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Προοίμιο
Το κείμενο αυτό αποτελεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου μας και πρόκειται να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε στην αριθμ. 87/1-7-2010 (Θέμα 7ο) συνεδρίαση
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ.
Το κείμενο αυτό ευελπιστούμε να αποτελέσει πλέον τον ενδιάμεσο κανονιστικό κρίκο μεταξύ του υφιστάμενου σήμερα νομικού καθεστώτος στο οποίο αναφέρεται (χωρίς να το περιλαμβάνει) και των επιμέρους εξειδικευμένων κανονιστικών πλαισίων τα οποία θα πρέπει να συνταχθούν από τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου μας για τα προγράμματα Μ.Δ.Ε. και τα οποία
θα καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος στη
διδασκαλία ή την έρευνα.
Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας όλων των Π.Μ.Σ. και των υποψηφίων Διδακτορικού Διπλώματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τα οποία παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-72008 τ. Α΄), καθώς και για θέματα για τα οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην κείμενη νομοθεσία.
Αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο στο οποίο, εάν κατά την εφαρμογή του εντοπισθούν σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης, είναι εφικτή η
τροποποίησή του με σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Καθηγητής Α. Καραμπίνης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων
και Προσωπικού του Δ.Π.Θ.
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Άρθρο 1
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και
ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας όλων των Π.Μ.Σ. και των
υποψηφίων Διδακτορικού Διπλώματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, για τα οποία παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008 τ. Α΄), καθώς και για θέματα για τα
οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην κείμενη νομοθεσία. Για τη
ρύθμιση εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου και δεν καλύπτονται από το Ν. 3685/2008 και τον παρόντα Κανονισμό
εξουσιοδοτείται η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Τμήματος να συντάξει εξειδικευμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Τυχόν έκτακτα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό και αφορούν στη γενικότερη λειτουργία των Π.Μ.Σ. ή των Διδακτορικών Διατριβών ρυθμίζονται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης
(Σ.Ε.Σ) κατά περίπτωση.
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται μέσα στο
πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Αναφέρονται σε
συγγενείς με τα Τμήματά του ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση
και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών αναγκών.
3. Σε ό,τι αφορά στις Διδακτορικές Διατριβές επιπλέον των όσων
αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 3685/2008 στο Δ.Π.Θ. ισχύουν τα παρακάτω: Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των Τμημάτων του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και σε συγγενή πεδία. Επίσης αποβλέπουν
στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας καθώς και στη
συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι Διδάκτορες προορίζονται να
στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 2
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Τυχόν μεταβατικές διατάξεις βρίσκονται σε ισχύ, εφόσον καλύπτονται
από το άρθρο 12 του Ν. 3685/2008 και έχουν ληφθεί έγκαιρα από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. α)Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία Π.Μ.Σ. έχει το Τμήμα εκείνο του Πανεπιστημίου, το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ. Κάθε Τμήμα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας είτε άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
είτε αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είτε αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής.
β) Στην περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3685/2008.
γ) Για τα κοινά Π.Μ.Σ. ελληνικών Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή και προγράμματα με Τμήματα ομοταγών αλλοδαπών Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008.
2. α) Τα Π.Μ.Σ., ύστερα από τεκμηριωμένη μελέτη – εισήγηση μέλους ή
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος το οποίο θα έχει την ευθύνη λειτουργίας
τους, καταρτίζονται κατ΄ αρχήν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ή των οικείων Τμημάτων, αν πρόκειται για
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Στη συνέχεια υποβάλλονται στη Σύγκλητο Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) για έγκριση. Στην περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
από διαφορετικά Α.Ε.Ι. απαιτείται η έγκριση όλων των Συγκλήτων Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.). Η τελική έγκριση για ένα Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος εκδίδει
απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης
Π.Μ.Σ. από τη Σύγκλητο και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων αποτελεί η συνυποβολή από το Τμήμα το οποίο έχει
την ευθύνη του Π.Μ.Σ. της έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν.
3374/2005 και τον εξειδικευμένο Κανονισμό Λειτουργίας τους.
3. Επίσης, τα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου μπορούν είτε από την ίδρυσή
τους, είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, να συνεργάζονται με έγκριτους αναγνωρισμένους ερευνητικούς οργανισμούς, ελληνικούς ή ξένους, που ειδικεύονται στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και οι απόφοιτοι του
Προγράμματος μπορούν να λαμβάνουν πέραν του μεταπτυχιακού τους τίτλου που θα χορηγείται από το Πανεπιστήμιο (εκτός αν άλλως ορίζεται
από την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση) και πιστοποιητικό (certificate)
που να πιστοποιεί την ποιότητα και την πληρότητα του συγκεκριμένου
προγράμματος ή μέρος του προγράμματος. Βεβαίωση παρακολούθησης στο
Π.Μ.Σ. μπορούν να λαμβάνουν και όσοι έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε μαIII.3

