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Άρκρο 1 

Εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτο Π.Σ.Δ.Ε. 

Το Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

(Δ.Π.Θ.) παρζχει ςε ενδιαφερόμενουσ ερευνθτζσ τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ ςτα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφει, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Θ εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ προςφζρει τθ δυνατότθτα εξειδίκευςθσ ςε γνωςτικά πεδία 

του Τμιματοσ.  

Βαςικοί ςτόχοι τθσ διεξαγωγισ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. είναι οι κάτωκι:  

 Θ ανάπτυξθ υψθλισ ποιότθτασ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 

 Θ ανάπτυξθ νζων ερευνθτικϊν πεδίων ςτο Π.Τ.Δ.Ε., τα οποία είναι ςυναφι με το 

επιςτθμονικό πεδίο τθσ διδακτορικισ διατριβισ του/τθσ ερευνθτι/τριασ. 

 Θ ςυμβολι ςτθν κάλυψθ ερευνθτικϊν αναγκϊν του Π.Τ.Δ.Ε.  

 Θ προςζγγιςθ και επίλυςθ ειδικϊν ερευνθτικϊν προβλθμάτων που απαςχολοφν το Π.Τ.Δ.Ε. 

 Θ επίτευξθ περαιτζρω αποτελεςμάτων τθσ διδακτορικισ διατριβισ των ερευνθτϊν/τριϊν ςε 

νζεσ επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ που ενδιαφζρουν το Π.Τ.Δ.Ε. 

 Θ μεταφορά τεχνογνωςίασ.  

 Θ ενίςχυςθ επιςτθμόνων, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ και τθν 

ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και των εφαρμογϊν. 

 Θ ανάδειξθ τθσ ποιότθτασ και του ακαδθμαϊκοφ κφρουσ του ερευνθτικοφ ζργου του 

Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και κατ’ επζκταςθ του Δθμοκρίτειου 

Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, κακϊσ και θ διεκνισ διάκριςι τουσ. 

 

Άρκρο 2 

Γενικζσ διατάξεισ 

Θ μεταδιδακτορικι ζρευνα είναι μια πρωτότυπθ επιςτθμονικι εργαςία με τθν ζννοια ότι οφείλει να 

ςυμβάλλει, με τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ, ςτθν προαγωγι του γνωςτικοφ πεδίου ςτο οποίο 

εντάςςεται.  

Το αντικείμενο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ πρζπει να εμπίπτει ςτα ερευνθτικά ενδιαφζροντα του 

Τμιματοσ και των γνωςτικϊν αντικειμζνων που κεραπεφονται ςε αυτό.  

 

Άρκρο 3 

Αρμόδια όργανα 

Αρμόδια όργανα για τθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ μεταδιδακτορι-

κισ ζρευνασ είναι:  

1) θ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. και 
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2) θ Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Σ.Ε.Σ.) του Δ.Π.Θ. 

 

Άρκρο 4 

Τποψιφιοι μεταδιδακτορικοί/ζσερευνθτζσ/τριεσ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθ διεξαγωγι μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ζχουν κάτοχοι 

Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (Δ.Δ.) από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου από τονΔιεπιςτθμονικό 

Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ιςότιμου τίτλου 

ςπουδϊν από Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ, ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τα ερευνθτικά αντικείμενα του 

Τμιματοσ. 

 

Άρκρο 5 

Τποβολι αίτθςθσ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

Το Τμιμα δζχεται κατά τθ διάρκεια όλου του ζτουσ αιτιςεισ για τθ διεξαγωγι μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ. Θ ςχετικι αίτθςθ προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ κατατίκεται 

ςτθ γραμματεία του Τμιματοσ.   

Ο/Θ ενδιαφερόμενοσ/θ πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ:   

1) να διακζτει αποδεδειγμζνα υψθλό επίπεδο επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και ιςχυρό 

επιςτθμονικό προφίλ και  

2) θ πρόταςι του/τθσ να είναι επαρκισ και ςφμφωνθ με τα άρκρα 1 και 2 του παρόντοσ 

κανονιςμοφ.  

Υπάρχει και θ δυνατότθτα ζκδοςθσ και δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, θ οποία εγκρίνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ, μετά από 

ειςιγθςθ κακθγθτι/τριασ. 

 

Άρκρο 6 

Δικαιολογθτικά 

Οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται για τθ διεξαγωγι μεταδιδακτορικισ ζρευνασ υποβάλλουν ςτθ 

γραμματεία του Τμιματοσ κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά:  

1. Ζντυπθ αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςτθν οποία αναφζρεται το κεματικό πεδίο τθσ ζρευνασ και o/θ 

κακθγθτισ/τρια του Τμιματοσ υπό τθν επίβλεψθ του οποίου επικυμεί ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ να 

εκπονιςει τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα (βλ. Παράρτθμα Α).  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα, το οποίο περιλαμβάνει ατομικά ςτοιχεία, ςπουδζσ, επιςτθμονι-

κζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ, ακαδθμαϊκζσ διακρίςεισ, δθμοςιεφςεισ και όποια άλλα 

ςτοιχεία κρικεί ότι χαρακτθρίηουν τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι δράςθ του υποψθφίου. 

