ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και
λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Π.Μ.Σ.) και
απονέμει Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (στο εξής Μ.Δ.Ε) καθώς και
Διδακτορικά Διπλώματα (στο εξής Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων: Ν.
4025/11 (άρθρο 47), Ν. 4009/11, Ν. 4076/12 (άρθρο 5), Ν. 3794/09 (άρθρο 27),
Ν. 4115/13, (άρθρο 34), Ν. 4316/14 (άρθρο 73) και Ν. 4301/14 (άρθρο 34).
ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κάθε πρόγραμμα διοικείται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
(στο εξής Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή (στο εξής Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία είναι
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του. Η Σ.Ε.
απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και ορίζονται από
την Γ.Σ.Ε.Σ. Οι συναντήσεις των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ. γίνονται συγκεκριμένη ημέρα
της εβδομάδας, η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο διοικητικό έργο του
Τμήματος, εκτός και αν συντρέχει λόγος έκτακτης συνάντησης.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ως Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., το οποίο
έχει την ευθύνη της οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας του. Στον/ην
Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να επιτραπεί, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.,
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μερική απαλλαγή από άλλα διδακτικά καθήκοντα. Ο/Η Διευθυντής/τρια του
Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., συντονίζει το προσωπικό, εποπτεύει τις εργασίες
του και εφαρμόζει τις αποφάσεις και υποδείξεις των συλλογικών οργάνων του
Προγράμματος. Ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και η Σύγκλητος
Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν την εποπτεία και την
ευθύνη για τον συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.
Με βάση τους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Π.Μ.Σ. και λαμβάνοντας
υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζεται:
Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτική και ερευνητική
απασχόληση, οι επιμέρους κατευθύνσεις ή υποκατευθύνσεις του προγράμματος,
το περιεχόμενο των μαθημάτων και η ένταξη τους σε ομάδες υποχρεωτικών, κατ’
επιλογήν υποχρεωτικών, επιλογής, προαιρετικών ή προαπαιτούμενων για άλλα
μαθήματα, η δυνατότητα παρακολούθησης

από

τους/τις

φοιτητές/τριες

μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης του ίδιου προγράμματος ή μαθημάτων από άλλα
Π.Μ.Σ., ο ανώτατος αριθμός των μαθημάτων προς επιλογή και εγγραφή ανά
εξάμηνο, οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μαθημάτων ανά εξάμηνο, ο τρόπος
αναπλήρωσής τους και οι πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) του κάθε μαθήματος.
Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και
μετά από έγκριση της Σ.Ε., είναι δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του
προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέου ΦΕΚ (Ν.3685/2008, άρθρο 6, παράγραφος 3,
υποπαράγραφος 2).
ΑΡΘΡΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
4.1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για το Μ.Δ.Ε. απαιτείται η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των
φοιτητών/τριών του προγράμματος, το οποίο διαρκεί συνολικά τρία (3)
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ακαδημαϊκά

εξάμηνα.

Τα

δύο

(2)

πρώτα

εξάμηνα

περιλαμβάνουν

παρακολούθηση μαθημάτων και στο 3ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική
εργασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από τεκμηριωμένη αίτηση
των ενδιαφερόμενων, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί την
κανονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., δηλαδή τα τρία (3) εξάμηνα.
Η φοίτηση για την ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών μπορεί να
παραταθεί κατά ένα (1) εξάμηνο με αίτηση των ενδιαφερόμενων στην
Γραμματεία του Τμήματος και έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ, και περαιτέρω για ένα
(1) ακόμα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά από τεκμηριωμένη αίτηση των
ενδιαφερομένων, σχετική εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας
και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά συνέπεια η
μέγιστη δυνατή διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (συμπεριλαμβανομένης της
πιθανής παράτασης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
4.2 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
Στα προγράμματα Π.Μ.Σ. του Τμήματος:
1. Για κάθε μάθημα προβλέπεται ένας/μια (1) συντονιστής/τρια, ο οποίος/α είναι
μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
2. Οι συντονιστές/τριες έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση του μαθήματος
που έχουν αναλάβει, τον σχεδιασμό του σε συνεργασία με τους κύριους
διδάσκοντες, τον συστηματικό συντονισμό της διδασκαλίας και του τρόπου
εξέτασης. Συγκεκριμένα, οφείλουν:
- Να καταρτίσουν πριν την έναρξη των μαθημάτων τον φάκελο μαθήματος και
το ακριβές πρόγραμμα μαθημάτων με τους κύριους διδάσκοντες ή και τους
επισκέπτες καθηγητές.
- Να εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και να ενημερώνουν
έγκαιρα την Σ.Ε. και την Γραμματεία για πιθανές αντικαταστάσεις καθηγητών
ή αναπληρώσεις μαθημάτων, οι οποίες θα γίνονται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
- Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. και να ενημερώνουν για την
πορεία του μαθήματος.
- Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Π.Μ.Σ.
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3. Την διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν οι κύριοι/ες διδάσκοντες/ουσες
(μέλη