θήματα του Π.Μ.Σ., χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε αυτό.
Άρθρο 4
Όργανα Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, τα αρμόδια όργανα
λειτουργίας των Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ).
2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των οικείων Τμημάτων και σε περίπτωση Διατμηματικών Π.Μ.Σ. η Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του οικείου Π.Μ.Σ.
4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
5. Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ιδρύματος.
β) Στο ίδιο άρθρο του ανωτέρω νόμου περιγράφονται οι αρμοδιότητες των προαναφερομένων οργάνων.
2. α) Στο πλαίσιο του συντονισμού και της εποπτείας των Π.Μ.Σ. συγκροτείται με Πράξη του Πρύτανη Επιτροπή Mεταπτυχιακών Σπουδών, η
οποία λειτουργεί σε επίπεδο ιδρύματος και είναι αρμόδια για το συντονισμό
και την εποπτεία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει
τετραετή θητεία και απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως Προεδρεύοντα, τους Προέδρους των Τμημάτων που λειτουργούν Π.Μ.Σ. και ένα (1) μεταπτυχιακό φοιτητή. Στην περίπτωση Διιδρυματικών Π.Μ.Σ. ως αρμόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών
Σπουδών ορίζεται αυτή του ιδρύματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη.
β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλει στη Σύγκλητο
Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) ετήσια έκθεση λειτουργίας των Π.Μ.Σ. του
Πανεπιστημίου, την οποία κοινοποιεί στα Τμήματα και στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η οποία λαμβάνεται
υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του Δ.Π.Θ.
Άρθρο 5
Κανονισμοί Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
1. Για κάθε Π.Μ.Σ. που λειτουργεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης συντάσσεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. εξειδικευμένος Κανονισμός Λειτουργίας αυτού, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008, διέπεται από τις γενικές αρχές του παρόντος Κανονισμού
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και περιλαμβάνει επιπλέον ειδικούς όρους που καλύπτουν τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις κάθε Π.Μ.Σ.
2. Ο εξειδικευμένος αυτός Κανονισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) κατά την υποβολή της πρότασης για
έγκριση του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνει αναλυτική εξειδίκευση των όρων
λειτουργίας του, τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής των εισακτέων στο
Π.Μ.Σ., τα κριτήρια γλωσσομάθειας, καθώς και τις διαδικασίες αναστολής
φοίτησης, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών, την ανώτατη
διάρκεια φοίτησης και τις διαδικασίες παράτασης, αναστολής και επανέναρξης των μεταπτυχιακών σπουδών, τις ελάχιστες διδακτικές ώρες των
μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο και τις απαραίτητες πιστωτικές
μονάδες σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, τον τρόπο αναπλήρωσής τους, τη
διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, τα αναλυτικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τις υποχρεώσεις για τη λήψη του διπλώματος, τις διαδικασίες αναθεώρησης του Π.Μ.Σ., τον ανώτατο αριθμό μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ανά εξάμηνο, το
χαρακτηρισμό των μαθημάτων και τα τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, τη
δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από άλλα Τμήματα, τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων,
τη δυνατότητα μερικής φοίτησης, τους κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα κριτήρια αξιολόγησης με έμφαση στον περιοδικό έλεγχο της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου, τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα συλλογικά όργανα και την καθομολόγηση των διδακτόρων, τον τύπο του Παραρτήματος Διπλώματος
σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, ζητήματα τεχνολογικής και οικονομικής
υποστήριξης του Π.Μ.Σ. και ειδικής γραμματειακής κάλυψης των αναγκών
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα το οποίο δεν καλύπτεται από
τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για Φοίτηση σε Π.Μ.Σ.
Οι κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στα Π.Μ.Σ. προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3685/2008. Πιθανή επιπλέον εξειδίκευση
σύμφωνα πάντοτε και με τις κείμενες διατάξεις μπορεί να περιλαμβάνεται
στον Κανονισμό Λειτουργίας εκάστου Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα Π.Μ.Σ.
1. Η επιλογή των εισακτέων στα Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή των οικείων Τμημάτων. Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., εάν πρόκειται
για Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και
ποιοτικά, και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του
Π.Μ.Σ.
2. α) Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μπορεί να περιλαμβάνουν:
Το γενικό βαθμό του/των πτυχίου/ων, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά
μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε
διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το βαθμό των εξετάσεων, εφόσον προβλέπονται από τον οικείο Κανονισμό, τη γνώση ξένης γλώσσας που απαιτείται
από το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., καθώς και τη γνώση άλλης ή άλλων ξένων
γλωσσών, τη συνέντευξη, τις συστατικές επιστολές, τυχόν άλλα κριτήρια
ανάλογα με το Π.Μ.Σ., τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στον οικείο
κανονισμό και να γίνονται γνωστά με την προκήρυξη.
β) Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των
κριτηρίων αυτών (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) ή συμπληρωματικά κριτήρια,
καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. και
περιγράφονται με λεπτομέρεια στον Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου
Π.Μ.Σ. Στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Π.Μ.Σ. εξειδικεύονται και τα κριτήρια γλωσσομάθειας. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της
Ε.Δ.Ε., τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για
μερικούς υποψηφίους. Την ύλη, το χρόνο και τη διαδικασία των εξετάσεων
αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.
3. Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο
όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά
κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την
Ε.Δ.Ε.
γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της
οικείας Επιτροπής Επιλογής.
δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.
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Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή
την Ε.Δ.Ε.
Στον εξειδικευμένο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά στις πιθανές περιπτώσεις
ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων.
Άρθρο 8
Εισαγωγή υποτρόφων στο Π.Μ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 σε κάθε Π.Μ.Σ.
επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου
του Π.Μ.Σ., και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος Ελληνικού Κράτους. Με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να
αυξάνεται.
Άρθρο 9
Διάρκεια Σπουδών – Όροι Φοίτησης – Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Οι όροι φοίτησης περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται μεταξύ άλλων
στον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Π.Μ.Σ. Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί,
πρέπει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να αποδέχεται τους
κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του μεταπτυχιακού φοιτητή.
2. Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της
Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ.
3. Ειδικότερα στον πιο πάνω Κανονισμό καθορίζονται, ιδίως, οι επιμέρους κατευθύνσεις ή υποκατευθύνσεις του προγράμματος, το αναλυτικό
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (μαθημάτων, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων), οι κατευθύνσεις, η έκταση και το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, η ένταξη των μαθημάτων σε ομάδα υποχρεωτικών, επιλογής, προαιρετικών ή προαπαιτούμενων για την παρακολούθηση
άλλων μαθημάτων, η δυνατότητα παρακολούθησης από τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης του ίδιου προγράμματος ή μαθημάτων από άλλα Π.Μ.Σ., ο αριθμός των μαθημάτων που θα
πρέπει να επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο, ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων
στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ανά
εξάμηνο, οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων
ανά εξάμηνο και ο τρόπος αναπλήρωσής τους.
4. Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων ή των ωρών που απαιτούνται για την απόκτηση του
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Μ.Δ.Ε. ανά μάθημα, ο τρόπος αναπλήρωσής τους καθώς και άλλες υποχρεώσεις, όπως η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το
Ν.3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.»
5. Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος σε σχέση με το
οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Ν. 3374/2005.
6. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων καθορίζεται κατά την υποβολή προς έγκριση του Π.Μ.Σ. Μπορεί δε να διαφοροποιείται και σε επίπεδο μαθήματος.
7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο
αριθμό των παρουσιών των φοιτητών ανά μάθημα, αυτός καθορίζεται και
εξειδικεύεται στον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των παρουσιών αυτών δεν επιτευχθεί, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό.
8. Η χρονική διάρκεια κάθε Π.Μ.Σ. ορίζεται από την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του Π.Μ.Σ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Μέρος του χρόνου αυτού, που δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από τρεις μήνες, διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής
διατριβής, εφόσον προβλέπεται.
9. Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Διατριβών βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν
την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της διατριβής: Θεωρητικός, Εργαστηριακός, Υπολογιστικός ή βιβλιογραφικός.
10. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο
Π.Μ.Σ. διάρκειας. Η διαδικασία για πιθανές εξαιρέσεις από τα παραπάνω
χρόνια ή τις προϋποθέσεις για την επανεγγραφή και τις υποχρεώσεις του
φοιτητή θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό εκάστου Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12)
μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 10
Πόροι των Π.Μ.Σ. - Διαχείριση εσόδων
α) Οι πόροι των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ. και η διαχείριση των εσόδων τους
γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 3) και το άρθρο 8 του Ν.
3685/2008, το τελευταίο όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 και με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.
3848/2010. Στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό εκάστου Π.Μ.Σ. εξειδιIII.8

