Κανονισμός διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ιστορίας και
Εθνολογίας του ΔΠΘ
Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις – Όργανα σε Επίπεδο Τμήματος
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής
μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας αλλά και το ΔΠΘ δεν έχουν υποχρέωση αμοιβής
των μεταδιδακτορικών ερευνητών.
Άρθρο 2. Επιλογή Υποψηφίων
2.1 Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2.2 Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα, καθ’ όλη
την διάρκεια του έτους, υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου αναφέρεται ο καθηγητής που θα επιβλέπει την
εκπόνηση.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
4. Εισήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα: α) πρόταση εκπόνησης έρευνας ‐ έκθεση γνωστικών και ερευνητικών
ενδιαφερόντων στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος
ενδιαφέρεται για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα. β) Κατάλογος επιστημονικών
δημοσιεύσεων, Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
6. Δήλωση του υποψηφίου με την οποία να φαίνεται αν η μεταδιδακτορική έρευνα
χρηματοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει
να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τόσο στα
οικονομικά στοιχεία, όσο και στις υποχρεώσεις του έναντι του φορέα αυτού.
Άρθρο 3. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
3.1 Εγγραφή – Ανανέωση Εγγραφής
Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί, εγγράφονται στο σχετικό μητρώο του
Τμήματος. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή για
ένα ακόμη έτος, απαιτείται, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, η έκθεση
προόδου, την οποία συντάσσει ο υποψήφιος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα
καθηγητή, και καταθέτει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ.
3.2 Επικουρικό Έργο-Υποχρεώσεις

Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές επιτρέπεται να συνεπικουρούν Καθηγητές ή
Λέκτορες του Τμήματος στο διδακτικό έργο μετά από έγκριση της Γ.Σ. του
Τμήματος.
Το Τμήμα δύναται επίσης να αναθέσει επικουρικό έργο στους μεταδιδακτορικούς
ερευνητές που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματά του. Το είδος
του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών, π.χ.
διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και
εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ.
3.3 Παροχές
Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχονται: α) η δυνατότητα να χρησιμοποιούν
τον τίτλο του Τμήματος στα συνέδρια και τα περιοδικά, β) πρόσβαση στα εργαστήρια
και τον εξοπλισμό του Τμήματος, γ) με την ολοκλήρωση της έρευνας, πιστοποιητικό
διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, όπου αναφέρεται η διάρκεια, ο τίτλος και ο
επιβλέπων καθηγητής. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, το υπογράφει ο
επιβλέπων καθηγητής και η Γραμματεία πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής.
3.4 Επίβλεψη
Κάθε καθηγητής του Τμήματος μπορεί να επιβλέψει ταυτόχρονα μέχρι 2
μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
Στο τέλος του έτους, πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. έκθεση
προόδου, την οποία συντάσσει ο υποψήφιος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα
καθηγητή.
3.5 Μεταδιδακτορική εργασία
Η μεταδιδακτορική εργασία μπορεί να είναι γραμμένη στην ελληνική, αγγλική,
γαλλική, γερμανική, ιταλική ή ισπανική γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν είναι
γραμμένη στην ελληνική, ο επιβλέπων οφείλει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της
γλώσσας στην οποία είναι γραμμένη. Η διατριβή παραδίδεται και αξιολογείται από
τον επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος με την ολοκλήρωσή της καταθέτει σχετική
αναφορά αξιολόγησης της εργασίας. Τα πνευματικά δικαιώματα της
μεταδιδακτορικής έρευνας ανήκουν στον μεταδιδακτορικό φοιτητή.
3.6. Διάρκεια
Η διάρκεια παραμονής του μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο είναι
ετήσια, η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα εισέτι έτος σπουδών στο Τμήμα.
Άρθρο 4. Λοιπές Διατάξεις
Προσθήκες, αναθεωρήσεις, συμπληρώσεις και αλλαγές του παρόντος Κανονισμού
γίνονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία αποφασίζει και για όσα
ζητήματα δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό.

