ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 1. Γενικές αρχές
1.

Το

Πρόγραμμα

Διδακτορικών

Σπουδών

(Π.Δ.Σ)

του

Τμήματος

Φωτογραφίας

&

Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως ισχύει
κάθε φορά.
2.

Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις
Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3.

Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν.
4485/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Άρθρο 2. Αντικείμενο – Σκοπός
1.

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
αποβλέπουν στην ανάδειξη διδακτόρων στις επιστήμες της φωτογραφίας και των
οπτικοακουστικών τεχνών και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από
τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

2.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης
Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 3. Απονεμόμενος τίτλος
Το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις
Επιστήμες της Φωτογραφίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Άρθρο 4. Όργανα διδακτορικών σπουδών – Αρμοδιότητες

1.

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου και η Συνέλευση του Τμήματος.

2.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού,
διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Διδακτορικών Σπουδών. Επίσης, η
Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές δεν ανατίθενται
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

3.

Η Συνέλευση του Τμήματος όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
4485/2017 είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να καταρτίσει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου προτάσεις για τη σύνταξη και την τροποποίηση ή αναθεώρηση του
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και έχει όλες τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
Ειδικότερα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 καθορίζει τις διαδικασίες επιλογής των Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.) όπως αυτές
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017) και τον παρόντα Κανονισμό,
 καθορίζει τα γνωστικά πεδία και τον αριθμό εισακτέων ανά πεδίο ανά ακαδημαϊκό έτος,
 συγκροτεί επιτροπές επιλογής Υ.Δ., ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή, τα μέλη των
τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα
μέλη των επταμελών εξεταστικών επιτροπών για την κρίση των διδακτορικών διατριβών,
όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία,
 εγκρίνει τις ερευνητικές προτάσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών,
 εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου,
 ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής,
 διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπόνησης και συγγραφής της διατριβής
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Δ. και αναγορεύει σε διδάκτορες τους/τις Υ.Δ.,
 διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.

4.

Για την υποβοήθηση της λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και τον
συντονισμό των διαδικασιών που προβλέπονται, η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών την οποία απαρτίζουν τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος με ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. από κάθε Τομέα Μαθημάτων. Η Επιτροπή αυτή
έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών, εισηγείται στη
Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε αυτές, επιβλέπει την
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και προτείνει τυχόν επικαιροποίηση ή ακόμη και
τροποποίηση των διατάξεων του.

Άρθρο 5. Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της
αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

2.

Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί μετά από πρόταση από ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ και
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να γίνει δεκτός/κτή ως Υ.Δ. εφόσον
είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλωμάτης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, ή/και διαθέτει
αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, καλλιτεχνικό, επαγγελματικό ή ερευνητικό
έργο, το οποίο συνίστανται σε αξιόλογη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και
επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσιτεχνία, ή/και διεθνή αναγνώριση του έργου
του, ή/και διάκριση/σεις για την ποιότητα συναφούς επαγγελματικού έργου, που
πιστοποιούνται με βραβεία και δημοσιεύσεις. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να
αποφασίσει την υποχρέωση του/της Υ.Δ. να παρακολουθήσει οργανωμένο κύκλο
επιπρόσθετων μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τον οποίο εισηγείται η τριμελής εισηγητική επιτροπή του
άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

3.

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Τμήματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος δυο (2) φορές το χρόνο ήτοι, κάθε Οκτώβριο και Μάιο, εκτός εάν
προκύπτει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για την χορήγηση υποτροφιών
με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών). Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον
προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τον
προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής σύμφωνα με το
άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει:


φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,



αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,



αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ,



αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών,



πιστοποιητικό που να αποδεικνύει καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) της αγγλικής
γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές
στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς
γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει τη ξένη
γλώσσα ως μητρική. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται η πιστοποιημένη
γνώση της ελληνικής γλώσσας.



συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017). Το
συνοπτικό σχέδιο πρότασης Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου/ας κατατίθεται
με την αίτηση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και η έκτασή του πρέπει να
κυμαίνεται από 4.500 έως 5.500 χιλιάδες λέξεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ειδικότερα, ακλουθεί τη δομή των διεθνών ερευνητικών κανόνων και περιλαμβάνει τα
εξής επιμέρους στοιχεία:
i.

προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής,

ii.

περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής,

iii.

περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί και μεθοδολογικό σχεδιασμό,

iv.

προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα,

v.

ενδεικτική αλληλογραφία,

vi.

σύντομη θεωρητική πλαισίωση του υπό διερεύνηση θέματος και καταγραφή της
υπάρχουσας επί του θέματος γνώσης,

vii.

ερευνητική δεοντολογία και αναφορά σε απαιτούμενες ενέργειες για την
αδειοδότηση από τις επίσημες επιστημονικές και διοικητικές δομές,

viii.



δείγμα και μέθοδο εύρεσης του δείγματος,

ix.

ερευνητικά εργαλεία,

x.

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ερευνητικής πρότασης.

σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
διδακτορικές σπουδές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να
ενισχύσει την υποψηφιότητά του,



δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους από τους συντάξατες που να
υποστηρίζουν την συγκεκριμένη υποψηφιότητα,



επιπλέον ο/η Υ.Δ που ενδιαφέρεται για Πρακτικό Διδακτορικό (practice based) θα πρέπει
να καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο με το προϋπάρχον καλλιτεχνικό έργο.

4.

Η υποψήφια ερευνητική πρόταση μιας διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από πρωτοτυπία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υφίσταται προηγούμενη

ερευνητική δραστηριότητα στη θεματική ενότητα της ερευνητικής πρότασης. Η πρωτοτυπία
της ερευνητικής πρότασης έγκειται κυρίως στη συμβολή της στη διεθνή ερευνητική
δραστηριότητα. Ειδικότερα, η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να αναγνωρίσει τα νέα
ερευνητικά ερωτήματα που αναδύονται από έναν ερευνητικό τομέα, να εντοπίσει πιθανά
ερευνητικά κενά στην υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα ή να στοχεύσει στη συνέχεια
μιας έρευνας με διαφορετικές πιθανές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
5.

Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει τις σχετικές
αιτήσεις καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση.

Άρθρο 6. Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1.

Το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορεί να προκηρύσσει ή να δέχεται
οποτεδήποτε ανεξάρτητες αιτήσεις για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

2.

Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμίες και
διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφοροποιούμενα
χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Διατριβών, επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών και του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7. Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
1.

Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή,
Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή
άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄, ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή
όπως διαφορετικά ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2.

Κάθε Επιβλέπων/πουσα μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) Υποψήφιους Διδάκτορες μη
συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων (άρθρο 45 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017).

3.

Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης
μπορεί, βάσει της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από
εκείνα που προβλέπονται στον νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών
(άρθρο 42 του ν. 4485/2017).

4.

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο Επιβλέποντα/πουσα, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής

Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να
υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
5.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη
Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή ως
διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο ή από αναγνωρισμένα
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.

6.

Εάν ο επιβλέπων Καθηγητής είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, η σύνθεση της
τριμελούς και επταμελούς επιτροπής επαφίεται στην ελεύθερη κρίση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Εάν ο επιβλέπων Καθηγητής δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κρίνεται
αναγκαίο τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

7.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις
βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

8.

Από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποκλείονται μέχρι και δευτέρου βαθμού
συγγενείς του/της ενδιαφερόμενου/ης.

9.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων/πουσα εκλείψει ή, διαπιστωμένα, αδυνατεί να
τελέσει χρέη επιβλέποντα/πουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώμη
του προτεινόμενου επιβλέποντος/πουσας, διαφορετικά αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου
αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με
την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί, μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα (Υ.Δ.) και του επιβλέποντος/πουσας, να
αντικαταστήσει μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

10. Αν ο/η επιβλέπων/πουσα συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει
να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/πουσας των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει πριν
τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
11. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών,
ούτε Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές είχαν οριστεί

Επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή τους,
παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση του Τμήματος όταν
ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.
12. Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής θεωρείται και ως
ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής (άρθρο 40,
παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 8. Εξέταση αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1.

