ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Τ.Π.Ε.Β.)
οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) βάσει των κείμενων διατάξεων.
Για όσα θέματα δεν καλύπτονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν τα οριζόμενα
στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και τον ισχύοντα σχετικό νόμο.
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1.1 Όργανα σε επίπεδο Τμήματος
• Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
• Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ.).
Κατά την μεταβατική περίοδο, η οποία ορίζεται μέχρι την αυτοδυναμία του Τμήματος, τη λειτουργία
της Γ.Σ.Ε.Σ. υποκαθιστά η Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ή όποιο άλλο
όργανο ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, ενώ η σύνθεση της Σ.Ε.Δ.Σ. καθορίζεται
από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.1 Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (δ.δ.) στο Τ.Π.Ε.Β. έχουν
όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i. Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
της αλλοδαπής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ιδρύματος της αλλοδαπής με περισσότερους από έναν τίτλους σπουδών συναφούς
αντικειμένου: γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες(Υ.Δ.)με ελάχιστο χρόνο φοίτησης 3 έτη,χωρίς περαιτέρω υποχρέωση να επιτύχουν σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων.
ii.Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
της αλλοδαπής με Μ.Δ.Ε. ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ιδρύματος της αλλοδαπής, με μόνο ένα τίτλο σπουδών συναφούς αντικειμένου, ή διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Ελληνικών
Πανεπιστημίων ή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με συναφή τίτλο σπουδών χωρίς Μ.Δ.Ε.
ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ιδρύματος της αλλοδαπής: γίνονται δεκτοί ως
Υ.Δ. με ελάχιστο χρόνο φοίτησης 4 έτη.
Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ο υποψήφιος της παραπάνω περίπτωσης
(ii), κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της δ.δ. και πριν την απονομή του διδακτορικού διπλώματος,
καλείται να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το θέμα της δ.δ.. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να προσφέρονται από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, διατμηματικά Π.Μ.Σ. στα οποία μετέχει το Τμήμα, ή άλλα Π.Μ.Σ.
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή από συνδυασμό των παραπάνω, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από τη Σ.Ε.Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή της δ.δ. και από έγκριση της
Γ.Σ.Ε.Σ.
Οι τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης ή/και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ.
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Οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη Δ.Δ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής καθ’ όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Η συνάφεια του τίτλου σπουδών αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.Δ.Σ.
2.2 Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τ.Π.Ε.Β. τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
5. Τεκμηρίωση καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην
αγγλική γλώσσα.
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές
στο Τμήμα, καθώς και ένα μέλος ΔΕΠ του Τ.Π.Ε.Β. ως τον πιθανό επιβλέποντα.
β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, και
γ) Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από
τον υποψήφιο
Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος
ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
8. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του
Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η και, έως το πέρας των
διδακτορικών μου σπουδών στο Τ.Π.Ε.Β. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών άλλου Τμήματος».
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ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

3.1 Επιβλέπων Καθηγητής
Για κάθε υποψήφιο βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ύστερα από πρόταση του ενδιαφερομένου
προς τη Σ.Ε.Δ.Σ., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ο Επιβλέπων Καθηγητής, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του
Τ.Π.Ε.Β. στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Κάθε μέλος
Δ.Ε.Π. του Τ.Π.Ε.Β των προαναφερθέντων βαθμίδων, μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως πέντε (5) υποψηφίων διδακτόρων.
Μετά από αίτηση προς τη Σ.Ε.Δ.Σ. του επιβλέποντος ή του φοιτητή είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος Καθηγητή με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της αλλαγής Επιβλέποντος, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, εντός το πολύ έξι (6) μηνών στον καθορισμό νέου Επιβλέποντος και την σύσταση νέας
Τριμελούς Επιτροπής –διαφορετικά, στο τέλος αυτής της περιόδου, διαγράφεται άμεσα.
Απόκλιση από τα ως άνω ορισθέντα χρονικά όρια για την αλλαγή Επιβλέποντος είναι δυνατή
μόνον κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ.