Δ.Ε.Π

ή

συνεργάτες/τιδες

του

Τμήματος

ή

προσκεκλημένοι/ες

διδάσκοντες/ουσες ή ειδικοί επιστήμονες και επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), οι οποίοι/ες μπορεί να είναι ή να μην
είναι συντονιστές/τριες του μαθήματος.
4. Ερευνητές/τριες βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα
της χώρας ή ιδρυμάτων του εξωτερικού μπορούν να προσλαμβάνονται ως
επισκέπτες/τριες καθηγητές/τριες, κατά το άρθρο 18 του ν. 1268/1982,
προκειμένου να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους. Η πρόσληψή τους
γίνεται μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. στην Γ.Σ.Ε.Σ. και
με την σύμφωνη γνώμη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετούν.
5. Μέλη

Δ.Ε.Π.

δεν

μπορούν

να

είναι

κύριοι/ες

διδάσκοντες/ουσες

ή

συντονιστές/τριες σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο στο
σύνολο των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Οι κύριοι/ες διδάσκοντες/ουσες μπορούν να
απαλλάσσονται από το πολύ ένα (1) μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος για την διδασκαλία σε μαθήματα των Π.Μ.Σ.
εφόσον δεν αμείβονται από αυτά.
6. Οι προσκεκλημένοι/ες διδάσκοντες/ουσες διδάσκουν κάποιες/ορισμένες ώρες σε
συνεργασία με τον/ην κύριο/α διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α θα πρέπει να είναι
παρών/ούσα.
7. Τα Π.Μ.Σ. μπορούν να προσλαμβάνουν διοικητικό προσωπικό, ανάλογα με τους
πόρους και τις ανάγκες τους, για αυστηρά ορισμένο χρόνο (σύμβαση έργου).

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.
5.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων σε κάθε Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους τριάντα (30). Επιπλέον γίνεται δεκτός/ή ένας/μια (1) υπότροφος του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.
και ένας/μια (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
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5.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ
Π.Μ.Σ
Κάθε χρόνο τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος δημοσιεύουν, τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, Πρόσκληση
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

(Π.Ε.Ε.)

