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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5769
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 112/6.5.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83/11.4.2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την
εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄ 1466/13.8.2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119/28.5.2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29.9.2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114/4.8.2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών λοιπά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
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(Α΄ 70/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6.9.2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9.9.2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ.
6/24.4.2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμό 97/
Γ01/9.10.2019.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές και Θεσμικό Πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων οργανώνεται και
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και
αποφάσεων καθώς και του παρόντα Κανονισμού που
εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμ. 6/24.4.2020 απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων και την υπ’ αριθμ. 112/6.5.2020 απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Ο
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων εξειδικεύει και συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, διέπει
την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος και προσδιορίζει τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις οργάνωσης των Διδακτορικών
Σπουδών καθώς και της εκπόνησης διδακτορικής δια-
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τριβής. Η εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί μία από
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και
επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικού ερευνητικού έργου
υψηλής στάθμης.
Άρθρο 2
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με σκοπό την ανάπτυξη
ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην εξέλιξη της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών σε όλους τους
τομείς / γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο
Τμήμα Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων. Οι υποψήφιοι διδάκτορες αναμένεται να διεξάγουν πρωτότυπη
και καινοτόμο επιστημονική έρευνα και να παρέχουν
εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων αλλά και σε συγγενή
πεδία. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το Τμήμα
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και
αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι
του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και
εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού
στελεχώνοντας Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο
οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
Άρθρο 3
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
• Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 4
Διαδικασία Προκήρυξης και επιλογής
Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Η Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Το Τμήμα δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων
διδακτόρων δύο (2) φορές τον χρόνο, Ιανουάριο και
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Ιούλιο, ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του
Τμήματος. Οι προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια του
ημερήσιου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στους
οικείους διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος και του
ιδρύματος.
2. Στην Προκήρυξη ορίζονται:
α. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
β. Τα γνωστικά πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον
από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. για επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά
γνωστικό πεδίο.
γ. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
δ. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης των υποψηφιοτήτων και επιλογής
των υποψήφιων διδακτόρων.
ε. Οι πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, τυχόν παραδοτέα, χρονικά περιθώρια περάτωσης των διατριβών
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
στ. Κάθε άλλη παροχή πληροφόρησης ή απαίτησης
την οποία η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει απαραίτητη.
3. Στην αίτηση που υποβάλει ο υποψήφιος στην Γραμματεία του Τμήματος αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί
να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής ο οποίος ανήκει
σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του
ν. 4485/2017 και στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
4. Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος συνυποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
β. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του
εξωτερικού.
γ. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από
ιδρύματα του εξωτερικού.
δ. Αντίγραφα πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας
(εφόσον υπάρχουν).
ε. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. σε φακέλους σφραγισμένους
από τους συντάκτες.
στ. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
ζ. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα,
σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
η. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά
ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά
προϋπηρεσίας, αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα κ.τ.λ.).
θ. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική
Πρόταση) όπως περιγράφεται παρακάτω.
Τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά
την υποβολή της αίτησης, με εξαίρεση το αντίγραφο
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εφόσον κατατεθεί αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση ολοκλήρωσης.
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Τουλάχιστον ο ένας από τους δυο τίτλους (προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός) θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της υπό
προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα.
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, από κοινού
με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,
Θεματική Περιοχή / Περιοχές («Areas of interest») και
από δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις - Κλειδιά («Keywords»).
β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
γ. Σύνοψη των, κατά κρατούσα επιστημονική πρακτική, αντιλήψεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα
(«Literature Review and State of Art»).
δ. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης
διατριβής («Contribution to Science»).
ε. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις
της διδακτορικής διατριβής («Research Propositions»).
στ. Μεθοδολογία Έρευνας («Research Methodology»).
ζ. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό / συγγραφικό / διδακτικό) έργο του Επιβλέποντος
μέλους («Relevance»).
η. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των
βασικών επιμέρους φάσεων / σταδίων εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού
(«Gantt Chart»).
θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται στην πρόταση («References»).
6. Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και
ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων,
αποτελούμενες από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση
έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον υποψήφιο. Ακολούθως, οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους
κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός
και το υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο υποψήφιος
στην αίτησή του δεν προτείνει επιβλέποντα καθηγητή,
αυτός προτείνεται από την επιτροπή και τίθεται προς
έγκριση από τη Συνέλευση. Η Συνέλευση του Τμήματος
συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με την γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντα και εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η γλώσσα συγγραφής της
διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου, την
παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος ή άλλες
συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.