Η υποψηφιότητα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα
νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αναφορικά με τη
διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων.

2.

Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής που έχουν συνολικά υποβληθεί τις κατηγοριοποιεί με βάση την
συνάφεια του προτεινόμενου ερευνητικού αντικειμένου και αφού τις υποβάλει στην
Συνέλευση του Τμήματος ορίζεται μία τριμελής εισηγητική επιτροπή ανά συγκεκριμένη,
ομαδοποιημένη κατηγορία αιτήσεων.

3.

Ειδικότερα ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια κατά τη διαδικασία εισαγωγής:
 1ο Στάδιο – Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζεται και
αξιολογείται ο φάκελος του/της υποψήφιου/ας από την τριμελή εισηγητική επιτροπή.
Συνυπολογίζονται τα εξής: σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ειδικές γνώσεις, δημοσιεύσεις,
ανακοινώσεις

και

η

προηγούμενη

ερευνητική

δραστηριότητα.

Τα

παραπάνω

συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
 2ο Στάδιο – Διαδικασία Συνέντευξης. Η συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α
πραγματοποιείται από την τριμελή εισηγητική επιτροπή σε καθορισμένη ημέρα και ώρα.
Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια
του/της υποψήφιου/ας αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο, το κίνητρο και το
ενδιαφέρον του/της για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ο/Η υποψήφιος/α
αξιολογείται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ξεχωριστά από το κάθε μέλος της
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
 3ο Στάδιο – Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης. Έπειτα από την αξιολόγηση του
φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/α προσκαλείται σε
καθορισμένη ημέρα και ώρα να παρουσιάσει στην τριμελή εισηγητική επιτροπή την
ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η παρουσίαση, χρονικής
διάρκειας τριάντα (30) λεπτών, περιλαμβάνει:
i. την αναγκαιότητα/σκοπιμότητα της έρευνας,

ii. τα κίνητρα επιλογής του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος,
iii. τη θεωρητική πλαισίωση της έρευνας,
iv. τη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση,
v. τον μεθοδολογικό σχεδιασμό,
vi. τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα,
vii. τη μέθοδο εντοπισμού του δείγματος,
viii. τη μέθοδο ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων,
ix. τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και
x. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης.
4.

Μετά το πέρας της παρουσίασης υποβάλλονται στον/στην υποψήφιο/α ερωτήσεις από τα
μέλη της τριμελούς επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης. Ο/Η
υποψήφιος/α καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
και να υποστηρίξει την πρόταση του/της. Ο/Η υποψήφιος/α αξιολογείται ξεχωριστά από το
κάθε μέλος της επιτροπής.

5.

Στην τελική τελική αξιολόγηση συνεκτιμάται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 20%, β) ο
βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της επιτροπής) σε
ποσοστό 20% και γ) η παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης 60% (που είναι ο μέσος όρος
των τριών εξεταστών της επιτροπής). Η βάση εισαγωγής για Διδακτορικές Σπουδές δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερη του 60%. Η βάση εισαγωγής είναι ο μέσος όρος των τριών
εξεταστών της επιτροπής και προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, της
συνέντευξης και της παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης.

6.

Τέλος, συντάσσεται από την τριμελή επιτροπή εισηγητική έκθεση αναφορικά με τη
διαδικασία και την επιλογή ή μη του/της υποψήφιου/ας. Στο υπόμνημα της εισηγητικής
έκθεση πρέπει να αναγράφεται και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα. Η εισηγητική αυτή
έκθεση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

7.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, την
συνεκτιμά με την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζονται ο
Επιβλέπων/-πουσα, τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τα οποία
προτείνονται από τον Επιβλέποντα καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής.

8.

Τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών
Διατριβών και περίληψη τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος
κανονισμού), τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, καθώς και

των υπολοίπων μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3)
πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι έξι (6) πλήρη
ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής από την Συνέλευση του Τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να δοθεί
παράταση έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη.