σε

κάθε

πρόσφορο

μέσο,

συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Τμήματος και του Ιδρύματος. Η
Π.Ε.Ε. είναι σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για
το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν
υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομηθούν εμπρόθεσμα. Η
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβρη κάθε
ακαδημαϊκού έτους.
5.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αίτησης είναι τα εξής:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές
7. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
10. Αναλυτική Έκθεση για τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων καθώς
και των λόγων, για τους οποίους ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που
θεωρούν ότι θα ενίσχυε την υποψηφιότητα τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν
και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών
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και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών,
Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να
γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, αντίστοιχων με τα παραπάνω
Τμήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις κατηγοριών
πτυχιούχων που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν
ελλείψεις ως προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της
Σ.Ε., αποφασίζει την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ή άλλων Τμημάτων της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ορίζει
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, η οποία αξιολογεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.
Συντάσσεται τελικό Πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι όροι συνυπολογισμού
επιδόσεων και τυπικών κριτηρίων, το οποίο επικυρώνεται και υπογράφεται από
τον/την Διευθυντή/τρια του προγράμματος. Κατόπιν, η Επιτροπή καταρτίζει
κατάλογο επιλογής επιτυχόντων και εφόσον κριθεί απαραίτητο και επιλαχόντων
και παρουσιάζει τις προτάσεις της στην Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία είναι αρμόδια για την
επικύρωση του καταλόγου. Μετά την επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ., ο κατάλογος
των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αναρτάται στο Σύστημα Ανάρτησης
Αποφάσεων «Διαύγεια».
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ
Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος αξιολογούνται στο τέλος κάθε
εξαμήνου για όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν. Η αξιολόγηση βασίζεται είτε σε
απαλλακτικές εργασίες είτε σε γραπτές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται στην
διάρκεια του εξαμήνου ή σε τακτές εξεταστικές περιόδους που ορίζονται στο
πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται η κλίμακα βαθμολογίας
0-10, με βάση το 5 και οι βαθμοί των μαθημάτων κατατίθενται με την ακρίβεια
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ενός δεκαδικού. Οι βαθμολογίες υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος
εντός δύο (2) εβδομάδων από την λήξη της εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση
αποτυχίας σε μάθημα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, παρέχεται η δυνατότητα
επαναληπτικής εξέτασης στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε
περίπτωση αποτυχίας από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ο/η φοιτητής/τρια
διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) αποτελεί
τον σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων, καθώς και της
διπλωματικής εργασίας. Η στάθμιση γίνεται ανάλογα με τις πιστωτικές μονάδες
που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. γίνεται στην κλίμακα
0-10 με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Εκτός από τον βαθμό, το
Μ.Δ.Ε. φέρει χαρακτηρισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: Από
5.00 έως 6.49 «Καλώς», από 6.50 έως 8.49 «Λίαν Καλώς» και από 8.50 έως 10
«Άριστα».
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ξεκινά όταν έχουν
ολοκληρωθεί με επιτυχία οι σπουδές του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες
του Π.Μ.Σ. καταθέτουν την δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας, το
οποίο

έχει

επιλεχθεί

σε

συνεννόηση

με

έναν/μια

επιβλέποντα/ουσα

καθηγητή/τρια, σε ειδικό έντυπο στην Γραμματεία του Τμήματος σε ημερομηνίες
που ορίζονται από την Γραμματεία, πριν από την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου. Η
δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας (που περιλαμβάνει τον τίτλο σε
ελληνικά και αγγλικά) υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα πριν
κατατεθεί στην Γραμματεία. Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών
ιδρυμάτων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ή άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή
Ε.Π.