7. Αλλαγή του τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή αλλαγή της γλώσσας εκπόνησής
της μπορεί να γίνει κατόπιν τεκμηριωμένης εισηγήσεως
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκρισης
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
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8. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου Πανεπιστημίου, ή ερευνητές Α΄, Β΄,
ή Γ΄ βαθμίδας 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.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, την επίβλεψη
της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και
να υποστηρίζει την εκπόνηση και την συγγραφή της. Ο
επιβλέπων θα πρέπει να ανήκει στο Τμήμα Επικοινωνίας
και Ψηφιακών Μέσων.
3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν
ως μέλη, ο επιβλέπων και δυο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από
το οικείο ή άλλο ΑΕΙ 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. Ο επιβλέπων καθώς και κάθε μέλος της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής θα πρέπει ο καθένας να έχει
στο συνολικό δημοσιευμένο έργο του τουλάχιστον 3
εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που
ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες Q1 ή Q2 της SCIMAGO
(SCOPUS). Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π., τα
οποία είναι σε νόμιμη άδεια.
4. Ο ανώτατος αριθμός ταυτόχρονων επιβλεπόμενων
Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος Δ.Ε.Π. είναι πέντε
(5) στο σύνολο, είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλεψη.
Στην περίπτωση συνεπίβλεψης προβλέπεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 6
του παρόντος κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
και με την προϋπόθεση ότι η περίπτωση αφορά χρηματοδοτούμενη θέση πλήρους απασχόλησης υποψήφιου
Διδάκτορα, κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δύναται να αιτηθεί προς
τη Συνέλευση του Τμήματος υπέρβαση του ανώτατου
αριθμού επιβλεπόμενων Διδακτορικών Διατριβών. Σε
κάθε περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός των ταυτόχρονων
επιβλεπόμενων Διδακτορικών Διατριβών είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλεψη, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 7
(επτά).
5. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή καθοδηγεί
και αναπτύσσει στενή συνεργασία με τον υποψήφιο και
ενθαρρύνει ενεργά την παρουσίαση της πορείας της
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διατριβής του σε σεμινάρια και εκδηλώσεις του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και σε στοχευμένες διαλέξεις
στο πλαίσιο συναφών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων.
6. Η λειτουργία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο
ρόλο του επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή
στην επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η
άμεση συνεργασία Υποψηφίου Διδάκτορα και επιβλέποντος πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου
Διδάκτορα και γνώμης του νέου προτεινόμενου επιβλέποντος, εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος τριών
(3) μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα
δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
αναλαμβάνει χρέη επιβλέποντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων
που μπορεί να επιβλέπει, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. 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 Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, στο οποίο ανήκει το Τμήμα Επικοινωνίας
και Ψηφιακών Μέσων όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της
Διδακτορικής Διατριβής.
8. Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των
επιβλεπόντων και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τον τίτλο και σύντομη περίληψη της
προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 6
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με Συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων είναι
δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με τμήματα Α.Ε.Ι.,
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την
εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη
διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού
τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που καταρτίζεται.
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων είναι
δυνατό, επίσης, να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα
ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης,
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χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η παρ. 3
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον (3) πλήρη ημερολογιακά
έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο
39 του ν. 4485/2017.
Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος ορίζεται στα 10 εξάμηνα (πέντε πλήρη ημερολογιακά έτη) από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μετά την παρέλευση
των οποίων ο υποψήφιος διαγράφεται. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να δίδεται παράταση του μεγίστου
χρόνου για δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου την οποία αφού
εγκρίνουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εισηγούνται για την έγκρισή της στη Συνέλευση
του Τμήματος.
Μετά από αίτηση του υποψηφίου και για σοβαρούς
λόγους (υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.λπ.), η
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί
στην Συνέλευση του Τμήματος την αναστολή εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου. Η αναστολή
δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) πλήρη
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα του υποψηφίου
και δεν συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του
προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Η διάρκεια
αναστολής δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής. Δεν δικαιούνται αναστολή
φοίτησης οι υπότροφοι Ι.Κ.Υ. ή άλλων δημοσίων / ιδιωτικών φορέων για το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν
υποτροφία.
Άρθρο 8
Δικαιώματα / Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίου Διδάκτορα
1. Δικαιώματα / Παροχές:
1.1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
1.2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5)
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη έγγραφή τους,
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται
από τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς.