3. Αντίγραφο Πτυχίου ι Διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων 

τθσ αλλοδαπισ. 
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4. Αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (όταν προζρχεται από πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ κα 

πρζπει να υπάρχει θ αναγνϊριςθ των τίτλων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).  

5. Πιςτοποίθςθ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

6. Τουλάχιςτον δφο (2) επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ. 

7. Τουλάχιςτον δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ι από ερευνθτζσ αναγνωριςμζ-

νου ερευνθτικοφ κζντρου του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ. 

8. Ολοκλθρωμζνθ ερευνθτικι πρόταςθ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ςτθν οποία εκτίκε-

νται ο ςκοπόσ εκπόνθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτο Τμιμα, το ακριβζσ αντικείμενο τθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ του/τθσ υποψθφίου/ασ, θ μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιιςει για να 

προςεγγίςει το αντικείμενο αυτό, θ χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και υποδομϊν του Τμιματοσ, 

θ προγενζςτερθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ ςχετικι βιβλιογραφία, το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ ζρευνασ και θ περιγραφι των παραδοτζων μετά το τζλοσ τθσ 

ζρευνασ, ςτα οποία κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον δφο δθμοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ζγκριτα 

διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά ι ςυνζδρια (βλ. Παράρτθμα Β). 

9. Σφμφωνθ γνϊμθ από τον/τθν επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι/τρια (βλ. Παράρτθμα Γ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν και όποιο άλλο δικαιολογθτικό κρίνουν ότι χαρακτθρίηει 

τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι τουσ δράςθ και ενιςχφει τθν υποψθφιότθτά τουσ (π.χ. 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ). 

 

Άρκρο 7 

Αξιολόγθςθ αιτιςεων 

Θ γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν οποία υποβάλλονται οι αιτιςεισ με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά κάκε υποψθφιότθτασ, αρχειοκετεί και καταχωρεί τισ αιτιςεισ με αρικμό 

πρωτοκόλλου. Στθ ςυνζχεια προβαίνει ςε τυπικό ζλεγχο και ζλεγχο πλθρότθτασ όλων των 

υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν και προωκεί τθν αίτθςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτον 

προτεινόμενο κακθγθτι, ο οποίοσ ειςθγείται ςχετικά ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.  

Σε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ από ακαδθμαϊκό ι ερευνθτικό φορζα ι ςχετικισ υποτροφίασ ι 

άλλθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπόμετά από διαδικαςία αξιολόγθςθσ, θ 

ειςιγθςθ του/τθσ προτεινόμενου/θσ επιβλζποντοσ/ουςασκακθγθτι γίνεται αποδεκτι από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. 

και θ ερευνθτικι πρόταςθ εγκρίνεται, κατ’ εξαίρεςθ.Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ πρόταςθ 

αξιολογείται από τριμελι επιτροπι, αποτελοφμενθ από μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ ι άλλουσ 

ερευνθτζσ, οι οποίοι ορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. και το ζργο των οποίων κα πρζπει να ζχει διεκνι 

αναγνϊριςθ. Θ τριμελισ επιτροπι υποβάλλει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.  

Θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του παρόντοσ, τθν αποδοχι τθσ ειςιγθςθσ και τον 

οριςμό του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ, αφοφ εξετάςει και ςυνεκτιμιςει τα ακόλουκα: 

 Τθ ςυνάφεια του προτεινόμενου αντικειμζνου τθσ ζρευνασ με τα γνωςτικά αντικείμενα που 

καλφπτει το Τμιμα, κακϊσ και με τισ ερευνθτικζσ περιοχζσ που κεραπεφει ι επικυμεί να 

κεραπεφςει το Τμιμα. 
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 Το ςκοπό, τθ διάρκεια, τισ φάςεισ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα του προτεινόμενου 

ερευνθτικοφ ζργου και τθν ανάγκθ υλοποίθςισ του. 

 Τθν ερευνθτικι δράςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςε ηθτιματα ςχετικά με το προτεινόμενο 

αντικείμενο ζρευνασ, αλλά και γενικότερα. 

 Τθ ςυνάφεια των ςπουδϊν του/τθσ υποψθφίου/ασ με το προτεινόμενο αντικείμενο 

ζρευνασ.  

 Το επίπεδο επάρκειασ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτθ γλϊςςα ςτθν οποία είναι δθμοςιευμζνο 

το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςχετικισ προσ το προτεινόμενο ερευνθτικό αντικείμενο 

βιβλιογραφίασ. 

Θ Γραμματεία του Τμιματοσ αναρτά τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ενθμερϊνει τουσ/τισ επιτυχόντεσ/οφςεσ και τουσ/τισ καλεί να 

εγγραφοφν ςτο Τμιμα.  

 

Άρκρο 8 

Οριςμόσ επιβλζποντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π. 

