ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
Άρθρο 1
Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η ΓΣΕΣ του Τμήματος Μοριακής
Βιολογίας & Γενετικής.
Άρθρο 2
Επιλογή Υποψηφίων
2.1 Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από
τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
2.2 Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα,
υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος ΜΒ&Γ, καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους, τα παρακάτω:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ που προτείνεται για την
επίβλεψη της ερευνητικής εργασίας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα: α) σύντομη πρόταση εκπόνησης έρευνας στο Τμήμα ΜΒ&Γ. β)
Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων.
2.3 Διαδικασία Επιλογής
Η Γραμματεία του Τμήματος αρχειοθετεί τις αιτήσεις και προβαίνει σε τυπικό
έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια τα
δικαιολογητικά προωθούνται στην ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που
προτείνεται να επιβλέψει την εν λόγω έρευνα προβαίνει στον ορισμό του
επιβλέποντος.
‘Αρθρο 3.
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
3.1 Εγγραφή – Ανανέωση Εγγραφής
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί, εγγράφονται στο σχετικό μητρώο του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής.

3.2 Υποχρεώσεις
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει στα
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της
ερευνητικής τους προσπάθειας σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα
καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος όπου αναρτάται και το βιογραφικό τους
σημείωμα.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να επιδιώκουν ενεργή παρουσία στο
Ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συμπόσια
και επιστημονικά συνέδρια αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς τους με
δημοσιεύσεις σε περιοδικά με το σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε όλες
τις περιπτώσεις αναγράφεται ρητά ότι η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο
μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα ΜΒ&Γ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.
3.3 Επικουρικό έργο
Το Τμήμα δύναται να αναθέσει με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 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 και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κλπ και, αν
πρόκειται για εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις δεν υπερβαίνει τις 3
ασκήσεις ανά έτος, ενώ αν πρόκειται για διαλέξεις μαθήματος, δεν υπερβαίνει τις 2
διαλέξεις ανά έτος.
3.4 Παροχές
Στους μεταδιδάκτορες παρέχονται:
α) η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Τμήματος ΜΒ&Γ στα συνέδρια και
στην υποβολή εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κ.α.
β) πρόσβαση στα εργαστήρια και στον εξοπλισμό του Τμήματος ΜΒ&Γ,
γ) η δυνατότητα πρόσβασης στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το δικαίωμα
δανεισμού.
δ) δυνατότητα αίτησης, προς το Τμήμα, την Σχολή ή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, για χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων εντός των πλαισίων της
ερευνητικής τους προσπάθειας εφόσον αυτό προβλέπεται ή/ και είναι εφικτό, σε
συνεννόηση πάντα με τον επιβλέποντα καθηγητή.
ε) με την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, πιστοποιητικό διεξαγωγής
μεταδιδακτορικής έρευνας, όπου αναφέρεται η διάρκεια, ο τίτλος και ο επιβλέπων
καθηγητής. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.Επιπλέον, σε περίπτωση
εκτέλεσης επικουρικού έργου, παρέχεται σχετική βεβαίωση .
3.5 Δημοσιεύσεις
Η μεταδιδακτορική εργασία μπορεί να δημοσιευθεί στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα.
Η συγγραφή της εργασίας απαιτείται να ακολουθεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία ως
προς την αναγνώριση της συμβολής άλλων ερευνητών και την απόδοση ορθών

παραπομπών στις πηγές στις οποίες έχει βασιστεί. Η λογοκλοπή κατά τη συγγραφή
της μεταδιδακτορικής εργασίας συνεπάγεται διαγραφή του μεταδιδάκτορα
ερευνητή με απόφαση της ΓΣΕΣ.
Άρθρο 4
Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
Μεταδιδάκτορας ερευνητής διαγράφεται με απόφαση της ΓΣΕΣ εφόσον:
α) Ζητηθεί από τον ίδιο με αίτησή του.
β) Χρησιμοποιεί ιδέες μεθόδους και αποτελέσματα με τρόπους μη σύμφωνους με
την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
γ) Δρα με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ΜΒ&Γ ή το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο που τον φιλοξενεί.