3.

Ο/Η Υ.Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του την διεύρυνση της
ανωτέρω περιόδου έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη συνολικά.

4.

Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται σε συνεργασία της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής με τον/την Υ.Δ. Ο/Η Υ.Δ. υποβάλλει προς έγκριση στην Τριμελή
Επιτροπή την τελική ερευνητική πρόταση για τη Διδακτορική Διατριβή.

5.

Μετά την απόφαση αποδοχής της ερευνητικής πρότασης από την Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή, ο/η Υ.Δ. πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική
μορφή:
 σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,
 μια σύντομη παρουσίαση της υπό εκπόνησης διατριβής που θα περιλαμβάνει τον τίτλο,
περιγραφή του αντικειμένου (στόχοι, υποθέσεις εργασίας), και
 τη μεθοδολογία (έως 500 λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα στοιχεία αυτά θα
εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορούν να ανανεώνονται ανά εξάμηνο,
στο βαθμό που αυτά τροποποιούνται.

6.

Ο/Η Υ.Δ. κάθε έτος, έως το τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
αναλυτικό γραπτό υπόμνημα το οποίο συνοδεύεται και από προφορική παρουσίαση
αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής (άρθρο 40 παράγραφος 2 του ν. 4485/2017).

7.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως το
τέλος Ιουνίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση
Προόδου εάν ο/η Υ.Δ. είναι ικανός/νη ή όχι να συνεχίσει τη Διδακτορική του Διατριβή. Εάν η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του
Διατριβή, τότε ο/η Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Εάν η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει πρόοδο και

δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του Διατριβή, προτείνει στη Συνέλευση του
Τμήματος τη διαγραφή του.
8.

Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης
παραγράφου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της Υ.Δ.

9.

Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής χωρίς ουσιαστική αλλαγή του
περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλλει τον
χρόνο έναρξης της διατριβής.

10. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομένου της Διδακτορικής Διατριβής
συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη
αντικατάσταση του Επιβλέποντος/ουσας και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής καθώς και την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της Διατριβής.
11. Η αλλαγή του θέματος μπορεί να ζητηθεί στο διάστημα των δύο (2) πρώτων ετών από την
ημερομηνία έγκρισης της εκπόνησης της Δ.Δ. Οι λόγοι αλλαγής του θέματος μπορεί να
σχετίζονται με πιθανή αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή με τεκμηριωμένες
δυσκολίες που αφορούν κυρίως τον μεθοδολογικό ερευνητικό σχεδιασμό, την εύρεση ή
ανταπόκριση του δείγματος, την αδειοδότηση για τη διεξαγωγή έρευνας κ.ά.
12. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 10. Γλώσσα συγγραφής διδακτορικής διατριβής
1.

Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Με την υποβολή της
Διδακτορικής Διατριβής ο/η Υ.Δ. υποβάλλει και εκτενή περίληψή της στην Αγγλική γλώσσα.

2.

Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη διεθνή γλώσσα είναι δυνατή με
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνει περίληψη, τίτλο και λέξεις-κλειδιά στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 11. Πρακτικό Διδακτορικό (practice based)
1.

Το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών λόγω της ιδιαιτερότητας του έχει την
δυνατότητα να προσφέρει και Πρακτικά Διδακτορικά (practice based).

2.

Τα πρακτικά διδακτορικά πληρούν τις προϋποθέσεις μιας πρωτότυπης έρευνας όπως
άλλωστε και τα αμιγώς θεωρητικά διδακτορικά. Προωθούν την γνώση μέσω της πρακτικής
συνιστώσας και τα αποτελέσματα αυτής: η πρωτοτυπία και η συνεισφορά στη γνώση
μπορούν να αναδειχτούν μέσα από την δημιουργία ενός αυτοτελούς έργου συγκεκριμένα
μέσω μιας ολοκληρωμένης φωτογραφικής ενότητας ή οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. βίντεο

ή ταινία ) υψηλών προδιαγραφών. Η πρακτική συνιστώσα ενός διδακτορικού θα πρέπει να
είναι ενσωματωμένη στην θεωρητική και η τελική εργασία θα πρέπει να αποδεικνύει την
σύνδεσή τους.

