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Θεσμικό Πλαίσιο
Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από το άρθρο 9 του νόμου
3685/2008, δεδομένου ότι και το εδάφιο α της παρ. 11 του άρθρου 80 ν. 4009/2011 (Α΄
195), όπως τροποποιήθηκε βάσει της παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α’ 228),
προβλέπει πως «Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και τη
συγκρότηση των οργάνων τους, για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως ισχύει.». Σημειώνεται δε πως η παρ. 4 του
άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 4076/2012 (Α΄159), προβλέπει πως «Τα προγράμματα μεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.»
Συνεπώς, με τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος και την ίδρυση Σχολής
μεταπτυχιακών σπουδών ο παρών κανονισμός θα αναθεωρηθεί αντίστοιχα.
Έως της αυτονομήσεως του Τμήματος Νοσηλευτικής και την ολοκλήρωση του
Οργανισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης ασκεί η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και
Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τροποποιήσεις Κανονισμού Λειτουργίας
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει αμέσως μετά την έγκρισή του από τα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της
Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη λειτουργία του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών (ΠΔΣ)

και δεν ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα

Κανονισμό επιλύεται από την Κοσμητεία της Σχολής .
Στόχοι
Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας
σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να
συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας. Οι απόφοιτοι των
διδακτορικών

προγραμμάτων

προορίζονται

να

στελεχώσουν

το

ερευνητικό,

επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδος και του εξωτερικού. Συγχρόνως,
το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το

Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και
συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.
Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος
Νοσηλευτικής είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας στην Νοσηλευτική
Επιστήμη αλλά και συναφών κλάδων των Επιστημών Υγείας καθώς και η δημιουργία
επιστημόνων ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της
τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Νοσηλευτικής Επιστήμης
και των Επιστημών Υγείας.
Εμπλεκόμενοι
Υποψήφιος διδάκτωρ (ΥΔ)
Για να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος ως υποψήφιος διδάκτορας (ΥΔ), πρέπει να διαθέτει
κατ’ ελάχιστον:
(1) πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (ή της ΑΣΠΑΙΤΕ) της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής,
νομίμως αναγνωρισμένο,
(2) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής,
νομίμως αναγνωρισμένο,
(3) πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Συνεκτιμώμενα προσόντα: Συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του υποψηφίου, ο
βαθμός γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ικανότητα όπως
προκύπτει από δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις σε συνέδρια ή από τη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα και η τυχόν επαγγελματική εμπειρία.
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ)
Για κάθε ΥΔ ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τριμελής συμβουλευτική
επιτροπή για την επίβλεψη και την καθοδήγηση του ΥΔ.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται από έναν (1) καθηγητή του
Τμήματος Νοσηλευτικής της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι
καθηγητές και λέκτορες του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. ή
ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια
ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί

τη διατριβή του. Κάθε καθηγητής μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ
υποψήφιους διδάκτορες.
Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Αίτηση -Δικαιολογητικά
Για την εγγραφή στο ΠΔΣ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στη
Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(1) Έντυπη αίτηση στην οποία να περιγράφεται το προτεινόμενο πεδίο έρευνας.
(2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
(3) Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένων γλωσσών σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ.
(4) Δύο συστατικές επιστολές, μία τουλάχιστον εκ των οποίων από καθηγητή που έχει
συνεργαστεί με τον υποψήφιο, στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών.
(5) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου. Σε περίπτωση που πρόκειται για πτυχίο
Πανεπιστημίου του εξωτερικού, θα πρέπει να συνυποβάλει και την αναγνώρισή του από
τον ΔΟΑΤΑΠ.
(6) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Σε περίπτωση που πρόκειται για δίπλωμα
Πανεπιστημίου του εξωτερικού η αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ πρέπει να
συνυποβληθεί με την αίτηση.
(7) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν. Οι δημοσιεύσεις θα
συνοδεύονται από αναλυτική αναφορά των συγγραφέων και του μέσου δημοσίευσης,
καθώς και από συνοπτική περιγραφή της συμμετοχής του υποψηφίου στην εν λόγω
έρευνα.
Ερευνητικό πρωτόκολλο
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έλθουν σε επαφή με καθηγητή του τμήματος
Νοσηλευτικής προκειμένου να τον συμβουλευθούν σχετικά την πρότασή τους για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τους όρους υποβολής της.
Οι αιτούντες υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο-αίτηση, το
οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενο από ερευνητικό
πρωτόκολλο για το προτεινόμενο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Το υπόμνημα αυτό
δεν θα υπερβαίνει τις 2.500 λέξεις (δέκα σελίδες) θα περιέχει τον τίτλο εργασίας και δύο
σελίδες βιβλιογραφία που θα παραθέτει τα σχετικά έργα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο

στην διαμόρφωση της προσέγγισης του αιτούντος αναφορικά με την προτεινόμενη
διδακτορική διατριβή. Το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου θα πρέπει:


Να καταδεικνύει την πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης λαμβάνοντας υπόψη
τα υπάρχοντα έργα και τις κατευθύνσεις της επιστήμης



Να δηλώνει τη σημασία της ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο του ευρύτερου
επιστημονικού πεδίου του αιτούντος και του ερευνητικού στρατηγικού
σχεδιασμού του τμήματος Νοσηλευτικής



Να δηλώνει τις βασικές ενότητες θεώρησης τις οποίες ο αιτών θα επεξεργασθεί με
βάση τις οποίες θα οργανωθεί και θα δομηθεί η ανάπτυξη της διατριβής, καθώς και
τη μεθοδολογία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει



Να εντοπίζει τα τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που ο αιτών προβλέπει ότι θα
αντιμετωπίσει κατά την εκπόνηση της διατριβής.

Διαδικασία
Κάθε αίτηση, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά της, θα διαβιβάζεται από τη
Γραμματεία του Τμήματος στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης
και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία θα ορίζει τα μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επίβλεψη και καθοδήγηση του ΥΔ και το
ευρύτερο θεματικό πεδίο στο οποίο θα εμπίπτει η ΔΔ. Στη συνέχεια η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέμα
της διδακτορικής διατριβής. Τέλος, το ερευνητικό πρωτόκολλο εξετάζεται από την
επιτροπή δεοντολογίας η οποία εγκρίνει την πραγματοποίηση του.
Εάν η υποβαλλόμενη πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν
εκπληρώνει τα κριτήρια του Κανονισμού κατά την κρίση της Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών

Ανθρώπινης

Κίνησης

και

Ποιότητας

Ζωής

του

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου , τότε αυτή αποφασίζει αιτιολογημένα την απόρριψη της αίτησης και η
σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία ενημερώνει
σχετικώς τον αιτούντα.

Φοίτηση
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Η ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της
διατριβής ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακά έτη. Παράταση ενός ακόμα έτους μπορεί να
δοθεί σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον αυτό αιτιολογείται με εμπεριστατωμένη
έκθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και αποφασίζεται από

την

Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.

Ετήσια έκθεση προόδου
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο
διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου που αποτελείται τουλάχιστον από 500 λέξεις (2
σελίδες)

στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Γίνεται
αναφορά στα πεπραγμένα όσον αφορά στην ερευνητική και επικουρική εργασία που
έχει ολοκληρωθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος καθώς και η συμμετοχή του σε
ακαδημαϊκές εκδηλώσεις με δικές του εισηγήσεις ή παρεμβάσεις.

Αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής
Οποιαδήποτε αλλαγή στον τίτλο της υπό εκπόνηση διατριβής ή τυχόν
αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα είναι δυνατή εφόσον συνοδεύεται από τεκμηριωμένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και αποφασίζεται από τη Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
Σε αυτό το μέρος των σπουδών ο ΥΔ εκπονεί την ερευνητική του εργασία υπό
την καθοδήγηση του Επιβλέποντα και σύμφωνα με την καθοδήγηση της ΤΣΕ και
φροντίζει για τη δημοσίευση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων. Όπου απαιτούνται
υποδομές και εργαλεία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών του