κεύονται οι επιμέρους οικονομικές υποχρεώσεις και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
β) Με το πέρας κάθε ακαδημαϊκού έτους, καθώς και με τη λήξη ή
πριν την ανανέωση εκάστου Π.Μ.Σ. υποβάλλεται προς έγκριση στη
Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος (ή στην Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ.) ακαδημαϊκός και οικονομικός απολογισμός του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός αυτός διαβιβάζεται στη Σ.Ε.Σ. η οποία έχει και την αρμοδιότητα της τελικής έγκρισής του.
Άρθρο 11
Εξετάσεις – Έλεγχος Γνώσεων – Διαγραφή Λόγω Ανεπαρκούς
Επίδοσης
1. Σχετικά με τους διδάσκοντες στα Π.Μ.Σ. και τους επιβλέποντες
σπουδών ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 3685/2008,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009.
2. Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα με ευρεία περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και θετικής εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
σε άλλη επίσημη γλώσσα με αντίστοιχη ευρεία μετάφραση στην Ελληνική. Η
μεταπτυχιακή εργασία και η περίληψή της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στην Εθνική Βιβλιοθήκη και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.
3. α) Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10): άριστα
από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5)
ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). Η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας
ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D (6), E (5), F (4-0 αποτυχία).
β) Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας με
τρόπο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ή σε περίπτωση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Ε.Δ.Ε. Οι αποφάσεις αυτές περιέχονται στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Ο βαθμός
του Μ.Δ.Ε. με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό φάκελο
του φοιτητή.
4. Ο τίτλος του Μ.Δ.Ε. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με
απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο
του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος ή τους νόμιμους αναπληIII.9