Άρθρο 12. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
1.

Ο/Η Υ.Δ. όταν ολοκληρώσει την εκπόνηση της Διδακτορικής του/της Διατριβής, καταθέτει
αίτηση αξιολόγησης και υποστήριξής της στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή τεκμηριωμένα απορρίπτει την αίτηση του/της Υ.Δ. για
αξιολόγηση και υποστήριξη της Διατριβής του.

2.

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του/της υποψηφίου, ο/η
υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, στην οποία
θα αναλύει τους τρόπους με τους οποίους έχει αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις και έχει
ενσωματώσει τις συμβουλές της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση
ενδεχόμενης νέας απόρριψης επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.

3.

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του/της Υ.Δ., συντάσσει
σχετική αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
ζητώντας τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της
συγκεκριμένης διατριβής.

4.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου
και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα
(4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

5.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά
τη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος
Κανονισμού) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

6.

Από την σύσταση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αποκλείονται οι μέχρι και
δευτέρου βαθμού συγγενείς του/της υποψήφιου/ας.

Άρθρο 13. Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
1.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την Υ.Δ. Η υποστήριξη οφείλει να
λάβει χώρα εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους τρεις (3) μήνες ή όπως

αποφασισθεί από τη Συνέλευση. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη
φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
2.

Η υπό κρίση διδακτορική διατριβή παραδίδεται σε ένα τυπωμένο και ηλεκτρονικό αντίγραφο
από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής, δύο (2)
μήνες πριν από την ημερομηνία της τελικής κρίσης της διδακτορικής διατριβής.
Επιπροσθέτως, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, έπειτα από τον ορισμό της επταμελούς
επιτροπής και πριν την ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξής της, υποχρεούται να
καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση ότι η υπό κρίση διδακτορική
διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.

3.

Κατά τη δημόσια υποστήριξη ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καλείται να παρουσιάσει το
σύνολο της διδακτορικής διατριβής σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60)
λεπτών αναπτύσσοντας όλα τα κεφάλαια-ενότητες της διδακτορικής διατριβής και δίνοντας
έμφαση στη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και στην ανάλυση-συζήτηση των
ερευνητικών ευρημάτων.

4.

Η Επταμελής Επιτροπή υποβάλει ερωτήσεις και παρέχει τη δυνατότητα και στο ακροατήριο
για την υποβολή ερωτήσεων στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα.

5.

Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η Επταμελής Επιτροπή συνεδριάζει
χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση κυρίως αυτά τα κριτήρια
την εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Η
τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η
διατριβή αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής».

6.

Τα μέλη της επταμελούς επιτροπής μπορούν να υποδείξουν διορθώσεις στο τελικό κείμενο
της διδακτορικής διατριβής. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιφυλαχτούν στην
υπογραφή του πρακτικού και να υπογράψουν εφόσον ο/η υποψήφιος/α ανταποκριθεί
ικανοποιητικά στις διορθώσεις που του/της προτάθηκαν σε διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία της υποστήριξης. Την ευθύνη της διεκπεραίωσης της παραπάνω διαδικασίας
φέρει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια ο/η οποίος/α καταθέτει στη Γραμματεία του
Τμήματος το πλήρως υπογεγραμμένο πρακτικό και βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε
τη διατριβή με τις προσθήκες/αλλαγές που του ζητήθηκαν από την πλειοψηφία των μελών
της επταμελούς επιτροπής.

7.

