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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ)
Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
απονέμει ένα ενιαίο Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών (ΔΔΦΕ) σε
αποφοίτους ΜΔΕ από τη Βασική και Εφαρμοσμένη Φυσική καθώς και σε
αποφοίτους των διατμηματικών ΜΔΕ Μικροηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικής,
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού. Επίσης σε υποψηφίους κατόχων
ΜΔΕ συναφών προς τη Φυσική επιστημονικών πεδίων άλλων Τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΥΔ)
1. Οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στο πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Δεύτερου Κύκλου του Τμήματος Φυσικής είναι: α)
Πτυχίο από Τμήμα Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. ή Πολυτεχνείων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής και β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ–Master’s) στις
Θετικές Επιστήμες.
2. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
υποβάλλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος η οποία
διαβιβάζεται στον αντίστοιχο Τομέα όπου και συζητείται εκτενώς η
υποψηφιότητα. Στην αίτηση περιλαμβάνονται:
α) Αίτηση εγγραφής για το Δεύτερο Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Φυσικής στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για
τους οποίους επιθυμεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα
Φυσικής, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του μελλοντικού του
Επιβλέποντα.
β) Αντίγραφο πτυχίου βασικών σπουδών (προπτυχιακών) και αντίγραφο
πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που
έχει παρακολουθήσει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
δ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούν την ακαδημαϊκή πορεία
του υποψηφίου.
ε) Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
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στ) Μία φωτογραφία.
ζ) Ενδεχομένως, άλλα πιστοποιητικά σχετικά με συναφείς, προς το
προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο, επιστημονικές ή επαγγελματικές
δραστηριότητες.
3. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει με την αίτησή τους να προσκομίζουν
αντίγραφο αναγνώρισης του βασικού τους πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ, που έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς ή να καταθέσουν αντίγραφο της αίτησης προς το
ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση αντιστοιχίας ή/και ισοτιμίας του Τμήματός τους
προς τα αντίστοιχα ημεδαπά. Στις περιπτώσεις αυτές η ημερομηνία επίσημης
έναρξης των διδακτορικών σπουδών έπεται της ημερομηνίας επικύρωσης από
το ΔΟΑΤΑΠ.
1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΔΕ ή
MSc) από άλλο Τμήμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ο αντίστοιχος Τομέας ορίζει
επιτροπή που καλείται να εξετάσει την ύλη των μαθημάτων που έχει
παρακολουθήσει και να προτείνει στη ΣΕ την παρακολούθηση και εξέταση ή όχι
μαθημάτων από το αντίστοιχο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής.
2. Η ΣΕ εξετάζει μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα του ΜΦ και την απόφαση
του αντίστοιχου Τομέα, την ανάγκη παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων
από υποψήφιους διδάκτορες που είναι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου του
Τμήματος Φυσικής, ανάλογα με το αντικείμενο της διατριβής.
3. Η ΣΕ εισηγείται στη ΓΣΕΣ την υποψηφιότητα του ΥΔ μετά από εισήγηση του
αντίστοιχου Τομέα στην οποία θα περιλαμβάνεται (α) η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή με τον Επιβλέποντα (β) υπογεγραμμένο κείμενο από
τον Επιβλέποντα όπου θα αναφέρεται ο προσωρινός τίτλος και το αντικείμενο
της έρευνας. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού
έτους και προωθούνται για τελική απόφαση στη ΓΣΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που προτείνεται από τον αντίστοιχο
Τομέα και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ για την επίβλεψη και καθοδήγηση του
υποψηφίου διδάκτορα, μετέχει ένα μέλος του Τμήματος Φυσικής της βαθμίδας
του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ως (Κύριος)
Επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του
ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές Α.Ε.Ι., Ερευνητές
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του
εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
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2. Ο Επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα. Στο έργο αυτό συνεπικουρείται από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής τα οποία πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί
τη διατριβή του.
3. Ο ΥΔ προβαίνει σε πλήρη ενημέρωση της τριμελούς Επιτροπής, με το πέρας
ενός ημερολογιακού έτους, παρουσιάζοντας γραπτώς στην Τριμελή Επιτροπή
έκθεση περί των πεπραγμένων και της προόδου εν γένει του ερευνητικού του
έργου. Η Τριμελής Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου
που υπογράφεται και από τα τρία μέλη της και αφού ενημερωθεί σχετικά ο
Τομέας, κατατίθεται στο φάκελλό του στη Γραμματεία του Τμήματος. Αν ο ΥΔ
δεν καταθέσει για 2 συνεχόμενα έτη γραπτή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο
του έργου του στην Τριμελή Επιτροπή επίβλεψής του, ή λάβει αρνητική έκθεση
προόδου από την Τριμελή Επιτροπή του, τότε παραπέμπεται το θέμα αυτό προς
τη ΣΕ μετά από σχετική εισήγηση του αντίστοιχου Τομέα, και της τριμελούς
επιτροπής του με το ερώτημα της διαγραφής του. Η ΣΕ εξετάζει συνολικά το
θέμα και εισηγείται ανάλογα προς τη ΓΣΕΣ για την τελική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με σχετική απόφαση της ΣΕ
μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση
οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.
2. Αναστολή φοίτησης είναι δυνατή, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, για ένα έτος
το πολύ, κατόπιν αίτησης του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και
σχετική επιστολή της τριμελούς επιτροπής και εισήγηση του αντίστοιχου Τομέα.
Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, έπειτα από
εισήγηση της ΣΕ όπως ο νόμος ορίζει.
3. Η συγγραφή της Διατριβής γίνεται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα
με την υποχρέωση υποβολής εκτενούς περίληψης αντίστοιχα στην αγγλική ή
στην ελληνική η οποία θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και
τα συμπεράσματα της διατριβής. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής αποφασίζεται από την τριμελή επιτροπή με σύμφωνη γνώμη του
αντίστοιχου Τομέα, της ΣΕ και έγκριση της ΓΣΕΣ.
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ΑΡΘΡΟ 13: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα,
μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, και έπειτα από υπογεγραμμένη
εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ,
ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην
οποία μετέχουν και τα τρία μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
2. 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
Τμήμα Φυσικής. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π.
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. Όλα τα μέλη της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ίδια ή συναφή
επιστημονική περιοχή με αυτή, στην οποία ο ΥΔ εκπόνησε τη διατριβή του.
3. Ο ΥΔ παρουσιάζει και υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή κρίνει την πρωτοτυπία της
διατριβής και το κατά πόσον αυτή προάγει την επιστήμη. Βασικό κριτήριο για
την επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής είναι η δημοσίευση σημαντικού μέρους
της διατριβής σε τουλάχιστον ένα έγκυρο διεθνές περιοδικό με κριτές.
4. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
5. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς:
Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Μη Δεκτή.
6. Μετά την επιτυχή εξέταση, διορθωμένα από τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της
εξεταστικής επιτροπής αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής κατατίθενται, μέσω
της γραμματείας του Τμήματος Φυσικής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη
Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες συγγραφής που καθορίζει το τελευταίο.
7. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο παρών κανονισμός επικαιροποιείται μετά από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση
από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Φυσικής, ώστε, βέλτιστα, να ανταποκρίνεται στις
εκάστοτε ακαδημαϊκές συνθήκες. Η τελική ευθύνη για την ερμηνεία και την
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ορθή εφαρμογή του καθώς και η διευθέτηση προβλημάτων σε ιδιάζουσες και
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μη καλυπτόμενες από το παρόν κείμενο
εναπόκειται στη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
2. Ο παρών κανονισμός ισχύει από το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
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