Για τουσ υποψθφίουσ που γίνονται δεκτοί, θ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ ορίηει ζνα 

επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π., Κακθγθτι/τρια, Αναπλθρωτι Κακθγθτι/τρια ι μόνιμο/θ Επίκουρο 

Κακθγθτι/τρια, το οποίο αναλαμβάνει τθν επίβλεψθ του ζργου του/τθσ υποψθφίου. Ωσ επιβλζπον 

μζλοσ Δ.Ε.Π. τθσ διεξαγωγισ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ορίηεται το μζλοσ Δ.Ε.Π. το οποίο ανικει 

ςτθν ίδια ι ςυγγενι επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α διεξάγει τθ 

μεταδιδακτορικι ζρευνα. Το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. κα πρζπει να ζχει επιβλζψει με επιτυχία 

τουλάχιςτον μία διδακτορικι διατριβι. 

Ο ανϊτατοσ αρικμόσ μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν/τριϊν ανά μζλοσ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ ορίηεται 

ςτουσ δφο (2).  

Το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π.φροντίηει να οριςτεί, ςε ςυνεργαςία με τον/τθν υποψιφιο/α, το κζμα τθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και νακατατεκοφν ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. οι ετιςιεσ εκκζςεισ,θ ζκκεςθ 

περάτωςθσκακϊσ και θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, οι οποίεσ 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ,φροντίηει να εξαςφαλιςτεί χϊροσ εργαςίασ για 

τον/τθν μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/τριασ και υποςτθρίηει τθ μεταδιδακτορικι του/τθσ ζρευνα με 

τθν επιςτθμονικι εμπειρία και γνϊςθ που διακζτει.  

Θ αλλαγι επιβλζποντοσ/ουςασ ανικει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ, κατόπιν αίτθςθσ 

είτε του/τθσ ερευνθτι/τριασ είτε του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ. 

 

Άρκρο 9 

Διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

Θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ορίηει το χρόνο τθσ ζρευνασ από 1 ζωσ 4 ζτθ, ανάλογα με το είδοσ τθσ 

ζρευνασ και το πικανό χρθματοδοτικό πλαίςιο (πρόγραμμα, υποτροφία κτλ.). 
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Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί επιπλζον χρόνοσ, κατατίκεται αίτθμα παράταςθσ από τον/τθν 

μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/τρια με τθν ανάλογθ αιτιολόγθςθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ 

ειςθγθτι/τριασ-επιβλζποντοσ/ουςασ κακθγθτι/τριασ. 

 

Άρκρο 10 

Επικουρικό ζργο 

Το Τμιμα δφναται να ανακζτει επικουρικό ζργο ςτουσ/ςτισ μεταπτυχιακοφσ/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ, το 

οποίο περιλαμβάνεται ςτα προγράμματά του ςτο πλαίςιο του πρϊτου και δεφτερου κφκλου 

ςπουδϊν, μετά από αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων και ειςιγθςθ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ. 

Το είδοσ του επικουρικοφ ζργου εξαρτάται από τισ ανάγκεσ των προγραμμάτων ςπουδϊν, π.χ. 

διεξαγωγι και υποςτιριξθ μζρουσ των φροντιςτθρίων, των εργαςτθριακϊν αςκιςεων και τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ςχετικό πεδίο, επιτιρθςθ εξετάςεων κτλ. 

 

Άρκρο 11 

Ολοκλιρωςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ θ ςυνεργαςία του/τθσ μεταπτυχιακοφ/ισ 

ερευνθτι/τριασ με το Τμιμα λιγει. Για να κεωρθκεί ολοκλθρωμζνθ θ διαδικαςία και να παραδοκεί 

ςτον/ςτθν μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/τριατο ςχετικό πιςτοποιθτικό, πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί 

τουλάχιςτον τα εξισ: 

1. Να ζχει ολοκλθρωκεί ο χρόνοσ τθσ ζρευνασ,όπωσαυτόσ ζχει οριςτεί. 

2. Να ζχει υποβλθκεί ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. από τον/τθν μεταδιδακτορικό/ι 

ερευνθτι/τρια,υπογεγραμμζνθ από τον/τθν επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι,Ζκκεςθ 

Περάτωςθσ τθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ που διεξιχκθ ςτο Τμιμα (βλ. Παράρτθμα Ε). 

3. Να ζχουν κατατεκεί από τον/τθν μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/τρια αντίγραφα των 

δθμοςιεφςεων/ανακοινϊςεων, οι οποίεσ αποτελοφν προϊόν τθσ μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ, ςε ζγκριτα διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά,ςε πρακτικάςυνεδρίων και ςε 

ςυλλογικοφσ τόμουσ ι αντίγραφα μονογραφιϊνι οι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ αποδοχισ, 

όπωσ ορίςτθκε ςτθν αρχι τθσ ζρευνασ. 

4. Να ζχει γίνει από τον/τθν μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/τρια παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, δθμόςια και ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ. Θ επιτροπι 

αποτελείται από τον/τθν επιβλζποντα/ουςα και δφο μζλθ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. (εκτόσ Τμιματοσ) ι 

ερευνθτζσ, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ,οι οποίοι εργάηονται ςτο ίδιο ι ςε ςυναφζσ 

ερευνθτικό πεδίο και ορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. 