1.3. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
1.4. Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να παρακολουθεί δωρεάν μαθήματα των Π.Μ.Σ. δευτέρου κύκλου που
οργανώνει ή Δ.Π.Μ.Σ. δευτέρου κύκλου που συμμετέχει
το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, μετά από
σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους.
1.5. Εφόσον στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
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συμμετέχει καθηγητής ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ομοταγές, ο υποψήφιος διδάκτορας
έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της
έρευνας του, μέχρι ενός έτους, στο συγκεκριμένο ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από αίτηση του και σύμφωνη
γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της
Συνέλευσης, προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές
σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να
ορίσει πρόσθετες υποχρεώσεις για τον υποψήφιο διδάκτορα στην διάρκεια της παρουσίας του στο ίδρυμα της
αλλοδαπής προς εκπλήρωση.
1.6. Το Τμήμα στηρίζει ενεργά την ερευνητική προσπάθεια των υποψηφίων διδακτόρων μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στα οποία συμμετέχουν και μέσω
της δυνατότητας συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες.
2. Υποχρεώσεις υποψήφιου διδάκτορα:
2.1. Έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του
κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η ανανέωση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση του ετήσιου αναλυτικού υπομνήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 του παρόντος
κανονισμού.
2.2. Υποχρεούται να παρουσιάζει την πρόοδο της διδακτορικής του έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 10 του
παρόντος κανονισμού.
2.3. Οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές
ακαδημαϊκό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή
επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνας του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
2.4. Υποχρεούται να συμμετέχει επικουρικά στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εφόσον του
ανατεθεί σχετικά.
2.5. Υποχρεούται να συμμετέχει στις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, εφόσον
του ζητηθεί, και να συνεισφέρει στο ερευνητικό και
εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακά μαθήματα κ.α.) προσφέροντας τις
υπηρεσίες του υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος
καθηγητή ή/και των δύο άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
2.6. Υποχρεούται να παρουσιάζει την πρόοδο της
ερευνητικής του εργασία σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα για τον σκοπό αυτό ή σε σχετικές
επιστημονικές εκδηλώσεις.
2.7. Υποχρεούται να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του την επίσημη ιδιότητά του
ως Υποψηφίου Διδάκτορος του Τμήματος Επικοινωνίας
και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2.8. Υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών
και μέχρι την προφορική υποστήριξη της διατριβής του,
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιτηρήσεις των
εξετάσεων του τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα
επιτηρήσεων που εκπονεί το τμήμα. Υποχρεούται να
ενημερώνεται με δική του ευθύνη για το πρόγραμμα
των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του τμήματος σε

20245

κάθε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση κωλύματος,
οφείλει να βρει αντικαταστάτη και να ενημερώσει το
υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. για το όνομα αυτού που θα τον
αντικαταστήσει.
2.9. Οφείλει να επιδιώκει συναντήσεις με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και να ενημερώνει και να συζητά την
πορεία της διδακτορικής του διατριβής με τα άλλα δυο
(2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο εβδομαδιαίος ενδεικτικός χρόνος παραμονής του
στο Πανεπιστήμιο είναι είκοσι δύο (22) ώρες ανά εβδομάδα κατανεμημένες, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. H τριμελής επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την υποχρεωτική παρουσία στο πανεπιστήμιο για
ερευνητικούς σκοπούς.
Με πρόταση του επιβλέποντος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση
της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να ζητηθεί από τον
υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, η υποχρεωτική παρακολούθηση ή/και εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων του οικείου Τμήματος, ή άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εάν
απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων
από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά
το πρώτο έτος εγγραφής του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί
να προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται
στους Υποψηφίους Διδάκτορες του Τμήματος.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης
Διδακτορικής Διατριβής
Η ποιότητα των Διδακτορικών Σπουδών ελέγχεται
κυρίως με βάση τις δημοσιεύσεις του υποψήφιου διδάκτορα ή την υποβολή άρθρων της διατριβής του σε
έγκριτα και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια, όπως αυτά
αναγράφονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου.
Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου:
Κατά την διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας κατ’ έτος παρουσιάζει
προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα
μαζί με τα αντίστοιχα παραδοτέα ενώπιον της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της
διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή
την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Η υποβολή του αναλυτικού υπομνήματος του υποψηφίου προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
προηγείται της παρουσίασης. Η προθεσμία υποβολής
του αναλυτικού υπομνήματος και της παρουσίασης θα
πρέπει με ευθύνη του υποψηφίου να ολοκληρώνεται
κάθε χρόνο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα
από την παρέλευση κάθε πλήρους έτους από τον ορισμό
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Μετά την κατάθεση του υπομνήματος ο υποψήφιος καταθέτει δήλωση
ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος στη Γραμματεία του Τμήματος.