ρωτές τους. Σε περίπτωση Διαπανεπιστημιακού Μ.Δ.Ε. στον τίτλο αναφέρονται τα Α.Ε.Ι. και τα Τμήματα που απονέμουν το δίπλωμα και υπογράφεται από τους Πρυτάνεις και τους Γραμματείς των Τμημάτων των συμμετεχόντων Α.Ε.Ι. ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
5. Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του
Προγράμματος.
6. Κάθε Π.Μ.Σ. ορίζει ένα μέγιστο αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο στα
οποία ο φοιτητής επιτρέπεται να αποτύχει, καθώς και τον αριθμό των επαναληπτικών εξετάσεων. Λεπτομέρειες και τυχόν περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Π.Μ.Σ.
Άρθρο 12
Οδηγός Σπουδών - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
1. Κάθε χρόνο εκδίδεται Οδηγός Σπουδών των Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.
Π.Μ.Σ. και διανέμεται στους/στις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/φοιτήτριες. Ο Οδηγός Σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα
μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.)
των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις αυτών, καθώς και
πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων, των
κλινικών και των βιβλιοθηκών του Τμήματος.
2. Εξειδικεύσεις οι οποίες αφορούν σε ανώτατο αριθμό μαθημάτων εγγραφής - αποτυχίας ανά εξάμηνο, χαρακτηρισμό μαθημάτων ως προαπαιτούμενων, καθώς και κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων
των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνονται στον οικείο Κανονισμό
Λειτουργίας των Π.Μ.Σ.
3. α) Οι Διευθυντές των Π.Μ.Σ. παραδίδουν σχέδια ακαδημαϊκού ημερολογίου και ωρολογίων προγραμμάτων στο αρμόδιο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων του
Πανεπιστημίου.
β) Με την εγγραφή του σε Π.Μ.Σ. ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη
Γραμματεία το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κ.λπ.
4. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας
των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων,
κ.λπ.
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Άρθρο 13
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου – Καθήκοντα Διδασκόντων
1. Για την παρουσίαση υπό μορφήν διαλέξεων ειδικών θεμάτων μπορούν να προσκαλούνται επιστήμονες ή στελέχη αναγνωρισμένου κύρους, οι
οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού
προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες των οικείων προς το
Πρόγραμμα Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων
συναφών Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου
Α.Ε.Ι.
3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση διατμηματικού
Π.Μ.Σ. ή/και η Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη
Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ,
αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα
προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που πληρούν
τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα δύνανται να αποζημιώνονται, όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία και άλλες) στα
Π.Μ.Σ.
Άρθρο 14
Διοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ.
1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Υποχρεώσεις Διευθυντή
α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή για κάθε Π.Μ.Σ. στο Τμήμα εκείνο
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη
οργάνωσης και λειτουργίας του.
β) Τη θέση αυτή καταλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ., με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. σε
περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής με δυνατότητα μίας ανανέωσης.
γ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή
την Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με σύμφωνη γνώμη
της Σ.Ε. κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του
Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., εκτός από τις αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 παρ. δ του Ν.
3685/2008, είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
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απολογισμού του Προγράμματος με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε., τους
οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ. και στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης
(Σ.Ε.Σ.), και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Για την κατάρτιση και υλοποίηση του προϋπολογισμού και του απολογισμού ο Διευθυντής επικουρείται από το διαχειριστή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. ο οποίος έχει ορισθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι
αρμόδιος για το Π.Μ.Σ., καθώς και από το διοικητικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου ή και εξωτερικούς συνεργάτες.
δ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των
σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου,
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
ε) Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων στην Ε.Δ.Ε. έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων, όταν αυτό τους ζητηθεί από
τον Πρόεδρο εκάστου Τμήματος.
στ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Γ.Σ.Ε.Σ. ή σε περίπτωση
Δ.Π.Μ.Σ. των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων που συμπράττουν στο Πρόγραμμα για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή
στην Ε.Δ.Ε. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και μεριμνά για την
εφαρμογή των αποφάσεών της.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
α) Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος στην περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. δ του Ν. 3685/2008. Η σχετική ρύθμιση
προβλέπεται στην ιδρυτική απόφαση εκάστου Π.Μ.Σ.
β) Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. εκτός ωρών
εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές υπηρεσίες που παρέχουν.
Άρθρο 15
Οικονομική Διαχείριση των Π.Μ.Σ.
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 3685/2008,
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του Ν. 3794/
2009 και με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010, ισχύουν τα εξής:
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α) Η οικονομική διαχείριση κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό υλοποιούμενο έργο από τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και γίνεται σύμφωνα με το σκοπό και το νομικό πλαίσιο
λειτουργίας του τελευταίου. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. νοείται η οριζόμενη από
την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του κάθε Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά
του.
β) Η οικονομική διαχείριση κάθε υλοποιούμενου έργου Π.Μ.Σ. γίνεται από
τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με βάση τον προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε.
σε περίπτωση Διατμηματικού Προγράμματος και κατόπιν αποδοχής της
διαχείρισής του από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
γ) Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων του Π.Μ.Σ. και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο
Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού της
Επιτροπής Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
δ) Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου από την αρμόδια
Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση Διατμηματικού Προγράμματος, προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
έχει τη δυνατότητα, μόνο μετά από σχετική εξουσιοδότηση των παραπάνω αρμοδίων οργάνων, να αυξομειώνει και να αναδιανέμει τα προϋπολογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού .
ε) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χρηματοδοτούνται από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διαχειρίζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 16
Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε.
Κάθε Π.Μ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνει μεθόδους και διαδικασίες τακτικής
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Μεταξύ αυτών των μεθόδων
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
α) Οι φοιτητές με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα
συγγράμματα κ.τ.λ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται
στην/ον ενδιαφερόμενη/ο με ευθύνη του Διευθυντή Π.Μ.Σ.
β) Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. τριετία) και με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. συλλέγονται στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή ή σύγκριση
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του προγράμματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους μεταξύ του
οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από
Ιδρύματα του εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.
γ) Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση – μελέτη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και των
περιεχομένων του, ώστε να εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
(Οι γενικές διατάξεις περί διδακτορικών διατριβών περιγράφονται στο
άρθρο 9 του Ν. 3685/2008)
Άρθρο 17
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να
έχουν τουλάχιστον τα εξής τυπικά προσόντα:
α. Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 9 του Ν. 3685 /2008. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από Γ.Σ.Ε.Σ. στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.
3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια
επιλογής, όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων,
προσωπική συνέντευξη, κλπ. Καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις συνάφειας γνωστικού αντικειμένου του προπτυχιακού τίτλου ή ΜΔΕ του υποψήφιου διδάκτορα με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.
Άρθρο 18
Διαδικασία Επιλογής
1. α) Η διαδικασία επιλογής αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.
3685/ 2008. Κάθε Τμήμα στον εσωτερικό του Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών εξειδικεύει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνυποβάλει με την αίτησή του ο υποψήφιος Διδάκτορας. Στην αίτηση του υποψηφίου προς το Τμήμα στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει
διδακτορική διατριβή θα πρέπει να προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές το
γνωστικό αντικείμενό της και ο προτεινόμενος ως Επιβλέπων Καθηγητής
ο οποίος θα πρέπει να είναι του ιδίου ή, ελλείψει του ιδίου, συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο-αίτηση, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, συIII.15