2

3.2 Διδακτορική Διατριβή
Ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από αίτηση του Υ.Δ. (που πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από
σύντομη πρόταση έρευνας) και σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος, το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα και θα εκπονηθεί η Διδακτορική Διατριβή του υποψηφίου, όπως
και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του υποψηφίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τον Επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη που μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Π.Ε.Β. ή
άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Η τριμελής επιτροπή, μετά από πρόταση του Επιβλέποντος,καθορίζει τον αρχικό τίτλο της διδακτορικής διατριβής.
Όταν ο Επιβλέπων, με σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς Επιτροπής, διαπιστώσει
την ολοκλήρωση της έρευνας του υποψηφίου, η Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει τον τελικό τίτλο της Διατριβής, η
οποία μπορεί να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος.
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ΦΟΙΤΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

4.1 Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος από το χρόνο της
αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
Παράγραφο 2.1 του παρόντος. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται σε οκτώ (8) χρόνια, σε κάθε περίπτωση.
4.2 Προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού διπλώματος
Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό Δίπλωμα θα πρέπει να ικανοποιήσουν τις εξής προϋποθέσεις:
•

Παρακολούθηση αριθμού μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πλαίσιο κάποιου Π.Μ.Σ., όπως
καθορίζεται στην Παράγραφο 2.1.

•

Οι προϋποθέσεις της παρακολούθησης των μαθημάτων πρέπει να ικανοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος πριν την απονομή του Δ.Δ.

•

Εμβάθυνση σε ερευνητική περιοχή. Η ικανοποιητική πορεία του Υ.Δ., θα πιστοποιείται σε
κάθε Ακαδημαϊκή περίοδο με την Ετήσια Αναφορά Προόδου εκ μέρους του Επιβλέποντος
Καθηγητή και της Τριμελούς Επιτροπής στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Η αναφορά εξετάζεται από τη Σ.Ε.Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί στον Υ.Δ. η συνέχιση των σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης
της Ετήσιας Αναφοράς Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., ο υποψήφιος
Δ.Δ. διαγράφεται άμεσα.

•

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Είναι δυνατόν, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις για κάθε προσφερόμενο δίπλωμα καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ο Υ.Δ., ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, διαγράφεται άμεσα από το Τ.Π.Ε.Β.
Υποψήφιος Διδάκτορας, ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε από τους
αναφερόμενους στον παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος
στο Τ.Π.Ε.Β.
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4.3 Επικουρικό έργο
Όλοι οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα
του Τμήματος, εφόσον τους ζητηθεί. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες του
προπτυχιακού προγράμματος, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηριακών και εργαστηριακών
ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κλπ. Συγκεκριμένα:
•

Οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι και εφόσον τους ζητηθεί να προσφέρουν επικουρικό έργο ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο, ανά εξάμηνο.

•

Η κατανομή επικουρικού έργου γίνεται από την Σ.Ε.Δ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή.

•

Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Επαναλαμβανόμενη αποχή του
Υ.Δ., για δύο συνεχή εξάμηνα, από επικουρικό έργο το οποίο έχει ζητηθεί, συνεπάγεται αυτόματα τη διαγραφή του Υ.Δ.

•

Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν απονεμηθεί ο διδακτορικός τίτλος.

•

Σε ορισμένες περιπτώσεις, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., μέρος της παραπάνω υποχρέωσης μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα Τεχνικής Υποστήριξης σε συστήματα του Τμήματος ή εργαστηρίων.

•

Οι Υ.Δ. μπορούν, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, να συμμετέχουν στην επίβλεψη
πτυχιακών εργασιών ή/και στη διόρθωση ασκήσεων. Το έργο αυτό μπορεί να προσμετράται
και πλέον των 6 ωρών εβδομαδιαίως.

•

Η Σ.Ε.Δ.Σ. θα αξιολογεί το επικουρικό έργο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στους φοιτητές που
θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση απασχόλησης και η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους.