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Στο αναλυτικό υπόμνημα περιγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία που ολοκληρώθηκε κατά το
προηγούμενο έτος και τίθενται οι στόχοι του επόμενου
έτους.
Μετά την παρουσίαση η τριμελής επιτροπή υποβάλλει
στο τμήμα ετήσια έκθεση προόδου. Σε συνέλευση του
τμήματος και στην ημερήσια διάταξη τίθεται θέμα έγκρισης των εκθέσεων προόδου. Σε περίπτωση μη υποβολής
έκθεσης προόδου θεωρείται αρνητική εισήγηση.
Δημοσιεύσεις / Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια:
Ο υποψήφιος διδάκτορας κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών και πριν την τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να έχει:
- δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3
της SCIMAGO (SCOPUS)
- αποδεδειγμένη συμμετοχή ως εισηγητής σε τουλάχιστον ένα (1) συναφή προς το ερευνητικό αντικείμενο
έγκριτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές και
πρακτικά.
Άρθρο 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση
της διδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα της υποστήριξης της διδακτορικής του διατριβής, μόνο εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος και εφόσον δεν υπάρχουν φαινόμενα μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του. Τα ανωτέρω ελέγχονται
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Μετά την
ολοκλήρωση εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, διά της
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση
της.
Προηγουμένως, ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει
να έχει παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της διατριβής του ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πιο πάνω παρουσίασης, ο
υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να παραδώσει στα
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γραπτή
έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή
της κατάστασης της επιστήμης, των πρωτότυπων αποτελεσμάτων και της συμβολής της διατριβής στην επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται. Μετά το πέρας της
πιο πάνω παρουσίασης, ακολουθεί υποβολή σχετικών
ερωτήσεων προς τον υποψήφιο διδάκτορα με σκοπό
να διακριβωθεί η επάρκεια του έργου που έχει εκτελέσει
στο πλαίσιο της διατριβής του.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την
έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης.
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η
ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει
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την αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα, δύναται να του
δώσει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία
κοινοποιείται διά της Γραμματείας στη Συνέλευση του
τμήματος.
Η Συνέλευση του τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για
την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου
διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη
που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β΄ εδάφιο του ν. 4485/2017, έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή και
θα πρέπει ο καθένας να έχει στο συνολικό δημοσιευμένο έργο του τουλάχιστον 3 εργασίες σε έγκριτα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες Q1 ή Q2 της SCIMAGO (SCOPUS). Η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή, αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη
που πληρούν τα κριτήρια όπως ορίστηκαν παραπάνω
για την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία
δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία
βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του τμήματος, ο επιβλέπων ορίζει
την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας
υποστήριξης της διατριβής, σε συνεννόηση με τα μέλη
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη γνωστοποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του τμήματος και
στα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος. Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να παραδώσει αντίγραφα της διδακτορικής
διατριβής σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής (κατόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον είκοσι
(20) μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η παρουσία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης γίνεται με τους όρους της άρθρου 41
παρ. 3 β΄ εδάφιο του ν. 4485/2017 όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο υποψήφιος επίσης απαντά στις ερωτήσεις των
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το
ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος αποχωρεί και η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία
τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της
στην επιστήμη. Με βάση αυτά τα κριτήρια, διατυπώνει
την τελική της κρίση και τη Βαθμολογεί.
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Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό
Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ). Το Πρακτικό υπογράφεται
από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας, στη
Συνέλευση του τμήματος.
Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με
την ακόλουθη κλίμακα:
• Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής)
• Άριστα.
• Λίαν Καλώς.
• Καλώς.
Ο βαθμός Άριστα με διάκριση απονέμεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της ΕΕΕ, που
οφείλει να τεκμηριώσει στο σχετικό πρακτικό τους λόγους
της διάκρισης. Για να αποδοθεί αυτή η διάκριση θα πρέπει να ικανοποιούνται και τα τρία ακόλουθα κριτήρια: i.
ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής εντός 4 ετών, ii.