ΥΔ, αρμόδιος να τα εξασφαλίσει είναι ο Επιβλέπων. Το Τμήμα δύναται να
χρησιμοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, με τη συγκατάθεση των συγγραφέων
και σεβόμενο τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν.2472/1997, ΦΕΚ Α΄
50), στο πλαίσιο της προώθησης ερευνητικών, διδακτικών, ή άλλων στόχων.
Η εκπόνηση της διατριβής ολοκληρώνεται με τη συγγραφή του κειμένου της
διδακτορικής διατριβής. Η διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το
κείμενο περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική γλώσσα.
Εξέταση
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι η διατριβή έχει ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της, κινεί τη διαδικασία για την τελική κρίση. Η
προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της ΔΔ γίνεται από τον ΥΔ δημόσια, έπειτα από
έγγραφη θετική εισήγηση της ΤΣΕ προς την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Στην εισήγηση τεκμηριώνονται τα
πρωτότυπα σημεία της διατριβής τα οποία προάγουν την επιστήμη και παρατίθενται
το κείμενο της διατριβής, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου διδάκτορα και ο
κατάλογος των επιστημονικών του δημοσιεύσεων. Όσον αφορά στις επιστημονικές
δημοσιεύσεις κρίνεται σκόπιμο ως την περάτωση της συγγραφής της ΔΔ να έχουν
δημοσιευθεί τουλάχιστον 2 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και να
έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 ανακοινώσεις σε μεγάλης ανταγωνιστικότητας
και σημαντικής απήχησης συνέδρια του χώρου. Οι δημοσιεύσεις αυτές υποβάλλονται
από τον ΥΔ στην ΤΣΕ και συνεκτιμώνται από αυτήν ως προς την επιστημοσύνη τους.
Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να
συνεχίζεται με αίτηση του υποψηφίου.
Η τελική κρίση γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται
από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.
Ταυτόχρονα η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής ορίζει και την ημερομηνία της δημόσιας συνεδρίασης για την υποστήριξη της
διδακτορικής διατριβής. 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 οικείο Τμήμα. 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. ή ερευνητές 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 υποψήφιος
διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Απαρτία της συνεδρίας της Εξεταστικής Επιτροπής
υπάρχει όταν παρίστανται τα πέντε μέλη της.
Κατά την υποβολή της διδακτορικής τους διατριβής προς κρίση, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα
πρέπει να εκθέτουν γενικά στον Πρόλογο τις πηγές από τις οποίες άντλησαν τις πληροφορίες
τους, η έκταση στην οποία ωφελήθηκαν από το έργο άλλων, και τα τμήματα της
υποβαλλόμενης διατριβής τα οποία θεωρούνται ως πρωτότυπα καθώς επίσης και
υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση η οποία να δηλώνει τα εξής:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διδακτορική διατριβή είναι εξ ολοκλήρου δικό μου έργο και κανένα
μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση από
ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών η φοιτητών. Όπου έχω
βασιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω προσπαθήσει με όλες μου τις δυνάμεις να το
προσδιορίσω σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών ακολουθώντας την ακαδημαϊκή
δεοντολογία.»

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:


Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί



Μπορεί να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις ως προϋπόθεση
της έγκρισης



Μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα την έγκρισή της.
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις o επιβλέπων

καθηγητής όταν λάβει τις τροποποιήσεις δίδει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση που
ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ως
σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής θα γίνει
μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική.

Η βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ
ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»
Τα υποβαλλόμενα αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής θα συνοδεύονται και
από μία περίληψη περίπου 400 λέξεων. Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή
εκπονείται σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στην
ελληνική γλώσσα μέχρι 2.000 λέξεις. Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής μαζί με τις
υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 λέξεις.
Αναγόρευση
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Κοσμητεία
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Εφόσον έχει εγκριθεί η ΔΔ, ο ΥΔ
υποχρεούται για την κατάθεση ενός αντιτύπου της ΔΔ σε έντυπη, αλλά και σε
ηλεκτρονική, μορφή στη Βιβλιοθήκη της Σχολής και επτά δερματόδετων αντιτύπων
στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Επίσης, ο ΥΔ υποχρεούται και για την κατάθεση ενός αντιτύπου της ΔΔ και σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και ενός έντυπου και ενός ψηφιακού
αντιτύπου του Απογραφικού Δελτίου του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών
στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία οφείλει να αποστείλει τα παραπάνω
έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ορκωμοσία
Η ημερομηνία για την ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και την τελετή
απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων ορίζεται από την Κοσμητεία Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί
συγκεκριμένη ημερομηνία από τη ΓΣΕΣ, η ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και η
τελετή απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με
την ορκωμοσία και την τελετή απονομής των Πτυχίων του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Υποχρεώσεις ΥΔ
Δημοσιεύσεις