5. Να ζχει υποβλθκεί ςτθν Γ.Σ.Ε.Σ. από τθν τριμελι επιτροπι, με ευκφνθ του/τθσ 

επιβλζποντοσ/ουςασ, Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ.Θ αξιολόγθςθ του 

ςυνολικοφ ζργου του/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/ριασ γίνεται ςφμφωνα με 

κριτιρια όπωσ:θ πρωτοτυπία τθσ ζρευνασπου ζχει εκπονθκεί καιο βακμόσ ανταπόκριςισ 

τθσ ςτουσ ςτόχουσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτο Π.Τ.Δ.Ε. (βλ. άρκρα1 και 2),θ 

μεκοδολογικι αρτιότθτα τθσ ζρευνασ, θ τιρθςθ κανόνων θκικισ και δεοντολογίασ, θ 

τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ που είχε οριςτεί, θ πλθρότθτα και θ ποιότθτα του 
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περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ περάτωςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, θ κατάκεςθ των 

παραδοτζων καιθ επιςτθμονικι ι επαγγελματικι δράςθ του/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισ 

ερευνθτι/ριασ ςτο πλαίςιο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ,πζραν των 

δθμοςιεφςεων/ανακοινϊςεων που ζχει πραγματοποιιςει.(βλ. Παράρτθμα ΣΤ).  

6. Να ζχει εγκρικεί από τθν Γ.Σ.Ε.Σ. θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ τθσ 

τριμελοφσ επιτροπισ. 

7. Να ζχει κατατεκεί ςτθν Βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ από τον/τθν μεταπτυχιακό/ι ερευνθτι/ρια, 

ςε ψθφιακι μορφι, αντίγραφο τθσ Ζκκεςθσ Περάτωςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασχορθγείται ςτον/ςτθν μεταδιδακτορικό/ι 

ερευνθτι/ρια το Πιςτοποιθτικό Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ.Στο πιςτοποιθτικό 

αναφζρονται το Κδρυμα, θ Σχολι, το Τμιμα, το όνομα, το επϊνυμο, το πατρϊνυμο και ο τόποσ 

καταγωγισ του/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισερευνθτι/τριασ, το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ζρευνασ και 

θ χρονικι περίοδοσ διεξαγωγισ τθσ (βλ. υπόδειγμα πιςτοποιθτικοφ ςτο Παράρτθμα Η). Το 

πιςτοποιθτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμιματοσ και τον επικεφαλισ τθσ γραμματείασ 

του Τμιματοσ.  

Το πιςτοποιθτικό εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ δεν αποτελεί τίτλο ςπουδϊν. 

 

Άρκρο 12 

Παροχζσ προσ τουσ/τισ μεταδιδακτορικοφσ/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ 

Στουσ μεταδιδακτορικοφσ/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ παρζχονται κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ τα ακόλουκα: 

1. Θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφν τον τίτλο του Τμιματοσ ςτα ςυνζδρια και τισ δθμοςιεφςεισ 

ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςτισ αναρτιςεισ ςε ιςτοςελίδεσ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ 

τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ. 

2. Θ πρόςβαςθ ςτα εργαςτιρια και ςτον εξοπλιςμό του Τμιματοσ, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ 

που διεξάγουν. 

3. Θ πρόςβαςθ  ςτθν βιβλιοκικθ και το δικαίωμα δανειςμοφ. 

4. Θ πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ (Θλεκτρονικι βιβλιοκικθ και 

διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ). 

5. Το πιςτοποιθτικό διεξαγωγισ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, 

όπωσ ορίηει ο παρϊν κανονιςμόσ. 

Το Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ δεν ζχει υποχρζωςθ αμοιβισ ι καταβολισ εξόδων 

μετακίνθςθσ των μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν/τριϊν.  

Οι μεταδιδακτορικοί/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ δφνανται να αιτοφνται χρθματοδότθςθσ αναφορικά με 

δράςεισ που προβλζπονται βάςει αποφάςεων του Τμιματοσ ι τθσ Σχολισ ι του Πανεπιςτθμίου, 

όπωσ π.χ. μερικι χρθματοδότθςθ ανακοινϊςεων ςε αναγνωριςμζνα διεκνι ανταγωνιςτικά 

ςυνζδρια. 

Θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ζχει τθ δυνατότθτα να κοςτολογεί και να χρεϊνει τον/τθν 

μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/ρια για τθ χριςθ των αναγκαίων για τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα 

πόρων.  
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Άρκρο 13 

Τποχρεϊςεισ μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν/τριϊν 

Οι μεταδιδακτορικοί/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν: 

1. Να υποβάλλουν ετιςια ζκκεςθ προόδου. Θ ετιςια ζκκεςθ ςυντάςςεται από 

τον/τθνμεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/ριαςε ςυνεργαςία με τον/τθν επιβλζποντα/ουςα 

κακθγθτι/τρια καικατατίκεται προσ ζγκριςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. κατά τθν ζναρξθ κάκε ακαδθμαϊκοφ 

ζτουσ, προκειμζνου να ανανεωκεί θ ιδιότθτα του/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ. 