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, στο οριζόμενο
από τον παρόντα Κανονισμό χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, τότε συντάσσεται πλήρως
υπογεγραμμένο πρακτικό από τα μέλη της επταμελούς επιτροπής και βεβαίως από τον/την

επιβλέποντα/ουσα ότι ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε τη διατριβή με τις προσθήκες/αλλαγές
που του ζητήθηκαν από την πλειοψηφία των μελών της επταμελούς επιτροπής. Το πρακτικό
της επταμελούς επιτροπής και η βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας κατατίθενται στη
Γραμματεία του Τμήματος και υποβάλλονται προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος
για τη μη χορήγηση του διδακτορικού τίτλου.
8.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει την υποχρέωση έπειτα από την υποστήριξη της
διδακτορικής διατριβής και προτού αναγορευτεί σε διδάκτορα να καταθέσει έξι (6)
αντίγραφα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του τελικού κειμένου της διδακτορικής
διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος, στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη και την ενιαία πλατφόρμα Ιδρυματικού αποθετηρίου «Ωκεανίς» του ΠΑ.Δ.Α. στο
σπουδαστήριο/βιβλιοθήκη των Π.Μ.Σ. του Τμήματος, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ν. 3149/2003, άρθρο 12, παρ. 7.α και 9).

9.

Η κλίμακα βαθμολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον αυτή κριθεί ως επιτυχής και
εγκριθεί, έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς.

10. Ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής
από την επταμελή Επιτροπή και ημερομηνία αναγόρευσης η ημερομηνία συνεδρίασης της
Συνέλευσης.
11. Στον διδάκτορα μπορεί να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει
περατώσει επιτυχώς τη διατριβή του.
12. Η ορκωμοσία και η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση,
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία
προσκεκλημένων, με την ανάγνωση του Πρακτικού της Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 14. Διδακτορικής διατριβές με συνεπίβλεψη
1.

Το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορεί να συνεργάζεται με άλλα
δημόσια Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών για την εκπόνηση
Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 και
τις τροποποιήσεις των άρθρων 12 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 69 παρ. 10 του ν.
4485/2017, ο συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως εξής: «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το αυτοτελές ερευνητικό
ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), τα
ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της
Διδακτορικής Διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας
Επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του Υ.Δ. έως και την
απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε
περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και
εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών
Κέντρων.
3. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή
Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15. Δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
1.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) έχουν, μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την
πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις
εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων
οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου
σπουδών.

2.

Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

3.

Οι Υ.Δ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων
διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών
από την πρώτη εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους
μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Συνέλευση της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού, στη Συνέλευση του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, και στις Συνελεύσεις των Τομέων,
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.

4.

Οι Υ.Δ. μπορούν επιπλέον, να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος
και να παρέχουν υπηρεσίες επιτήρησης κατά τις εξεταστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 που
παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση
των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους
διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του
Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στη διδασκαλία φροντιστηριακών
ασκήσεων ή στο εργαστηριακό μέρος μαθημάτων του πρώτου κύκλου σπουδών του
Τμήματος, καθώς και σε άλλο επικουρικό έργο. Η ανάθεση του επικουρικού έργου γίνεται
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

5.

Οι Υ.Δ. έχουν υποχρέωση να ακολουθούν τους κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της
Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

6.

Οι Υ.Δ. οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

7.

Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Υ.Δ. μπορούν να του/της
επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές:
i. έγγραφη επίπληξη,
ii. αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως και δύο (2) έτη,
iii. οριστική διαγραφή.

8.

Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από απολογία του Υ.Δ., από τον
Πρόεδρο του Τμήματος. Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας καθώς και η οριστική
διαγραφή επιβάλλονται, μετά από απολογία του/της Υ.Δ., από τη Συνέλευση του Τμήματος.

9.

Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος
διαγράφει τον/την Υ.Δ. Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η Συνέλευση του Τμήματος
προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου.

Άρθρο 16. Διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται:
i. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος/ίδια το επιθυμεί και καταθέσει αντίστοιχη αίτηση,
ii. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί την μέγιστη δυνατή διάρκεια των έξι (6) ετών,
iii. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από ακρόαση του/της Υ.Δ., όταν ο/η
Υ.Δ. δεν προβεί σε ανανέωση εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη,
iv. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από ακρόαση του/της Υ.Δ., όταν
διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή,

v. απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από ακρόαση του/της Υ.Δ., όταν ο/η
Επιβλέπων ζητήσει την διαγραφή με αιτιολογημένη πρόταση η οποία θα αφορά την
ικανότητα του/της Υ.Δ. να συνεχίσει την εκπόνηση της διατριβής,
vi. όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη διαγραφή του/της Υ.Δ. ως πειθαρχική
ποινή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 17. Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας
1.

Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, αποβλέπει
πρωτίστως στην εκπαίδευση του υποψήφιου διδάκτορα και στην απόκτηση ερευνητικής
εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για την
περαιτέρω σταδιοδρομία του.

2.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε
συνεχόμενες και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από ερευνητικές
μονάδες και επιστημονικούς υπευθύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο
πλαίσιο σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

3.

Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου της διατριβής του, σύμφωνα με το
ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

4.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις, ευρεσιτεχνίες), που ενδεχομένως
προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο
στον διδάκτορα όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητής που
μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της Δ.Δ. λόγω της συνέχισης της
αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο
αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα αυτά μπορεί να
υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της σχετικής έρευνας.

5.

Για τις διδακτορικές διατριβές που έχουν γίνει αποδεκτές ο διδακτορικός φοιτητής/τρια,
υπογράφοντας σχετική δήλωση αποδέσμευσης, παραχωρεί στο Τμήμα Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης του
τίτλου αλλά και της περίληψης της διδακτορικής του/της διατριβής στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά στο διαδίκτυο, μέσω του ισοτόπου του Τμήματος.

Άρθρο 18. Αφαίρεση διδακτορικού τίτλου
1.

Διδακτορικός Τίτλος ο οποίος χορηγήθηκε από το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
Τεχνών είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και

του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησης του και, κυρίως (αλλά όχι
αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί
προϊόν λογοκλοπής.
2.

Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, η οποία και
κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Άρθρο 19. Η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου
Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών. Η
μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
1.

Η έντυπη τελική μορφή της διδακτορικής διατριβής έχει μέγεθος Α4, οι σελίδες τυπώνονται
σε μονή όψη σε χαρτί τουλάχιστον 80g με έντυπο εξώφυλλο και χαρτοβιβλιοδετημένη, ως
μέθοδος βιβλιοδέτησης προτείνεται η θερμοκόλληση.

2.

Η γραμματοσειρά προτείνεται να είναι Times New Roman, μαύρου χρώματος, μεγέθους 12,
με διάστιχο σειρών 1,5.

3.

Η έκταση της διδακτορικής διατριβής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 70.000 λέξεων
και μεγαλύτερη των 120.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας και των
παραρτημάτων.

4.

Το γενικό περίγραμμα της δομής της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει:
i. το εξώφυλλο (αναγράφεται το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος της διδακτορικής
διατριβής, το όνομα του/της διδακτορικού φοιτητή/τριας, το όνομα του/της
επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας και των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής, ο χαρακτηρισμός «διδακτορική διατριβή», ο τόπος και το έτος κατάθεσης της
διδακτορικής διατριβής).
ii. το Εσώφυλλο (αναγράφονται τα ίδια στοιχεία με το εξώφυλλο με επιπλέον στοιχείο την
καταγραφή των ονομάτων των μελών της επταμελούς επιτροπής και της αρχικής
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή
μελών της τριμελές συμβουλευτικής επιτροπής να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της
επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται η

αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να αναφέρεται η
σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής).
iii. τις Συντομογραφίες (καταγράφονται στο σύνολό τους και επεξηγούνται αναλυτικά
εφόσον υπάρχουν).
iv. τα Περιεχόμενα (αριθμούνται πλήρως όλες οι ενότητες της διδακτορικής διατριβής).
v. την Περίληψη (συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, στον σκοπό, στα ερευνητικά
ερωτήματα, στη μεθοδολογική προσέγγιση, στα ερευνητικά εργαλεία, στο δείγμα, στη
μέθοδο ανάλυσης ευρημάτων και στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Στο τέλος της
περίληψης καταγράφονται και έως έξι (6) λέξεις-κλειδιά. Η έκταση της περίληψης
κυμαίνεται από 500 έως 1000 λέξεις).
vi. το Abstract (μετάφραση της προαναφερόμενης περίληψης στην αγγλική γλώσσα
συμπεριλαμβανομένου και του μεταφρασμένου τίτλου της διδακτορικής διατριβής).
vii. τον Πρόλογο ή την Εισαγωγή (με αναφορές στους λόγους επιλογής του θέματος και στην
αναγκαιότητα της έρευνας, στη δομή/διάρθρωση της διδακτορικής διατριβής, στα
πρόσωπα/φορείς που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής
διατριβής/ευχαριστίες).
viii. το Θεωρητικό πλαίσιο (αναπτύσσονται τα κεφάλαια/ενότητες της θεωρητικής πλαισίωσης
του διερευνώμενου θέματος).
ix. τον Σκοπό και τη Μεθοδολογία (περιλαμβάνει τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά
ερωτήματα, τη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση, τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, τα
ερευνητικά εργαλεία, τη μέθοδο ανάλυσης των ευρημάτων, τη μέθοδο εύρεσης του
δείγματος, τη δημογραφική ταυτότητα του δείγματος).
x. την Παρουσίαση ευρημάτων (περιγραφή, παρουσίαση των ευρημάτων σε θεματικούς
άξονες).
xi. την Ανάλυση/Συζήτηση (αναλύονται και τεκμηριώνονται τα ευρήματα της έρευνας).
xii. τα Συμπεράσματα (σύνοψη των βασικών ευρημάτων της έρευνας).
xiii. τους Μεθοδολογικούς περιορισμούς της έρευνας (αυτοαξιολόγηση της έρευνας,
μεθοδολογικές προκλήσεις).
xiv. τις Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις (αναφορά σε μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις
που προέκυψαν από το διερευνώμενο θέμα).
xv. τη Βιβλιογραφία [καταγραφή όλων των βιβλιογραφικών αναφορών στο σύστημα MLA
(Modern Language Association) ως πρότυπο για το Τμήμα (το σύστημα βιβλιογραφικών
αναφορών MLA χρησιμοποιείται κυρίως στις Ανθρωπιστικές Σπουδές].
xvi. το Παράρτημα (περιλαμβάνονται συνήθως ερευνητικά εργαλεία, οδηγοί συνέντευξης,
πρωτόκολλα παρατήρησης, επιστολές αδειοδότησης, πίνακες, αρχεία, στατιστικά

στοιχεία, έγγραφα, ωρολόγια προγράμματα, οπτικό υλικό, πηγές, εκπαιδευτικό υλικό
κ.λπ.).

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
1.

Στο Πρακτικό Διδακτορικό ισχύουν τα προαναφερόμενα με τις εξής αλλαγές:
i. Το μήκος του κειμένου της θεωρητικής συνιστώσας πρέπει να εκτείνεται μεταξύ 3050.000 λέξεων.
ii. Η πρακτική συνιστώσα θα πρέπει να είναι ένα «ουσιαστικό» σώμα εργασίας. Στην
περίπτωση φωτογραφικής ενότητας συνεπάγεται την υποβολή 30 τουλάχιστον
φωτογραφιών (άμεσης καταγραφής) ή 20 έργων (μεικτά μέσα) ενώ στην περίπτωση
ταινίας / βίντεο, συνεπάγεται την υποβολή έργου (ή έργων) μήκους περίπου μιας ώρας
(ή περισσότερο). Τέλος, λεπτομερείς απαιτήσεις θα τεθούν κατά περίπτωση.
iii. Η πρακτική συνιστώσα θα πρέπει να αποτελεί μια πρωτότυπη συνεισφορά από μόνη
της, η οποία σχετίζεται αναπόσπαστα με τη θεωρητική συνιστώσα της διατριβής. Επίσης
η θεωρητική συνιστώσα δεν μπορεί να αποτελεί απλώς ένα «σχόλιο» για την πρακτική
εργασία. Αντιθέτως, θα πρέπει να εισφέρει μια ουσιαστική θεωρητική συμβολή στο
επιλεγμένο πεδίο έρευνας, σύμφωνα με το «πρότυπο» μιας θεωρητικής διδακτορικής
διατριβής.

