνηλσλία θαζώο θαη ηε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα. 

Η εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα γίλεηαη βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ νξίδεηαη από ηελ νηθεία λνκνζεζία (Ν.3685/08 - ΦΔΚ Α΄ 148). 

Τα ζέκαηα ησλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ εληάζζνληαη ζηνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο, ηεο Γεσπνιηηηθήο, ησλ Γηεζλώλ Σρέζεσλ, ηεο Θεσξεηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο, ηεο Μεηαθξαζηνινγίαο, ηεο Οζσκαληθήο Ιζηνξίαο θαη ηεο 

Νεόηεξεο Ιζηνξίαο ηεο Τνπξθίαο. 

Σεκεησηένλ όηη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζηεξνύληαη κεηαπηπρηαθνύ 

ηίηινπ, επηβάιιεηαη, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο, ε παξαθνινύζεζε, ησλ θξηλόκελσλ σο αλαγθαίσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

καζεκάησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο ή καζεκάησλ ζε 

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Σρνιήο. Δπίζεο, επηβάιιεηαη, ε θαη' έηνο, ελώπηνλ ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, παξνπζίαζε από ηνλ ππεύζπλν επόπηε ηεο πνξείαο ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ δηδάθηνξνο. 

 

Δηαδηθαζία επηινγήο ηωλ ππνψεθίωλ δηδαθηόξωλ 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ γίλεηαη κεηά από πξσηνβνπιία ηνπ ππνςεθίνπ λα 

έιζεη ζε επαθή κε ζπγθεθξηκέλν κέινο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαη λα ηνλ πξνηείλεη κε αίηεζή ηνπ. 

Τελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηελ ζπλνδεύεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ην εμήο απαξαίηεην πιηθό: 

Α. Λεπηνκεξέο βηνγξαθηθό ηνπ ππνςεθίνπ  

Β. Υπόκλεκα εξεπλεηηθήο δξάζεσο θαη έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

αηηήζεώο ηνπ.  

Γ. Δπηθπξσκέλνπο λνκίκσο αθαδεκατθνύο ηίηινπο, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

Γ. Γεόλησο ηεθκεξησκέλε από επηζηεκνινγηθή άπνςε πξόηαζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 



Τεξείηαη απζηεξά ην κέηξν ησλ πέληε (5) θαηά κέγηζηνλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ αλά 

δηδάζθνληα. Όινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κε ηνλ επόπηε ηνπο, ηηο ηξηκειείο επηηξνπέο ηνπο 

θαη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δεκνζηεύνληαη κόιηο γίλνπλ δεθηνί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο. 

Εμεηαζηηθό ζύζηεκα 

Δίηε ζε επίπεδν ηξηκεινύο είηε ζε επίπεδν επηακεινύο επηηξνπήο, πξνβιέπεηαη λα κεηέρνπλ 

αιινδαπνί επηζηήκνλεο ή επηζηήκνλεο από άιια ΑΔΙ ηεο ρώξαο. Η επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηόξσλ παξαθνινπζείηαη θαη’ έηνο. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο παξνπζηάδνπλ ηελ πξόνδό 

ηνπο ελώπηνλ ηεο ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη αλνηθηνύ αθξναηεξίνπ 

απνηεινπκέλνπ από θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο ηνπ Τκήκαηνο ή/θαη ηνπ ΔΚΠΑ ή/θαη άιισλ 

παλεπηζηεκίσλ. Η παξνπζίαζε αλαθνηλώλεηαη κε εηδηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ απηνύ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαηαηίζεηαη από ηνλ 

επόπηε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ζρεηηθή έθζεζε πξνόδνπ γα ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα. Με ηνλ 

ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνινγήζεσο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηόξσλ. Η σο άλσ δηαδηθαζία απεδείρζε σο απνιύησο επηηπρήο θαη παξαιιήισο ηθαλή 

λα δεκηνπξγήζεη θνηλά ππνδείγκαηα αμηνιόγεζεο κεηαμύ ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ Τκήκαηνο νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξνπζηάζεηο σο ελεξγό αθξναηήξην. Η δηαδηθαζία απηή είλαη 

απνιύησο ζπκβαηή κε ηα δηεζλή πξόηππα. 