2. Να αναφζρουν τα ςτοιχεία του Τμιματοσ ωσ ακαδθμαϊκι ςτζγθ τουσ (academicaffiliation) 

ςε κάκε δθμοςίευμά τουσ το οποίο είναι προϊόν τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, κακϊσ και 

το ερευνθτικό εργαςτιριο του Τμιματοσ ςτο οποίο ζχουν ενταχκεί. 

3. Να δθλϊνουν αν θ μεταδιδακτορικι ζρευνα χρθματοδοτείται από φορείσ και να 

προςκομίηουν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αφοροφν τόςο τα οικονομικά όςο και 

τισ υποχρεϊςεισ του/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ ζναντι του φορζα αυτοφ.  

4. Να ςυμπεριφζρονται όπωσ αρμόηει ςε μζλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ςεβόμενοι τθν 

παροχι ερευνθτικισ ςτζγθσ από το πανεπιςτιμιο. 

5. Να τθροφν τον Οδθγό Πολιτικισ Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ του Δ.Π.Θ., τον Κϊδικα Θκικισ και 

Δεοντολογίασ του Δ.Π.Θ., κακϊσ και τισ διατάξεισ του Οργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ 

Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου. 

 

Άρκρο 14 

Μετακίνθςθ των μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν/τριϊν 

Σε περίπτωςθ μετάκλθςθσ, μετακίνθςθσ ι εκλογισ μζλουσ Δ.Ε.Π. ςτο Τμιμα, προερχόμενου από 

Τμιμα του ιδίου ι άλλου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, οι μεταδιδακτορικοί/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ,τουσ οποίουσ 

το μζλοσ Δ.Ε.Π. επζβλεπε ςτο Τμιμα που υπθρετοφςε προθγουμζνωσ, δφνανται να ηθτιςουν τθν 

εγγραφι τουσ ςτο Τμιμα υπό τθν επίβλεψθ του μετακλθκζντοσ, μετακινθκζντοσ ι εκλεγζντοσ 

μζλουσ Δ.Ε.Π.  

Σε περίπτωςθ μετάκλθςθσ, μετακίνθςθσ ι εκλογισ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ ςε άλλο Τμιμα 

Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ορίηεται νζοσ/α 

επιβλζπων/ουςα για τον/τθν ερευνθτι/τρια. 

 

Άρκρο 15 

Διαγραφιμεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν/τριϊν 

Θ αιτιολογθμζνθ διαγραφι μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/ριασ είναι δυνατι με απόφαςθ τθσ 

Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από υποβολι αίτθςθσ διαγραφισ από τον/τθν ίδιο/α τον/τθν ενδιαφερόμενο/θ ι 

τον/τθν επιβλζποντα/ουςα. Μεταξφ των λόγων διαγραφισ περιλαμβάνονται οι ακόλουκοι: 
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 Θ χριςθ ιδεϊν, μεκόδων και αποτελεςμάτων ι θ αντιγραφι μζρουσ εργαςιϊν άλλων 

επιςτθμόνων χωρίσ αναφορά ςε αυτοφσ. 

 Οι ενζργειεσ που εκκζτουν και βλάπτουν το Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι 

το Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ. 

 

Άρκρο 16 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. κεςπίηεται διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ του Τμιματοσ. Μεταξφ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ είναι ο αρικμόσ των δθμοςιεφςεων που 

προζκυψαν ςτο πλαίςιο μεταδιδακτορικϊν ερευνϊν και οι αναφορζσ άλλων επιςτθμόνων ςε αυτζσ. 

Με ευκφνθ τθσ Ομάδασ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμιματοσ ςυλλζγονται τα ςχετικά 

ςτοιχεία και πραγματοποιείται θ επεξεργαςία τουσ. 

 

Άρκρο 17 

Ειδικζσ διατάξεισ 

Όςα κζματα δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα κανονιςμό, ρυκμίηονται με αποφάςεισ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ. 

 

Άρκρο 18 

Σελικζσ διατάξεισ 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ ςυντάχκθκε από τθν Γενικι Συνζλευςθ 

Ειδικισ Σφνκεςθσ(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ.Δ.Ε.), ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ, τισ αρχζσ και το πλαίςιο του Κανονιςμοφ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου 

Θράκθσ, κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του Τμιματοσ, εγκρίκθκε από τθν Σφγκλθτο Ειδικισ 

Σφνκεςθσ Σ.Ε.Σ. του Δ.Π.Θ.(απόφαςθ υπ’ αρικμό …………………) και ιςχφει από τθν θμερομθνία 

ζγκριςισ του. 

Ο παρϊν κανονιςμόσ ανακεωρείται με νεότερεσ αποφάςεισ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. ςτο πλαίςιο του 

νόμου / των νόμων ………………………………. και ςτο πλαίςιο των αποφάςεων τθσ Σ.Ε.Σ. του Δ.Π.Θ. 

 

  



ΔΠΘ/ΠΣΔΕ: Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ / Αφγουςτοσ 2018                                      
 

[12] 
 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α Σ Α  

 

Α. Τπόδειγμα εντφπου αίτθςθσ για εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

Β. Τπόδειγμα εντφπου ερευνθτικισ πρόταςθσ για εκπόνθςθ μεταδιδακτορι-

κισζρευνασ 

 

Γ. Τπόδειγμα εντφπου ςφμφωνθσ γνϊμθσ επιβλζποντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π. 