τουλάχιστον τρία (3) δημοσιεύματα που προέρχονται από
τη Διδακτορική Διατριβή σε έγκριτα, διεθνή περιοδικά, που
ανήκουν στην κατηγορία Q1 της SCIMAGO (SCOPUS), στα
οποία ο Υποψήφιος είναι πρώτος συγγραφέας, iii. σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών της ΕΕΕ περί υψηλής
ποιοτικής στάθμης συγγραφής και παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής και πολύ ικανοποιητικών, σαφών και
τεκμηριωμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις των μελών
της ΕΕΕ. Συνεκτιμώνται τυχόν διεθνείς ή εθνικές διακρίσεις
του ερευνητικού έργου του υποψηφίου διδάκτορα.
Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος δύο αντίτυπα της τελικής έκδοσης
της διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
και ένα για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος) και δύο αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή (ένα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και
ένα για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος).
Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γράφεται στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να περιέχει σύντομη περίληψη
στην αγγλική γλώσσα. Η διδακτορική διατριβή, εφόσον
γράφεται σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής, πρέπει να
συνοδεύεται από: α) εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το αντικείμενο της διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα
κεφάλαια, β) λεξικό αντιστοίχισης των τεχνικών όρων
που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της διατριβής με
τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους.
Άρθρο 11
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον υποψήφιο διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος,
παρουσία του υποψήφιου διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του
Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό, που
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτο-
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ρικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του Υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος.
Ο υποψήφιος διδάκτορας μετά από την αναγόρευση
και καθομολόγηση του από τη Συνέλευση του Τμήματος,
μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Περάτωσης. Προϋπόθεση για την αναγόρευση του υποψηφίου είναι η κατάθεση από αυτόν βεβαίωσης κατάθεση
της διδακτορικής διατριβής και βεβαίωσης μη ύπαρξης
εκκρεμοτήτων με τη βιβλιοθήκη. Πριν την αναγόρευσή
του, ο υποψήφιος οφείλει να έχει καταθέσει τα αντίγραφα
της διδακτορικής του διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Σε ειδική τελετή ορκωμοσίας απονέμεται στον Διδάκτορα Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος και εάν το
επιθυμεί Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη). Το Διδακτορικό Δίπλωμα, υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον
Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος
ορίζει με απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Στην περίπτωση επιστημονικής συνεργασίας Τμήματος με Τμήμα αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής, για εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη, το Τμήμα χορηγεί χωριστό τίτλο Διδακτορικού Διπλώματος, στον οποίο γίνεται μνεία και του
άλλου συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον το Ειδικό
πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Π.Σ. δεν ορίζει διαφορετικά. Ο τίτλος αυτός υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον
Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος
που συμμετέχει στη συνεργασία.
Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, το κείμενο του όρκου καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού
Διπλώματος του Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα
σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών
επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).
Άρθρο 12
Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων
Η Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα. Ενδεικτικοί λόγοι
διαγραφής αποτελούν:
α. Έλλειψη της απαιτούμενης προόδου κατά τη διάρκεια ενός έτους σύμφωνα με την έκθεση προόδου της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
β. Αδυναμία του υποψηφίου διδάκτορα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών.
γ. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σε αυτούς.
δ. Δράσεις του υποψήφιου διδάκτορα που εκθέτουν
και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο
φιλοξενείται.
ε. Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφής και/ή
συμπεριφοράς που αντιβαίνει στην ακαδημαϊκή δεοντο-
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λογία και/η παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού του
Τμήματος ή/και του ιδρύματος.
Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια
σε περίπτωση που υποβάλει αίτησης διαγραφής στην
Γραμματεία του Τμήματος.
Για την περίπτωση της έλλειψης της απαιτούμενης προόδου κατά τη διάρκεια ενός έτους, σύμφωνα με την έκθεση προόδου της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
δύναται ο υποψήφιος διδάκτορας να υποβάλλει αίτηση
εξαίρεσης από τη διαδικασία διαγραφής. Η αίτηση εξαίρεσης εξετάζεται κατά περίπτωση από την Συνέλευση
του Τμήματος μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη την
πορεία του υποψηφίου διδάκτορα μέχρι την δεδομένη
χρονική στιγμή, την αιτιολόγηση και την τεκμηρίωση της
παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις και τον προβλεπόμενο
χρονικό προγραμματισμό και το πρόγραμμα δράσης που
προτείνει ο υποψήφιος για την επιτυχή ολοκλήρωση της
διατριβής μέσα σε νέο χρονοδιάγραμμα.

Τεύχος B’ 1952/21.05.2020

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄ 114) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, επιλύονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της
λειτουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών,
σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την
διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 11 Mαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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