Οη δηαδηθαζίεο πνηόηεηαο πνπ αθνινπζνύληαη βαζίδνληαη ζηα εμήο γεληθά θξηηήξηα: 

Α. Σρνιαζηηθό “state of the art” (θξηηηθή βηβιηνγξαθία ηνπ κέρξη ηνύδε ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνύ ππνβάζξνπ θαη έληαμε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζέκαηνο ζε απηό) ην νπνίν 

πξνεγείηαη ηεο ζπγγξαθήο θαη ηεο έξεπλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη εθ ηνπ νπνίνπ 

πξνθύπηεη θαη ηεθκεξηνύηαη ηθαλνπνηεηηθώο ε πξσηνηππία ηεο ζπκβνιήο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ζηελ πξναγσγή ηνπ νηθείνπ επηζηεκνληθνύ ηνκέα. 

 

Β. Σρνιαζηηθή επηινγή ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο ε νπνία πηνζεηείηαη θαζ' 

όιε ηελ έθηαζε ηεο εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο. Η επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο είλαη αληηθείκελν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ επόπηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

Γ. Σύληαμε βάζεη ησλ αλσηέξσ, ιεπηνκεξνύο ζρεδίνπ έξεπλαο ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν 

ηνπιάρηζηνλ εμακήλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ επόπηνπ θαζεγεηή, ησλ κειώλ ηεο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο θαη ηνπ ππνςεθίνπ. 

Γ. Δηήζηα παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξνο ε νπνία θαη’ έηνο νδεγεί 

ζηελ πξναλαθεξζείζα παξνπζίαζε πξνόδνπ. 



Οξγάλωζε ζεκηλαξίωλ 

Σην πιαίζην ησλ παξνπζηάζεσλ πξνόδνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο δηδαθηνξηθώλ 

δηαηξηβώλ, πξνζθαινύληαη εμσηεξηθνί επηζηήκνλεο γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηώλ εξγαζηεξίσλ 

θαη δηαιέμεσλ ζρεηηθώλ κε ηα ζέκαηα ησλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ. 

Υπνζηήξημε ηεο Δηαηξηβήο 

Η ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο δηελεξγείηαη δεκνζίσο ελώπηνλ επηακεινύο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο. Μεηά ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο θαη πξηλ από ηελ θαζνκνιόγεζε, 

θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ππνρξεσηηθά έλα ηππσκέλν αληίηππν θαζώο θαη έλα αληίηππν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (CD-ROM). Τν Τκήκα δεζκεύεηαη λα κελ δεκνζηεύεη ην ειεθηξνληθό 

θείκελν παξά κόλν ζε κνξθή ε νπνία δελ δέρεηαη επεκβάζεηο (pdf) θαη κε ειεγρόκελε 

πξόζβαζε από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο εξεπλεηέο. 

Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή απνζηέιιεηαη, κεξίκλε ηνπ Τκήκαηνο, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηδάθηνξα, ζηα πξνο ηνύην αξκόδηα Κέληξα Δξεπλώλ θαζώο θαη ζην Δζληθό Κέληξν 

Τεθκεξίσζεο γηα ηελ θαηαρώξηζή ηεο, ππό ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο νπνίνπο ζέηεη ν 

Γηδάθηνξαο-Σπγγξαθέαο ηεο. Η πξνζεζκία αλώηαηεο δηάξθεηαο εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ είραλ εγγξαθεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 

4485/17 (4-8-2017, ΦΔΚ 114 η. Α΄) νξίδεηαη απηή ηεο 4εηίαο από ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηνπ 

λένπ θαλνληζκνύ δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο (2-4-18, ΦΔΚ 1220 η. Β΄- απόθαζε 

Σπλειεύζεσο ηνπ Τκήκαηνο  18-1-2018). 

 