 

Δ. Τπόδειγμα εντφπου ετιςιασ ζκκεςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ  

 

Ε. Τπόδειγμα εντφπου ζκκεςθσ περάτωςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ  

 

Σ. Τπόδειγμα εντφπου ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ  

 

Η. Τπόδειγμα εντφπου πιςτοποιθτικοφ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ  

 

  



ΔΠΘ/ΠΣΔΕ: Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ / Αφγουςτοσ 2018                                      
 

[13] 
 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α   Α 

 

Τπόδειγμα εντφπου αίτθςθσ 

για εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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ΠΡΟ: 

τθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ 

του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

 

 

Α Ι Σ Θ  Θ   

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ  

1. Προςωπικά ςτοιχεία 
Παρακαλϊ να δεχκείτε το αίτθμά 

μου για εκπόνθςθ μεταδιδακτορι-

κισ ζρευνασ ςτο κεματικό πεδίο 

«…………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………..» 

Προτείνω ωσ επιβλζποντα/ουςα 

τον/τθν κακθγθτι/ρια κφριο/κυρία  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Υποβάλλω ςυνθμμζνα τα απαραί-

τθτα δικαιολογθτικά. 

Ονοματεπϊνυμο:  

Πατρϊνυμο:  

Δ/νςθ μόνιμθσ 
κατοικίασ: 

 

Ταχυδρ. Κϊδικασ:  

Τθλ. ςτακερό:  

Τθλ. κινθτό:  

E-mail:  

Αρικμόσ δελτίου 

αςτυν. ταυτότθτασ: 

 

Θμ/νία ζκδοςθσ:  

Αρχι ζκδοςθσ:  

 

2. Σίτλοιςπουδϊν 

Προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

Ανϊτατο ίδρυμα Τμιμα 
Θμ/νία απόκτθςθσ 
πτυχίου 

Βακμόσ 
πτυχίου 

1) 

 

   

2) 
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Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

Ανϊτατο ίδρυμα Τμιμα 
Θμερομθνία 
απόκτθςθσ πτυχίου 

Βακμόσ 
πτυχίου 

1) 

 

   

2) 

 

   

[Εάν κάποιο πτυχίο ζχει χορθγθκεί από ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να ςυνυποβλθ-
κεί πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] 

 

3. Διακρίςεισ / Τποτροφίεσ 

 

 

 

4. Διπλωματικζσ, πτυχιακζσκαιμεταπτυχιακζσεργαςίεσκαιδιδακτορικιδιατριβι 

Είδοσ εργαςίασ Τίτλοσ Επιβλζπων/ουςα Βακμόσ 

1)  

 

 

  

2)  

 

 

  

3)  

 

 

  

  

 

  

 

5. Άλλεσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 
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6. Ξζνεσ γλϊςςεσ 

Γλϊςςα Επίπεδο γνϊςθσ 

1)   

2)   

 

7. Ερευνθτικι / Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα 

 

 

 

υνθμμζνα δικαιολογθτικά: 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα 

        Αντίγραφο Πτυχίου ι Διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ομοταγοφσ ιδρφματοσ 

τθσ αλλοδαπισ 

Αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ομοταγοφσ 

ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ 

Πιςτοποιθτικό ξζνθσ γλϊςςασ 

Συςτατικζσ επιςτολζσ, τουλάχιςτον δφο (2) 

Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ, τουλάχιςτον δφο (2) 

Ερευνθτικι πρόταςθ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

 

 

Θμερομθνία: …… / …… / 20…… 

Ο/Θ αιτϊν/οφςα 

 
 

……………………………………………………………… 

*Υπογραφι+ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α   Β 

 

Τπόδειγμα εντφπου ερευνθτικισ πρόταςθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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ΠΡΟ: 

τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ 

του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

 

Θζμα:Τποβολι ερευνθτικισ πρόταςθσ γιαεκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

Ονοματεπϊνυμο μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ: ………………………………………………………………… 

 
Θμερομθνία:…… / …… / 20…… 

 

1. Σίτλοσ 

 

 

 

2. Ειςαγωγι 

*Ορίηονται το ακριβζσ αντικείμενο και ο ςκοπόσ εκπόνθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτο Τμιμα.]  

 

 

3. Θεωρθτικό πλαίςιο – Επικαιροποιθμζνθ αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθ τθσ ζρευνασ ςτο 
ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό πεδίο (βάςει ςχετικισ αναςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ)  

 

 

 

4. Ερευνθτικά ερωτιματα/υποκζςεισ  

 

 

 

5. Μεκοδολογία 

 

 

 

6. Ενδεικτικι βιβλιογραφία  
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7. Ηθτιματα θκικισ και δεοντολογίασ  

 

 

 

8. Χριςθ υποδομϊν και εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφτου Σμιματοσ 

 

 

 

9. Παραδοτζα  

[Στα παραδοτζα κα πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον δφο (2) δθμοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ζγκριτα 
διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά/ςυνζδρια/ ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ ι μονογραφίεσ.] 