της

Ελλάδας

ή

του

εξωτερικού

δύναται

να

ορίζονται

ως

συνεπιβλέποντες/ουσες, μετά από σχετική εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας
στην Γ.Σ.Ε.Σ.
Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
Τριμελής Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2)
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άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, με την προϋπόθεση ότι η επιστημονική τους
ειδικότητα συνάδει με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Οι φοιτητές/τριες καταθέτουν αίτηση στην Γραμματεία υπογεγραμμένη από
τον/την επιβλέποντα/ουσα και την διπλωματική εργασία τους σε τρία (3)
αντίτυπα, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κατά
την οποία θα εξεταστεί η διπλωματική. Η τελική δημόσια παρουσίαση της
διπλωματικής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζονται από την
Γραμματεία σε συνεννόηση με την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και
ανακοινώνεται μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου για
λόγους έγκαιρου προγραμματισμού.
Η φοίτηση για την ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών μπορεί να
παραταθεί κατά ένα (1) εξάμηνο με αίτηση των ενδιαφερόμενων στην
Γραμματεία του Τμήματος και έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ, και περαιτέρω για ένα
(1) ακόμα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά από τεκμηριωμένη αίτηση των
ενδιαφερομένων, σχετική εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας
και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επομένως, η εργασία
μπορεί να εξεταστεί κατά τις περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα.
Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την δημόσια
υποστήριξη της και το έντυπο της βαθμολογίας κατατίθεται εγγράφως στην
Γραμματεία του Τμήματος. Για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας
χρησιμοποιείται η κλίμακα βαθμολογίας 0-10 με βάση το 5 και με την ακρίβεια
δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο
των τριών (3) βαθμολογητών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος ένα
(1) αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση αρχείο.doc ή PDF). Κατά τα ακαδημαϊκώς
ισχύοντα, η λογοκλοπή ολοκληρωμένης εργασίας οποιουδήποτε τύπου ή
μεμονωμένων ιδεών ή/και αποσπασμάτων από εργασίες τρίτων (δηλαδή η
προσπάθεια να ιδιοποιηθεί κάποιος/α με ακαδημαϊκά ανέντιμο τρόπο εργασίες,
αποσπάσματα εργασιών, κείμενα ή ιδέες τρίτων) απαγορεύεται ρητά. Σε
περίπτωση λογοκλοπής, η διπλωματική εργασία απορρίπτεται με βάση σχετική
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εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Οι εγγεγραμμένοι/ες στο Π.Μ.Σ. οφείλουν να παρακολουθούν κανονικά και
ανελλιπώς τα μαθήματα και να είναι παρόντες/ουσες τουλάχιστον στο 75% εξ
αυτών. Διαφορετικά δεν αξιολογούνται στα αντίστοιχα μαθήματα και δεν
συμμετέχουν

στις

εξετάσεις

του

συγκεκριμένου

ακαδημαϊκού

έτους.

Υποχρεούνται δε να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά για μια (1) μόνο φορά
κατά το επόμενο εξάμηνο που θα τα διδαχθούν. Επίσης, καλούνται να
υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες εργασίες και να συμμετέχουν στις
προβλεπόμενες εξετάσεις. Όσοι/ες αποτυγχάνουν στις εξετάσεις ενός μαθήματος
έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην επαναληπτική εξεταστική του
Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές/τριες που δεν
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εντός των προβλεπόμενων ορίων διαγράφονται
από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Εφόσον για την συμμετοχή σε ένα Π.Μ.Σ., προβλέπεται η καταβολή
διδάκτρων, αυτά καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α΄
εξάμηνο και κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου. Το ύψος των διδάκτρων
καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, μετά από γνωμοδότηση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Με την ίδια
διαδικασία μπορεί το ύψος των διδάκτρων να τροποποιηθεί.
Σε φοιτητές/τριες με εξαιρετικές επιδόσεις, το Π.Μ.Σ. δύναται να διαθέσει
υποτροφίες προερχόμενες από κονδύλια του προγράμματος, χορηγίες, ή άλλους
πόρους. Το ύψος των υποτροφιών καθορίζεται από την οικονομική κατάσταση
των ενδιαφερομένων και τους διαθέσιμους πόρους. Το πρόγραμμα των
υποτροφιών ή η απαλλαγή από μέρος των διδάκτρων, δύναται να συνδέεται με
την ανάθεση σε φοιτητές/τριες συγκεκριμένου έργου, το οποίο θα σχετίζεται με
ακαδημαϊκές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή την λειτουργία εκπαιδευτικών
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και ερευνητικών υποδομών του Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.ά.).
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Με την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου και της
διπλωματικής εργασίας που εκπονείται στο Γ΄ εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες
συμπληρώνουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους και ανακηρύσσονται διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. Η απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνεται σε πανηγυρική Τελετή
Καθομολόγησης που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύο (2) φορές το
χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο κάθε έτους). Στο Μ.Δ.Ε. αναφέρονται ο τίτλος του
Π.Μ.Σ., ο αριθμός του διπλώματος, η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ., ο βαθμός και
η ημερομηνία ανακήρυξης και απονομής. Το Μ.Δ.Ε. υπογράφεται από τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του
Τμήματος.
Πριν την απονομή του Μ.Δ.Ε., δύναται κατόπιν σχετικής αίτησης, να
χορηγηθεί σε όσους/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
Σπουδών, η οποία περιλαμβάνει τον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. και την ημερομηνία
ανακήρυξης. Η μορφή και το περιεχόμενο του Μ.Δ.Ε. ορίζονται από τον