Σε κάθε ερευνητική δημοσίευση ο ΥΔ οφείλει να αναφέρει το Τμήμα ως φορέα
συνεργασίας του (affiliation). Στη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών ο ΥΔ δεν
επιτρέπεται να προβαίνει σε δημοσιεύσεις χωρίς την αναφορά του Τμήματος. Επιπλέον
ο ΥΔ δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να αναφέρει το Τμήμα σε δημοσιεύσεις που θα
γίνουν μετά την ολοκλήρωση της ΔΔ, στην περίπτωση που αυτές αφορούν ερευνητική
εργασία που έγινε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ. Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων
της έρευνας γίνεται με σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων
(ν.2472/1997, ΦΕΚ Α΄50).
Παρουσία στο Τμήμα
Ο ΥΔ θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο Τμήμα για ερευνητικούς λόγους.
Επικουρικό Έργο
Οι ΥΔ επικουρούν το Τμήμα με ερευνητικό, διδακτικό και υποστηρικτικό έργο.
Ειδικότερα απαιτείται η τουλάχιστον 5ωρη εβδομαδιαία συμβολή στην εκπαιδευτική
και ερευνητική διαδικασίας του τμήματος με πρόγραμμα που υποβάλλει ο επιβλέπων
στο τμήμα ανά εξάμηνο διδασκαλίας.
Μεταβατικές διατάξεις
Ο Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών τίθεται σε ισχύει από την
ημερομηνία

κοινοποίησης του από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Οι ΥΔ που έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο
πρόγραμμα πριν την έγκριση του παρόντος οδηγού συνεχίζουν τις διδακτορικές
σπουδές τους, ωστόσο έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που περιγράφονται στον οδηγό
αυτό. Η μετάπτωση στο νέο πλαίσιο δεν αλλάζει τον υπολογισμό του χρόνου που έχει
ήδη διανυθεί στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
1. Ως μεταδιδακτορική έρευνα χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται σε ακαδημαϊκή
μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από ερευνητή που είναι κάτοχος
Διδακτορικού Διπλώματος και γίνεται δεκτός από το Τμήμα στο πλαίσιο
επικαιροποίησης σπουδών σε σχέση με προηγμένη έρευνα. Η μεταδιδακτορική έρευνα
έχει ως βασικούς στόχους:
α)την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής του ερευνητή σε νέες
επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα,
β) την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα συναφών με την
επιστημονική περιοχή της διατριβής του ερευνητή,
γ) τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν
το Τμήμα,
δ) την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
έρευνας και των εφαρμογών,
ε) την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή διάκριση του ερευνητικού
έργου του Πανεπιστημίου.
2. Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής μεταδιδακτορικού ερευνητή εφόσον ο
ενδιαφερόμενος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει, αποδεδειγμένα,
επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου και υποβάλλει ενδιαφέρουσα ερευνητική
πρόταση.
3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές πρέπει απαραιτήτως: (α) να είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης
μεταδιδακτορικής έρευνας και (β) να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία
αναφέρουν το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας και τον προτεινόμενο ως
επιβλέποντα καθηγητή. Στην αίτηση επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων

σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, κατάλογος δημοσιευμένων εργασιών, δύο συστατικές
επιστολές και σύντομη ερευνητική πρόταση.
4. Η αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή γίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, μετά από γραπτή εισήγηση του
προτεινόμενου ως επιβλέποντα. Στην εισήγηση προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο
σκοπός, η διάρκεια, οι φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου
ερευνητικού έργου και τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησής του στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας και της μεταδιδακτορικής έρευνας που θα
αναπτύξει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής. Εφ' όσον η εισήγηση γίνει δεκτή, το τμήμα
προβαίνει στην αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή και τον ορισμό του
επιβλέποντος Καθηγητή.
5.

Ο

μεταδιδακτορικός

ερευνητής

συνεργάζεται

με

τον

επιβλέποντα

της

μεταδιδακτορικής έρευνας. Στο μεταδιδακτορικό ερευνητή παρέχονται από το Τμήμα,
με ευθύνη του επιβλέποντα, οι απαραίτητες υποδομές για την εκπόνηση του
ερευνητικού του έργου.
6. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές
επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
7. Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να ξεπερνά
τα τρία έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν
των τριών ετών μπορεί να γίνει, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντα, με
απόφαση Τμήματος για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.
8. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ερευνητής υποβάλλει σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή, τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της
ερευνητικής του δραστηριότητας.
9. Το Τμήμα πιστοποιεί, μετά από αίτηση του ερευνητή, την ολοκλήρωση της
μεταδιδακτορικής του έρευνας. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται πιστοποιητικό, στο
οποίο αναφέρονται το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το γνωστικό

αντικείμενο και ο χρόνος διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας. Το πιστοποιητικό
δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