 

 

10. Χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

 

 

 

Θμερομθνία:  …… / …… / 20…… 

Ο/Θ υποψιφιοσ/α μεταδιδακτορικόσ/ι ερευνθτισ/τρια 

 

 

……………………………………………………………… 

*Υπογραφι+ 

 

 

 

Διευκρινήσεις 

Το κείμενο τθσ ολοκλθρωμζνθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ για μεταδιδακτορικι ζρευνα κα πρζπει να 
ζχει ζκταςθ περίπου 3.000 λζξεων. Δεν προςμετρϊνται οι λζξεισ του βιβλιογραφικοφ καταλόγου.Για 
τθ ςυγγραφι του κειμζνου ιςχφουν οι οδθγίεσ ςυγγραφισ διδακτορικισ διατριβισ (βλ. Κανονιςμό 
εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ). 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α Γ 

 

Τπόδειγμα εντφπου  

ςφμφωνθσ γνϊμθσεπιβλζποντοσ/επιβλζπουςασ κακθγθτι/τριασ 

εκπόνθςθσμεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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ΠΡΟ: 

τθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ 

του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

 

 

 Τ Μ Φ Ω Ν Θ  Γ Ν Ω Μ Θ   

ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ  

 

Ονοματεπϊνυμο υποψθφίου/φίασ μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ: 

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

 

Σίτλοσ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Προτεινόμενο μζλοσ Δ.Ε.Π.: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Περίλθψθ 

*Η περίλθψθτθσ πρόταςθσ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ,ζκταςθσ 250 περίπου λζξεων, αναμζνεται να 

διαςαφθνίηει τθν ερευνθτικι περιοχι, το αντικείμενο και τθ ςθμαςία τθσ ζρευνασ, τουσ ερευνθτικοφσ 

ςκοποφσ, κακϊσ και τθ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί.  

 

 

 

Θμερομθνία: …… / …… / 20…… 

Το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. 

 

 

……………………………………………………………… 

*Υπογραφι+ 

 

 



ΔΠΘ/ΠΣΔΕ: Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ / Αφγουςτοσ 2018                                      
 

[22] 
 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α Δ 

 

Τπόδειγμα εντφπου  

ετιςιασζκκεςθσμεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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ΠΡΟ: 

τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ 

του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

 

Θζμα:Ετιςια ζκκεςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

Ονοματεπϊνυμο μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ: ………………………………………………………………… 

 

Θμερομθνία:…… / …… / 20…… 

 

 

1. Περιγραφι αποτελεςμάτωντθσ ζρευνασ 

 

 

 

 

2. Δθμοςιεφςεισ του/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ 

 

 

 

 

3. Ετεροαναφορζσ 

 

 

 

4. Άλλεσ διακρίςεισ  

 

 

 

Ο/Θ μεταδιδακτορικόσ/ι ερευνθτισ/τρια 

 

 

……………………………………………………. 

*Υπογραφι+ 

Το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. 

 

 

……………………………………………………… 

*Υπογραφι+ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α Ε 

 

Τπόδειγμα εντφπου  

ζκκεςθσ περάτωςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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ΠΡΟ: 

τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ 

του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

 

 

Θζμα: Ζκκεςθ περάτωςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

Ονοματεπϊνυμο μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ: ………………………………………………………………… 

 

Θμερομθνία:…… / …… / 20…… 

 

 

1. Περίλθψθ 

*Στθν περίλθψθςυνοψίηονται τα βαςικά ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ, τθσ υλοποίθςθσ και των ευρθμάτων του 

ςυνόλου του ερευνθτικοφ ζργου που επιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και 

αποτυπϊνεται ςτο ςχετικό ςυγγραφικό ζργο. Επιπλζον, κα πρζπει να περιλαμβάνει βιβλιογραφικά ςτοιχεία 

για το ςυγγραφικό ζργο που ζχειιδθ δθμοςιευκεί.] 

 

 

2. Ειςαγωγι  

 

 

 

3. Θεωρθτικό πλαίςιο 

 

 

 

4. Ερευνθτικοί (ι και άλλοι) ςτόχοι 

 

 

 

5. Μεκοδολογία 
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6. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

 

 

 

7. υηιτθςθ 

 

 

 

8. θμαντικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςτθκαν και τυχόν αποκλίςεισ από το αρχικό ςχζδιο 

 

 

 

9. Άλλα ςθμαντικά ςχόλια 

 

 

 

10. Βιβλιογραφία 

 

 

 

11. Δθμοςιεφςεισ/ανακοινϊςειστου/τθσ μεταδιδακτορικοφ/ισ ερευνθτι/τριασ 

*Δίνονται τα πλιρθ βιβλιογραφικά ςτοιχεία.+ 

 

 

 

12. Ετεροαναφορζσ 

 

 

 

13. Άλλεσ διακρίςεισ  
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14. Άλλθ (εκτόσ δθμοςιεφςεων/ανακοινϊςεων) επιςτθμονικι ι επαγγελματικι δραςτθριοποίθςθ 
ςτο πλαίςιο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ  

*Π.χ. διοργάνωςθ θμερίδων, οργάνωςθ ομάδων εργαςίασ ςε ςυνζδρια, ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ κ.ά.+    

 

 

 

 

Ο/Θ μεταδιδακτορικόσ/ι ερευνθτισ/τρια 

 

 

……………………………………………………………. 