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3374/2005.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
11.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει την
δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε επιμέρους γνωστικά
αντικείμενα της επιστήμης της Κοινωνιολογίας. Το θέμα της διδακτορικής
διατριβής επιλέγεται από τους/τις υποψηφίους/ες σε συνεργασία με τον/την
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Η πρόταση μπορεί να κατατίθεται τον
Οκτώβριο ή τον Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους ή στην προθεσμία σχετικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος (Π.Ε.Ε.), η οποία
δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι θεματικές ενότητες και οι
προϋποθέσεις επιλογής.1
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής είναι τα τρία (3)
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται
δεκτοί/ές κατ’ εξαίρεση χωρίς Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την
απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη από
τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ανωτέρας
βίας ή σημαντικού κωλύματος από την πλευρά των υποψηφίων, δίνεται η
δυνατότητα αναστολής της φοίτησης μέχρι και για ένα (1) έτος. Ο χρόνος της
αναστολής δεν προσμετρείται στην διάρκεια εκπόνησης της διατριβής. Σε
περίπτωση, ωστόσο, που οι υποψήφιοι/ες έχουν υπερβεί τα χρονικά πλαίσια ή δεν
έχουν επιδείξει
1

την απαιτούμενη πρόοδο

με

βάση το συμφωνημένο

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.

4076/2012, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή, για την οργάνωση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
προβλέπονται τα εξής: «Ο συντονισμός και η οργάνωση προγράμματος διδακτορικών σπουδών
υπάγονται στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, μέχρι την πρόβλεψη Σχολής Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών, η οποία με την σειρά της αναθέτει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ή σε
ομάδα διδασκόντων την υλοποίηση τους. Η σχετική απόφαση της Σχολής προβλέπει τους τίτλους
των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το
περιεχόμενο, τις ώρες διδασκαλίας, οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αναγνωρίζονται ανά
μάθημα. το επιτελούμενο διδακτικό έργο,

την χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των

μαθημάτων καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού».
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χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εργασιών, η Συμβουλευτική Επιτροπή
παρακολούθησης της διδακτορικής διατριβής αξιολογεί την κατάσταση και
εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. τη διαγραφή τους.
11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στο πρόγραμμα διδακτορικού διπλώματος γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας ή άλλων
συναφών αντικειμένων από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μη κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για εκπόνηση διδακτορικού μόνο κατ’
εξαίρεση, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Γ.Σ.Ε.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση,
ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής είναι τα τέσσερα (4)
ημερολογιακά έτη, ενώ ενδέχεται να απαιτηθεί παρακολούθηση και
ολοκλήρωση

μεταπτυχιακών

ή

και

προπτυχιακών

μαθημάτων,

αν

διαπιστωθούν ελλείψεις και ανεπάρκειες σε συγκεκριμένες γνωστικές
περιοχές, απαραίτητες για την περάτωση του διδακτορικού. Πτυχιούχοι
Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες ως
υποψήφιοι/ες διδάκτορες μόνον εφόσον κατέχουν Μ.Δ.Ε. Για αλλοδαπούς/ές
υποψήφιους/ες, προϋπόθεση είναι η γλωσσική επάρκεια στα ελληνικά, η γλώσσα
δε συγγραφής της διδακτορικής διατριβής αποφασίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέσουν ένα Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής
Διατριβής το οποίο πρέπει να περιέχει:
1. Προτεινόμενο θέμα και τίτλο διδακτορικής διατριβής
2. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής και των υπό εξέταση
ερωτημάτων ή επιστημονικών υποθέσεων
3. Σύντομη επισκόπηση της επιστημονικής συζήτησης γύρω από το προτεινόμενο
θέμα και συζήτηση της πιθανής συνεισφοράς του εν λόγω διδακτορικού στην
συνολική προβληματική
4. Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
5. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Περαιτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
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1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία και ακριβή Μ.Ο.
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια (1) τουλάχιστον να
προέρχεται από καθηγητή/τρια που έχει διδάξει τον υποψήφιο
9. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας
10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
12. Αναλυτικό Υπόμνημα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους και
τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη των υποψηφίων, θα
ενίσχυε την υποψηφιότητά τους
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε ΑΕΙ του εξωτερικού, θα
πρέπει