νοδευόμενο από υπόμνημα για την γνωστική περιοχή της διδακτορικής διατριβής καθώς και πιθανά επιστημονικά τους έργα ή επιστημονική δραστηριότητα, που να αποδεικνύουν την ικανότητά τους για επιστημονική έρευνα.
γ) Κάθε αίτηση, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά της, θα διαβιβάζεται
από τη Γραμματεία του Τμήματος στον Τομέα στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης της διδακτορικής διατριβής ο οποίος θα
προβαίνει σε προκαταρκτική εξέταση της αίτησης, του υπομνήματος και
των υπόλοιπων συνοδευτικών εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό και θα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.
2. α) Εάν η υποβαλλόμενη πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, εκπληρώνει τα κριτήρια του Κανονισμού, προκειμένου να ανακηρυχθεί ο αιτών ως Υποψήφιος Διδάκτωρ, τότε
η Γραμματεία διαβιβάζει τον φάκελο του αιτούντος (με την σχετική εισήγηση του Τομέα) στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
Τμήματος προς συζήτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φάκελος επανέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφαση και συγκεκριμένες κατευθύνσεις και όρους που θα πρέπει να εκπληρωθούν από τον
αιτούντα, ώστε να εισαχθεί η πρόταση εκ νέου στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάνει αποδεκτή την αίτηση του υποψηφίου Διδάκτορα. Για την απόφασή της συνεκτιμά επίσης τη διαθεσιμότητα
των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για την επίβλεψη των υποψηφίων. Σε
θετική περίπτωση, εκτός από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, ορίζει και τα
υπόλοιπα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το
Νόμο. Μετά την έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο Διδάκτορα καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
γ) Εάν η υποβαλλόμενη πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
δεν εκπληρώνει τα κριτήρια του Κανονισμού κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ.,
τότε αυτή αποφασίζει αιτιολογημένα την απόρριψη της αίτησης, με αναφορά των ονομάτων αυτών που ήσαν παρόντες και συμμετείχαν στη λήψη της
σχετικής απόφασης, και η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Γραμματεία
του Τμήματος που ακολούθως γνωστοποιεί στον αιτούντα την απόφαση.
3. Μερική τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν
αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του
υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται με τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικει-
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μένου έρευνας σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 19
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
1. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί
σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
2. Δύναται να τίθενται πρόσθετες προϋποθέσεις για την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος, όπως δημοσιεύσεις προερχόμενες από τη διδακτορική διατριβή σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε εθνικά ή
διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος αυτού.
3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), κατόπιν αιτιολογημένης σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υποψήφιο Διδάκτορα να εργασθεί για ένα χρονικό
διάστημα υπό την επίβλεψη Καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστημίου κάτω
από όρους που εγκρίνουν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
4. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα με ευρεία περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αίτησης του υποψηφίου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και θετικής εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής
(Σ.Ε.), σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχη
ευρεία μετάφραση στην Ελληνική. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή
της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στην Εθνική Βιβλιοθήκη
και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.
5. Τα προσόντα και τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και ο
τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αυτών διέπονται από τις κείμενες
διατάξεις (άρθρο 9 του Ν. 3685/2008).
6. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του
υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία της 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 επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα
πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.
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7. Είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Μ.Σ. του οικείου Τμήματος η αντικατάσταση του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον υποψήφιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η
ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
8. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος καθορίζει με απόφασή της τον αριθμό
των επιβλεπομένων διδακτορικών διατριβών ανά Επιβλέποντα Καθηγητή,
που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από πέντε (5). Στον αριθμό αυτόν
δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι για τους οποίους είχε ορισθεί το
θέμα της Διδακτορικής Διατριβής προ της εφαρμογής του Ν. 3685/2008.
9. Η διαδικασία ανάπτυξης της Διδακτορικής Διατριβής από τον υποψήφιο Διδάκτορα και έγκρισης αυτής, καθώς και τα σχετικά με την αναγόρευση του υποψηφίου ως Διδάκτορα περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 4
εδ. β΄ του Ν. 3685/2008. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
α) Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί
β) Μπορεί να ζητήσει ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις ως προϋπόθεση
της έγκρισης
γ) Μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της.
10. Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις,
η Τριμελής Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει
την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας
τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η
επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί
να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική.

Άρθρο 20
Διάρκεια Σπουδών και Έλεγχος Προόδου
1. α) Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 3685/2008. Η μέγιστη
διάρκειά της καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος, μετά το πέρας
της οποίας ο υποψήφιος Διδάκτορας διαγράφεται από τον κατάλογο των
υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Ε-
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πιβλέποντος Καθηγητή προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή, εμπεριστατωμένη έκθεση αυτής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από τον πίνακα υποψηφίων Διδακτόρων
υποψηφίου Διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. Διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα μπορεί να γίνει και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται σε ειδικές περιπτώσεις και με
αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει αναστολή σπουδών μία φορά κατά τη
διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Γ.Σ.Ε.Σ. με βάση την αίτηση
και την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής κρίνει τη σπουδαιότητα
των λόγων της αιτούμενης αναστολής και, εφόσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα
της αναστολής, άλλα σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την κατάθεση της
αίτησης εκπόνησης όρους. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στην
ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Δεν
προσμετράται επίσης στον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων μέλους Δ.Ε.Π.
4. Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέλους Δ.ΕΠ. σε
Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προερχόμενου από ομοειδές Τμήμα της ημεδαπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες που το μέλος ΔΕΠ
επέβλεπε στο Τμήμα που υπηρετούσε προηγουμένως, δύνανται να ζητήσουν την εγγραφή τους σε διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος αυτού,
υπό την επίβλεψη του μετακληθέντος ή μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους Δ.Ε.Π., τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 18 του παρόντος. Μετά από αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα προς το Τμήμα υποδοχής, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αυτού μπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο
σπουδών του στο προηγούμενο διδακτορικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνει ότι
το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ως προς το αντικείμενο και το εφικτόν είναι το αυτό ή εφόσον αιτιολογημένα κρίνει ότι είναι συναφές με το
θέμα της διδακτορικής διατριβής που εκπονούσε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
5. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την
Γ.Σ.Ε.Σ. βάσει των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής που διαβιβάζονται με έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος.
6. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέμψει με απόφασή της τη
διατριβή για διορθώσεις ή επεξηγήσεις οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Το τελικό πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη.
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7. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα «καλώς», «λίαν
καλώς» ή «άριστα».
Άρθρο 21
Παρακολούθηση Διαλέξεων
1. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης άλλου συναφούς Τμήματος από αυτό
που εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή ή και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο Επιβλέπων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριμένων
μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από έγκριση της
Γ..Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. του Τμήματος υποδοχής. Ο αριθμός των μαθημάτων καθορίζεται στον Κανονισμό του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
β) Τη σχετική έγκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή σε εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραμμα.
γ) Στον εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ενός Τμήματος μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται στους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά το
πρώτο έτος εγγραφής του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα
μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη
γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Γ.Σ.Ε.Σ., προκειμένου να
εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία
στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
3. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. επιχορηγούν τη
συμμετοχή των υποψηφίων Διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά
από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 22
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
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1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή.
2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με απόφασή της η
Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Διδακτορικό
Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και
τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.
3. Στο διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς τη διατριβή του.
Άρθρο 23
Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη
Γραμματεία του οικείου Τμήματος στο οποίο εκπονείται.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
Στα κριτήρια για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών περιλαμβάνεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων αυτών και οι αναφορές σ’ αυτές σε εγχειρίδια
ή μελέτες άλλων επιστημόνων.
Άρθρο 25
Φοιτητική Μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και οι υποψήφιοι
Διδάκτορες δικαιούνται των παροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ΄ όλη
τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου
χρόνου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ.
160/2008 και την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει
και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.
Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κανονισμός ισχύει αμέσως μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) και τη δημοσίευσή του. Τα Τμήματα θα
πρέπει εντός έξι (6) μηνών και πάντως πριν την έγκριση νέων ή την ανανέωση υφισταμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών να εξειδικεύσουν τους επιμέρους Κανονισμούς Μεταπτυχιακών Σπουδών για όσα
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ειδικότερα θέματα απαιτείται εξειδίκευση – σύνταξη Εξειδικευμένου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών)
1. Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) των Π.Μ.Σ.
του Δ.Π.Θ.
2. Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
3. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του Δ.Π.Θ.
4. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης μεταπτυχιακών σπουδών
5. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα
6. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Π.Μ.Σ. Τμήματος του Δ.Π.Θ.
7. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
8. α) Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο)
β) Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή ορκωμοσίας (Σχέδιο)
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1. Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) των Π.Μ.Σ.