•

Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων, είναι δυνατή η αποζημίωση των Υ.Δ. για την
παροχή του βεβαιωμένου επικουρικού έργου.

•

Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιτήρησης μόνο όσοι Υ.Δ. έχουν αναστολή σπουδών.

•

Με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., συνεπάγονται την έγγραφη επίπληξη: α) Η άρνηση αποδοχής
του καθήκοντος του επιτηρητή, β) Η μη προσέλευση στην επιτήρηση, γ) Η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. Τρεις (3) συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται τη διαγραφή του Υ.Δ.

4.4 Εγγραφή και αναστολή φοίτησης
4.4.1 Εγγραφή
Οι Υ.Δ. γίνονται δεκτοί για διδακτορικές σπουδές, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο
2.1.Προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των σπουδών των Υ.Δ., απαιτείται: α) η εγγραφή τους κατά
την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους και β) η ετήσια αναφορά προόδου την οποία συντάσσει ο Επιβλέπων Καθηγητής, σε συνεργασία με την Τριμελή, στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της, και
καταθέτει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. (βλ. Παράγραφο 4.2).
4.4.2 Αναστολή φοίτησης
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υποψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος
και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, με
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θετικής εισήγησης της Σ.Ε.Δ.Σ. και της συγκατάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής του ενδιαφερομένου.
Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου
χρόνου αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του υποψηφίου.
5 ΕΞΕΤΑΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.1 Εξέταση διδακτορικής διατριβής
Με την περάτωση της συγγραφής της δ.δ. και μετά από έγκριση του Επιβλέποντος Καθηγητή
και της Τριμελούς, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. αίτημα συγκρότησης Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, καταθέτοντας αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής.
Η Επταμελής Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη της Τριμελούς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη. Τα μέλη αυτά πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόμου.
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π.,
εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τ.Π.Ε.Β. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Όλα τα μέλη της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην
οποία ο Υ.Δ. εκπόνησε τη δ.δ. του.
Ο υποψήφιος υποβάλλει την εργασία του στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Κατόπιν, ο Επιβλέπων και ο υποψήφιος, σε συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής ορίζουν ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης της δ.δ. η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της δ.δ. στα μέλη της Επιτροπής.
Μετά το πέρας της εξέτασης η Επιτροπή αποσύρεται και αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη
της Διδακτορικής Διατριβής, κρίνοντας το πρωτότυπο της δ.δ. και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της δ.δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη έγκρισης γνωστοποιούνται στον Υ.Δ. οι λόγοι της απόρριψης και κατά περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός προκαθορισμένου από την Επιτροπή χρονικού ορίου,
που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις (3) μήνες. Εάν ο Υ.Δ. αποφασίσει να μην υποβάλει εκ
νέου τη διατριβή, ή η διατριβή απορριφθεί για δεύτερη φορά, τότε αυτός διαγράφεται.
Η δ.δ., εφόσον εγκριθεί, βαθμολογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω
βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του υποψηφίου στο Διδακτορικό του Δίπλωμα.
Οι Υ.Δ., που έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την απονομή του δ.δ., αναγορεύονται
σε διδάκτορες από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία της συνεδρίασης
της Γ.Σ.Ε.Σ., στην οποία αποφασίζεται η σχετική έγκριση.
5.2 Κατάθεση διδακτορικών διατριβών
O υποψήφιος καταθέτει τρία (3) αντίγραφα της οριστικής μορφής της δ.δ., ένα (1) αντίγραφο
στη Γραμματεία του Τ.Π.Ε.Β., ένα (1) αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη και ένα (1) αντίγραφο που αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Όλα τα αντίγραφα υποβάλλονται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή.
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5.3 Καθομολόγηση
Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσία εκπροσώπου των Πρυτανικών αρχών, ή του Κοσμήτορα και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Το εθιμοτυπικό της καθομολόγησης είναι αυτό που αναφέρεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται είτε στον παρόντα κανονισμό είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που αντίκειται
στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού.
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Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε στην 13η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θέμα 5ο/13/4-12-2014.
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