να

υποβληθούν

και

σχετικές

βεβαιώσεις

ισοτιμίας

από

το

ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος, η οποία καταθέτει
αναλυτική γραπτή αξιολόγηση της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής. Σε
περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ορίζεται Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για
την επίβλεψη και καθοδήγηση του/της υποψηφίου/ας. Στην Επιτροπή μετέχει
υποχρεωτικά ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του
καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων/ουσα
(εκείνο το μέλος Δ.Ε.Π. που προτείνει το θέμα στην περίπτωση που υπάρχει
συνολική προκήρυξη), και άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου
Τμήματος, του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. (για εύλογο χρονικό
διάστημα μετά την αποχώρησή τους), καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του
εσωτερικού ή εξωτερικού που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Τα μέλη της
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν,
στην οποία οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες εκπονούν τη διατριβή τους. Η
Συμβουλευτική Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία της διδακτορικής διατριβής
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σε όλη τη διάρκεια αυτής. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε μέλος
Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες.
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Κατά την διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι/ες
διδάκτορες οφείλουν:
α) να συνεργάζονται συστηματικά με τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα άλλα
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής τους
β) να έχουν συστηματική παρουσία στην ερευνητική δραστηριότητα του
Τμήματος (ημερίδες, συνέδρια, έρευνες κ.ά.)
γ) να παρουσιάζουν την πρόοδο τους σε χρονική περίοδο που ορίζεται με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες/ουσες και
να υποβάλλουν γραπτή Έκθεση Προόδου των εργασιών τους μία (1) φορά
ετησίως. Η έκθεση προόδου επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και εντάσσεται
στο φάκελο των υποψηφίων διδακτόρων με μέριμνα της Γραμματείας. Η
πορεία των εργασιών της διατριβής είναι δυνατόν να παρουσιάζεται και να
συζητείται περαιτέρω και σε σχετικά Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων που
οργανώνονται από το Τμήμα ή από άλλους φορείς.
Επίσης, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν την δυνατότητα:
α) να παρέχουν προαιρετικά και επ’ αμοιβή (υπό την προϋπόθεση της
ενεργοποίησης της σχετικής νομοθεσίας και της έγκρισης του σχετικού
κωδικού του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου) επικουρικό
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες
εβδομαδιαίως ή να απασχολούνται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές,
φροντιστηριακές ή εξεταστικές δραστηριότητες του τομέα που σχετίζεται
με το πεδίο της διατριβής τους, κατόπιν πρότασης και σχετικής
απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ.
β) να συμμετέχουν προαιρετικά σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
που συντονίζουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εφόσον αυτά εντάσσονται στο
αντικείμενο της διδακτορικής τους διατριβής.
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ΑΡΘΡΟ 13
Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
13.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η διδακτορική διατριβή οφείλει να χαρακτηρίζεται από επιστημονική
πρωτοτυπία και αυθεντικότητα και να συνιστά διακριτή συμβολή στην προαγωγή
της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης ή την
άσκηση αυτόνομης κριτικής σκέψης. Η διατριβή οφείλει να είναι ένα πλήρες και
αυτοτελές επιστημονικό έργο το οποίο να μπορεί δυνητικά να δημοσιευτεί είτε εξ
ολοκλήρου ως βιβλίο, είτε τμηματικά ως σειρά άρθρων σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές. Εκπονείται με ευθύνη των υποψηφίων και στοχεύει στο να
αναπτυχθούν δόκιμες επιστημονικές πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας και
διακριτής προσφοράς στην επιστήμη, με αυστηρά κριτήρια ως προς το θεωρητικό
πλαίσιο και την μεθοδολογία.
Η διατριβή οφείλει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, ακρίβεια, λογική
ακολουθία, συνοχή, επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και οικονομία στην
γλωσσική έκφραση. Πρέπει να είναι επιστημονικά πειστική ως προς τους λόγους