του Δ.Π.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(κύριο επιστημονικό αντικείμενο)

Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) από (όνομα πόλης) πτυχιούχος του
Τμήματος (όνομα Τμήματος) μετά την επιτυχή παρακολούθηση των
μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών στις (ημερομηνία), κρίθηκε άξιος/α
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στην Κατεύθυνση (ονομασία Κατεύθυνσης) με το βαθμό:
«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9)
Σε πίστωση των ανωτέρω
εκδίδεται το παρόν δίπλωμα
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(όνομα Τμήματος)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
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2. Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Διαπανεπιστημιακού -Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(όνομα συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου)
ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(τίτλος Π.Μ.Σ.)

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(κύριο επιστημονικό αντικείμενο)
Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) από (όνομα πόλης) πτυχιούχος του
Τμήματος (όνομα Τμήματος) μετά την επιτυχή παρακολούθηση των
μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του
Πανεπιστημίου (όνομα Πανεπιστημίου) και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών στις (ημερομηνία), κρίθηκε
άξιος/α του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στην
κατεύθυνση (ονομασία Κατεύθυνσης) με το βαθμό:
«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9)
Σε πίστωση των ανωτέρω
εκδίδεται το παρόν δίπλωμα
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα- μήνας- έτος)
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
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3. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ….

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΡΑΚΗΣ
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Πρύτανη)
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (ειδικότητα)
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Προέδρου του Τμήματος)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ειδικότητα)

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ(όνομα Τμήματος)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Διδάκτορα)

ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα
Τμήματος)

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος)
ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΙΝ «ΚΑΛΩΣ»
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ
ΕΤΕΙ ΕΝΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩ
Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
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4. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης μεταπτυχιακών σπουδών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πιστοποιείται ότι:
Στον/ην κύριο/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας) από (όνομα πόλης), Πτυχιούχο (όνομα Τμήματος) του Πανεπιστημίου (όνομα Πανεπιστημίου), μετά τη νόμιμη διαδικασία και
αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του/της,
στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματός μας, απονεμήθηκε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο (όνομα Π.Μ.Σ.) του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κατεύθυνση (ονομασία Κατεύθυνσης), με το βαθμό
«ΑΡΙΣΤΑ»
Οκτώ και εβδομήντα εκατοστά (8,70)
Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο ενδιαφερόμενης/όμενη, του/της χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)
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5. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)

Πιστοποιείται ότι:
Ο/Η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο του Διδάκτορα) από (όνομα πόλης) Πτυχιούχος του (Όνομα Τμήματος Σχολής Πανεπιστημίου) μετά τη νόμιμη δοκιμασία και αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες
τις υποχρεώσεις του/της για το διδακτορικό δίπλωμα, όπως
ορίζει ο Νόμος, κρίθηκε άξιος/α του διπλώματος αυτού, με
βαθμό
«ΑΡΙΣΤΑ»
και αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος (όνομα Τμήματος)
την (ημερομηνία).
Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διδακτορικού Διπλώματος.
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο ενδιαφερόμενης/όμενη, του/της χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)
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6. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Π.Μ.Σ. Τμήματος του Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
Πόλη……….
Αριθ. Πρωτ……….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο) Πτυχιούχος του (Τμήμα Σχολή Πανεπιστήμιο), ο οποίος είχε εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος (αναγραφή ακ. έτους) στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος (όνομα
Τμήματος) της Σχολής (όνομα Σχολής) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) διάρκειας (αναγραφή διάρκειας Π.Μ.Σ.),
εξετάσθηκε επιτυχώς στα π.χ. οκτώ (8) απαιτούμενα μεταπτυχιακά
μαθήματα της Κατεύθυνσης (ονομασία Κατεύθυνσης) και έλαβε την
παρακάτω βαθμολογία σε κάθε μάθημα:
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

Δ.Μ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…
…
…
…
…
…
…
…

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

ΒΑΘΜΟΣ
π.χ. Δέκα (10)
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

ΕΞΑΜΗΝΟ
….……
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

Ο/Η ανωτέρω στις ημερομηνία) ανέπτυξε τη Μεταπτυχιακή Διατριβή
(Μ.Δ.) του/της δημοσία ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής, η
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οποία την ενέκρινε, τη βαθμολόγησε με το βαθμό (αναγραφή βαθμού) και
πρότεινε την απονομή στον/ην ανωτέρω του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης του Τμήματος (όνομα Τμήματος) της Σχολής (όνομα Σχολής) του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κατεύθυνση(ονομασία Κατεύθυνσης).

Ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του/της ανωτέρω (με ακρίβεια
δύο δεκαδικών ψηφίων) λαμβάνοντας υπόψη της διδακτικές μονάδες των
επί μέρους μαθημάτων (αριθμός διδακτικών μονάδων μαθημάτων) και της Μεταπτυχιακής Διατριβής (αριθμός διδακτικών μονάδων διατριβής) είναι:
«ΑΡΙΣΤΑ».
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης για κάθε νόμιμη χρήση.

Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Με εντολή Πρύτανη
Ο/Η Γραμματέας
του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)
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7. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
Πόλη……….
Αριθ. Πρωτ……….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε στα
βιβλία του Τμήματος που ανέλαβε τη διοικητική υποστήριξη,
ο/η κύριος/κυρία (όνομα πατρώνυμο επώνυμο) Πτυχιούχος του Τμήματος (όνομα Τμήματος Σχολής Πανεπιστημίου) γράφτηκε για το ακαδημαϊκό έτος (αναγραφή ακ. έτους), ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: (τίτλος Π.Μ.Σ.) διάρκειας σπουδών (αριθμός
εξαμήνων) εξαμήνων.
Ο ανωτέρω ολοκλήρωσε με επιτυχία το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(αναγραφή τίτλου)

Ο1
Ο2
Ο3
Ο4

…………………….
ΜΑΘΗΜΑ
…………………….
………………..
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΕΡΓΑ………………….
ΣΙΑ
……………………..
…………………………

…
Δ.
…
Μ.
….
…
…
…

………………………
………………………..
………………………..
………………………..
…………………….
……………………….….
……………………

…
...
…
…

ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΑΘΜΟΣ

…
…
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ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Ο/Η ανωτέρω στις (ημερομηνία) ανέπτυξε τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (Μ.Δ.) του/της δημοσία ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία την ενέκρινε, τη βαθμολόγησε
με το βαθμό (αναγραφή βαθμού) και πρότεινε την απονομή στον/ην
ανωτέρω του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του
Τμήματος (όνομα Τμήματος) της Σχολής (όνομα Σχολής) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κατεύθυνση (ονομασία Κατεύθυνσης).

Ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του/της ανωτέρω
(με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) λαμβάνοντας υπόψη της
διδακτικές μονάδες των επί μέρους μαθημάτων (αριθμός διδακτικών
μονάδων μαθημάτων) και της Μεταπτυχιακής Διατριβής (αριθμός διδακτικών μονάδων διατριβής) είναι π.χ. 9,50 «ΑΡΙΣΤΑ».
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου/ης για κάθε νόμιμη χρήση.
Πόλη……………..Ημερομηνία…………
Με εντολή του Πρύτανη
H Γραμματέας
(υπογραφή-σφραγίδα)
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8. α) Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο)
Η ανακήρυξη του μεταπτυχιακού φοιτητή ως αξίου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης εκάστου Τμήματος και η απονομή στον ίδιο
του Διπλώματος αυτού γίνεται σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο
αρμόδιο Τμήμα.
Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνεται παρουσία του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., ή, όταν αυτός κωλύεται, παρουσία ενός εκ των Αντιπρυτάνεων.
Κατά την τελετή της απονομής του Μ.Δ.Ε. στον υποψήφιο αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει τα παρακάτω:
«Ο/Η..........(Ονοματεπώνυμο)
…………………………πτυχιούχος
του……………………………(Τμήμα, Σχολή, Πανεπιστήμιο) …………………… συνέταξεν
Μεταπτυχιακήν
Διατριβήν
(Μ.Δ.)
ή
επιγράφεται
………………………………………………………………………………………………………….., ήπερ τοις
αναγνούσι καθηγηταίς εμμελώς έχειν έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί τω
μεταπτυχιακώ τίτλω (Μ.Δ.Ε.) δοκιμασίαν ευδοκίμως υπέστη.
Ερωτών ουν το Τμήμα, ει τούτο ικανώς τα τεκμήρια της του (της) υποψηφίου επιστημονικής παιδείας ποιούμενον δοκιμάζει τούτον (ταύτην)
εις τους κατόχους του Μ.Δ.Ε. του Τμήματος……………………..της Σχολής……………………….του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου θράκης· ερωτών δε
και τον Πρύτανιν, ει τη του Τμήματος βουλή ομολογεί. Επειδήπερ ου μόνον εν ταις ειωθόταις δοκιμασίαις της σής επιστήμης έλεγχον παρέσχες
σαφέστατον, αλλά και εν τη μεταπτυχιακή διατριβή, ην φιλοπονήσας προσήνεγκες τω Τμήματι…………………….., άξιον (αξίαν) του Μ.Δ.Ε. σεαυτόν (σεαυτήν) απέφηνας καπί τούτοις το μεν Τμήμα σε κατά τα νόμιμα εδοκίμασε,
ο δε Πρύτανις ταύτην την δοκιμασίαν επήνεσε, δια ταύτα εγώ……… (Ονοματεπώνυμο) …………………..Καθηγητής του Τμήματος………………, νυν Πρόεδρος του Τμήματος……………………………. διατελών τε και χρώμενος τη δυνάμει, ην παρά των εν Πανεπιστημίω και Τμήματι νόμων είληφα,
σε……………………………………………..(Ονοματεπώνυμο)…………………………………………,
υποψήφιον (υποψηφίαν) του Τμήματος………………………………… μεταπτυχιακού
τίτλου δημοσία άξιον και κάτοχον του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο……………………….του Τμήματος………………………………του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου θράκης αναγορεύω και πάσας τας τω πανεπιστημιακώ αξιώματι
τούτω παρεπομένας προνομίας σοι δίδωμι, συνθιασώτην μεν και εταίρον
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της επιστήμης σε προσαγορεύων, της δε επιστήμης ταύτης δια παντός του
βίου φιλοτίμως αντέχεσθαι παραινών».
β) Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή ορκωμοσίας (Σχέδιο)
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος
……………………………. της Σχολής……………………του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου θράκης γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
σε μία από τις συνεδριάσεις της, η ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνει ως ίδιον θέμα αντίστοιχα την αναγόρευση και την ορκωμοσία του
υποψηφίου.
Η αναγόρευση και ορκωμοσία του υποψηφίου Διδάκτορα γίνεται παρουσία του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., ή, όταν αυτός κωλύεται, παρουσία ενός
εκ των Αντιπρυτάνεων.
Κατά την τελετή της αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το πρακτικό της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει τα παρακάτω:
«Ο/Η..........(Ονοματεπώνυμο)
…………………………πτυχιούχος
του……………………………(Τμήμα, Σχολή, Πανεπιστήμιο) …………………… συνέταξεν
Διδακτορικήν
Διατριβήν
(Μ.Δ.)
ή
επιγράφεται
………………………………………………………………………………………………………….., ήπερ τοις
αναγνούσι καθηγηταίς εμμελώς έχειν έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί διδακτορία δοκιμασίαν ευδοκίμως υπέστη.
Ερωτών ουν το Τμήμα, ει τούτο ικανώς τα τεκμήρια της του (της) υποψηφίου επιστημονικής παιδείας ποιούμενον δοκιμάζει τούτον (ταύτην)
εις
τους
Διδάκτορας
του
Τμήματος……………………..της
Σχολής……………………….του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου θράκης· ερωτών δε
και τον Πρύτανιν, ει τη του Τμήματος βουλή ομολογεί. Καθομολόγησον δη
άπερ ο νόμος δημοσία καθομολογείν κελεύει τους το διδακτορικόν αξίωμα
μετιόντας».
Ακολούθως ο υποψήφιος θέτοντας τη δεξιά παλάμη του επί του ιερού
Ευαγγελίου (ή του Κορανίου ανάλογα) δίδει τον κάτωθι νενομισμένο όρκο.
«Επειδήπερ το Τμήμα………………..της του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης ………………Σχολής, του Πρυτάνεως επινεύσαντος, εις τους εαυτώ
Διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ και τη Πρυτανηίη δημοσία πίστιν
δίδωμι τήνδε:
Της μεν επιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, καπί
το τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν της
θείας αληθείας, το φως προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν επαυγάζη,
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παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις ευσέβειαν και κόσμον ηθών
και σεμνότητα τρόπων οίσειν, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών περπερευόμενος (περπερευομένη), και τα εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος (πειρωμένη),
μηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός (αυτή) γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το του των Μουσών θιασώτου αξίωμα αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία. Ταύτην μοι την επαγγελίαν επιτελούντι (επιτελούση) είη μοι τον Θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν τω βίω».
Για όσους/ες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας δηλώνει τα εξής:
«Διαβεβαιώ επί τη τιμή και συνειδήσει εμού τα κάτωθι: Επειδήπερ το
Τμήμα………………..της
του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου
Θράκης
………………Σχολής, του Πρυτάνεως επινεύσαντος, εις τους εαυτώ Διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ και τη Πρυτανηίη δημοσία πίστιν δίδωμι
τήνδε:
Της μεν επιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, καπί
το τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν της
αληθείας, το φως προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν επαυγάζη, παν δε
ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις κόσμον ηθών και σεμνότητα τρόπων
οίσειν, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν
ποτέ, κενοφρονών περπερευόμενος (περπερευομένη), και τα εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος (πειρωμένη), μηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός (αυτή) γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην
και το του των Μουσών θιασώτου αξίωμα αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία».
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει το εξής κείμενο:
«Επειδήπερ ου μόνον εν ταις ειωθόταις δοκιμασίαις της σής επιστήμης
έλεγχον παρέσχες σαφέστατον, αλλά και εν τη διδακτορική διατριβή, ην
φιλοπονήσας προσήνεγκες τω Τμήματι…………………….., άξιον (αξίαν) του διδακτορικού αξιώματος σεαυτόν (σεαυτήν) απέφηνας καπί τούτοις το μεν
Τμήμα σε κατά τα νόμιμα εδοκίμασε, ο δε Πρύτανις ταύτην την δοκιμασίαν
επήνεσε, δια ταύτα εγώ……… (Ονοματεπώνυμο) …………………..Καθηγητής του
Τμήματος………………,
νυν
Πρόεδρος
του
Τμήματος…………………………….διατελών τε και χρώμενος τη δυνάμει, ην παρά των
εν Πανεπιστημίω και Τμήματι νόμων είληφα,
σε……………………………………………..(Ονοματεπώνυμο)…………………………………………,
υποψήφιον (υποψηφίαν) της του Τμήματος………………………………… διδακτορίας
δημοσία Διδάκτορα του Τμήματος………………………………του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου θράκης αναγορεύω και πάσας τας τω πανεπιστημιακώ αξιώ-

III.35

ματι τούτω παρεπομένας προνομίας σοι δίδωμι, συνθιασώτην μεν και εταίρον της επιστήμης σε προσαγορεύων, της δε επιστήμης ταύτης δια παντός
του βίου φιλοτίμως αντέχεσθαι παραινών».
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