*Υπογραφι+ 

Το επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. 

 

 

………………………………………………………. 

*Υπογραφι+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευκρινήσεις 

Το κείμενο τθσ ζκκεςθσ περάτωςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ κα πρζπει να ζχει ζκταςθ 
περίπου 5.000 λζξεων. Δεν προςμετρϊνται οι λζξεισ του βιβλιογραφικοφ καταλόγου. Για τθ 
ςυγγραφι του κειμζνου ιςχφουν οι οδθγίεσ ςυγγραφισ διδακτορικισ διατριβισ (βλ. Κανονιςμό 
εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ).  

Η περίλθψθτθσ τελικισ ζκκεςθσαναρτάται ςτθν ιςτοςελίδατου Τμιματοσ. Το ςχετικό κείμενο δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνει τισ 250 λζξεισ και να είναιγραμμζνο με τρόπο που να διευκολφνει τθν 

κατανόθςι του και απόμθ ειδικοφσ.  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  Σ 

 

Τπόδειγμα εντφπου  

ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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ΠΡΟ: 

τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ 

του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 

 

 

Θζμα: Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

Ονοματεπϊνυμα και ιδιότθτεσ των μελϊν τθσ τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ 

1ο μζλοσ (επιβλζπων/επιβλζπουςα): …………………………………………………………………………………………………. 

2ο μζλοσ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3ο μζλοσ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Θμερομθνία:  …… / …… / 20…… 
 

1. Πρωτοτυπία τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και βακμόσ ανταπόκριςισ τθσ ςτουσ γενικοφσ 
ςτόχουσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1  και 2 του κανονιςμοφ 

*Συμβολι των αποτελεςμάτων τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτθν πρόοδο τθσ γνϊςθσ ςτο επιςτθμονικό 

πεδίο ςτο οποίο αυτι εντάςςεται, ςτθν ανάπτυξθ νζων ερευνθτικϊν πεδίων ςτο Π.Τ.Δ.Ε., ςτθνκάλυψθ 

ερευνθτικϊν αναγκϊν του Π.Τ.Δ.Ε, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και των εφαρμογϊν γενικότερα+ 

 

 

2. Πλθρότθτα και ποιότθτα του περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ περάτωςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ 
ζρευνασ    

 

 

 

3. Μεκοδολογικι αρτιότθτα τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

 

 

4. Σιρθςθ κανόνων θκικισ και δεοντολογίασ 

 

 

 



ΔΠΘ/ΠΣΔΕ: Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ / Αφγουςτοσ 2018                                      
 

[30] 
 

5. Σιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ  

 

 

 

6. Κατάκεςθ παραδοτζων   

 

 

 

7.  Αξιολόγθςθ επιςτθμονικισ ι επαγγελματικισ δράςθσ του μεταδιδακτορικοφ ερευνθτι ςτο 
πλαίςιο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ,πζραν των δθμοςιεφςεων/ανακοινϊςεων 

 

 

 

8.  Άλλα ςχόλια 

 

 

 

 

Θ Τριμελισ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

 

Ο/Θ επιβλζπων/ουςα 

 

 

……………………………………………………………… 

*Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι+ 

 

2ο μζλοσ 

 

 

……………………………………………………………………… 

*Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι+ 

 

 

 

3ο μζλοσ 

 

 

……………………………………………………………………. 

[Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι+ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α Η 

 

Τπόδειγμα εντφπου πιςτοποιθτικοφ 

εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
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Ε Λ Λ Θ Ν Ι Κ Θ  Δ Θ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΡΑΚΘ 

ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

Νζα Χθλι, 68131 Αλεξανδροφπολθ 

 

H E L L E N I C  R E P U B L I C  

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 

SCHOOL OF EDUCATION  

DEPARTMENT  
OF PRIMARY EDUCATION  

Nea Chili, GR-68131 Alexandroupoli 

 

 

 

Π Ι  Σ Ο Π Ο Ι Θ Σ Ι Κ Ο  

ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ  

 

 

Πιςτοποιείται ότι ο κφριοσ/ θ κυρία ………………………………………………………………………………………  

του …………………………………………, από 

…………………………………………………………………………………….,κατά το χρονικό διάςτθμα από  …… / 

…… / 20……  ζωσ  …… / …… / 20……, εκπόνθςε ςτο Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ υπό τθν εποπτεία του/τθσ 

Κακθγθτι/ριασ / Αναπλθρωτι Κακθγθτι/ριασ κυρίου / κυρίασ 

………………………………………………………………………………………μεταδιδακτορικι ζρευνα με κζμα 

«……………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

 

 

Θμερομθνία: …… / …… / 20…… 

 

Ο/Θ Γραμματζασ του Τμιματοσ 

 

 

 

Ο/Θ  Πρόεδροσ του Τμιματοσ 
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