επιλογής του θέματος, την ανάδειξη της κρισιμότητας του για το συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο, την πρωτοτυπία της έρευνας, την επισκόπηση της ως τώρα
παραχθείσας γνώσης, την μεθοδολογική προσέγγιση και τους τρόπους συλλογής
δεδομένων, την οργάνωση των ευρημάτων της διδακτορικής διατριβής, την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την ένταξη των συμπερασμάτων στο ευρύτερο
επιστημονικό πεδίο.
Δεν υπάρχει περιορισμός για το εύρος της διδακτορικής διατριβής, το οποίο
εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. Προτείνεται
ωστόσο ένα εύρος από 150 μέχρι 300 σελίδες, δηλαδή το τελικό κείμενο να μην
υπερβαίνει τις περίπου 100.000 λέξεις (Α4, 1,5 διάστιχο) συμπεριλαμβανόμενης
της βιβλιογραφίας, των υποσημειώσεων και των πιθανών παραρτημάτων,
πινάκων, διαγραμμάτων κλπ.
Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει σε άλλη (εκτός της
ελληνικής) γλώσσα, μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση
αυτή οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν εκτεταμένη περίληψη της
διατριβής τους στην ελληνική γλώσσα.
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13.2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι διδακτορικές διατριβές συνιστούν πρωτότυπα έργα των υποψηφίων
διδακτόρων που υποβάλλονται προς κρίση στις αρμόδιες ακαδημαϊκές επιτροπές
αξιολόγησης. Απηχούν, συνεπώς, τις απόψεις των συγγραφέων και όχι των
επιβλεπόντων. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα,
ηθικά και περιουσιακά, ως δημιουργοί των έργων. Κατά την έκδοση σε
οποιαδήποτε μορφή των διατριβών, πρέπει να αναφέρεται από τους/τις
διδάκτορες, το όνομα του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος στο
οποίο εκπονήθηκε η διατριβή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να κάνει χρήση
των έργων αυτών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, μόνο εφόσον
αναφέρονται η πηγή και ο/η δημιουργός του έργου. Τα πνευματικά δικαιώματα
διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών προγραμμάτων, ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα
με τους όρους υλοποίησης των έργων. Οι συγγραφείς της διατριβής, οι
επιβλέποντες/ουσες και οι τίτλοι των ολοκληρωμένων διατριβών αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Κατά τα ακαδημαϊκώς ισχύοντα,
η λογοκλοπή ολοκληρωμένης εργασίας οποιουδήποτε τύπου ή μεμονωμένων
ιδεών και αποσπασμάτων από εργασίες τρίτων (δηλαδή η προσπάθεια να
ιδιοποιηθεί κάποιος/α με ακαδημαϊκά ανέντιμο τρόπο εργασίες, αποσπάσματα
εργασιών, κείμενα ή ιδέες τρίτων) απαγορεύεται ρητά.
ΑΡΘΡΟ 14
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Όταν οι υποψήφιοι/ες ολοκληρώσουν την διατριβή τους, η Συμβουλευτική
Επιτροπή καταθέτει στην Γ.Σ.Ε.Σ. τεκμηριωμένη έκθεση για την υπό κρίση
διατριβή, στην οποία αναφέρει συνοπτικά τις σπουδές που έχει κάνει ο/η
υποψήφιος/α και το ιστορικό της εκπόνησης διατριβής από την φάση της
έγκρισης της μέχρι την τελική της κατάθεση. Επίσης, ανασυνθέτει περιληπτικά
τον τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου της διατριβής, την μεθοδολογία της, τα
βασικά της επιχειρήματα και συμπεράσματα. Επιπλέον, η Συμβουλευτική
Επιτροπή εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. την συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής
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Επιτροπής.
Η απόφαση της συγκρότησης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης αποφάσεων «Διαύγεια» με
μέριμνα της Γραμματείας του Τμήματος. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την
διατριβή τους στην Γραμματεία του Τμήματος σε επτά (7) αντίτυπα για τα μέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που η διδακτορική διατριβή
συντάσσεται σε άλλη γλώσσα, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν
εκτεταμένη περίληψη της διατριβής τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί με ειδική πρόσκληση το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από την τελική υποβολή της διατριβής την Εξεταστική
Επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο στην έδρα του Τμήματος. Τα
εξωτερικά μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όπως ρητά αναφέρεται στην
πρόσκληση, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες παρουσιάζουν και υποστηρίζουν την
διατριβή τους δημόσια, δηλαδή ενώπιον της Επιτροπής αλλά και κάθε
ενδιαφερόμενου/ης. Η πρόσκληση ανακοινώνεται από την Γραμματεία του
Τμήματος

και

κοινοποιείται

ηλεκτρονικά

σε

λίστες

αποδεκτών

του

Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Για την έναρξη της διαδικασίας υποστήριξης της διατριβής απαιτείται η
παρουσία των πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την
ολοκλήρωση της παρουσίασης και υποστήριξης από τον/την υποψήφιο/α,
υποβάλλονται σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, στις
οποίες καλείται να απαντήσει. Στην συνέχεια η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει
κατ’ ιδίαν και κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής, την
ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη και το συνολικό εγχείρημα.
Η διατριβή λαμβάνει έγκριση όταν υπέρ αυτής ψηφίσουν τουλάχιστον τα
πέντε (5) μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά την έγκριση γίνεται με
ψηφοφορία η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης με έναν από τους εξής
χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς» και «Καλώς», ομόφωνα ή κατά
πλειοψηφία. Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό Πρακτικό
το οποίο υπογράφεται απ’ όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλεται
στην Γ.Σ.Ε.Σ. και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Μετά την
έγκριση της διατριβής καλείται ο/η υποψήφιος/α σε συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ.,
όπου διαβάζεται το Πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής και ακολουθεί η
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αναγόρευση του/της υποψήφιου/ιας σε Διδάκτορα του Τμήματος.
Πριν την καθομολόγηση, η διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και
βιβλιοδετηθεί με την φροντίδα των υποψηφίων. Τα αντίτυπα της διατριβής
διανέμονται ως εξής:
- Από ένα αντίτυπο στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (7)
- Ένα (1) εκτυπωμένο και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίτυπο στη Γραμματεία
του Τμήματος
- Ένα (1) αντίτυπο στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (Παράρτημα
Μυτιλήνης) και ένα (1) σε ψηφιακή μορφή στην σχετική πλατφόρμα της
Βιβλιοθήκης
- Δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CDs) στην Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος
- Ένα (1) αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ένα (1) σε
ψηφιακή μορφή στην σχετική πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος, στις εξής περιπτώσεις:
α) αν δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις υποχρεώσεις τους
β) αν επί το πολύ δυο (2) ακαδημαϊκά έτη δεν καταθέσουν στην Γραμματεία
του Τμήματος τις προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου
γ) μετά από πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας εάν έχει
παρέλθει μεγάλο διάστημα χωρίς επικοινωνία και ενημέρωση για την πρόοδο
τους
Η διαγραφή αποφασίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από γραπτή εισήγηση του
επιβλέποντος/ουσας, ο/η οποίος/α ενημερώνει τα μέλη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει δικαίωμα να παραστεί στην
Γ.Σ.Ε.Σ. πριν την τελική απόφαση διαγραφής και να εκθέσει τις απόψεις του/της
ή να υποβάλει σχετικό υπόμνημα. Την διαγραφή τους δύνανται να ζητήσουν και
οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, υποβάλλοντας σχετική τεκμηριωμένη
αίτηση η οποία γίνεται αποδεκτή από την Γ.Σ.Ε.Σ.
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