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1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ προσφέρει θέσεις για μεταδιδακτορικές
σπουδές.
Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του
Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία. Αποβλέπει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας
επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν
στην πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.
Επιπλέον, συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο και αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο
γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης.

2. Αρμόδια Όργανα
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, αρμόδια όργανα
για τη διαδικασία εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:
i) η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου και
ii) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

3. Τυπικά προσόντα υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς του
εξωτερικού αναγνωρισμένου από το Κράτος.

4. Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν σχετική
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφεται το θέμα μελέτης
και ο καθηγητής που προτείνεται ως επιβλέπων (βλ. Παράρτημα Ι).
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:




Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
Για τίτλους από πανεπιστήμια της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού αναγνώρισης ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει βιογραφικά
στοιχεία, σπουδές, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες,
ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις και όποια άλλα στοιχεία κριθεί ότι
χαρακτηρίζουν την επιστημονική και επαγγελματική δράση του υποψηφίου.
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Συστατική επιστολή από ερευνητή που εργάζεται σε Α.Ε.Ι ή σε
αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
κάτοχο Δ.Δ.
Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με τις οδηγίες στο
Παράρτημα ΙΙ.

Το μέλος Δ.Ε.Π. που προτείνεται για την εποπτεία μεταδιδακτορικής έρευνας θα
πρέπει να είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ή Καθηγητής, το ερευνητικό του έργο να
συνδέεται άμεσα με το προτεινόμενο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας και
να έχει επιβλέψει με επιτυχία τουλάχιστον μία διδακτορική διατριβή.
5. Αξιολόγηση αιτήσεων
Η Γραμματεία του Τμήματος προβαίνει στον τυπικό έλεγχο των δικαιολογητικών
που υποβάλλονται και προωθεί την αίτηση του υποψηφίου στον προτεινόμενο
καθηγητή, ο οποίος εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ.
Στην περίπτωση χρηματοδότησης από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα, σχετική
υποτροφία ή άλλη οικονομική ενίσχυση για τον συγκεκριμένο σκοπό, η πρόταση
γίνεται αποδεκτή από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ως έχει. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόταση
αξιολογείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή
άλλους ερευνητές, οι οποίοι ορίζονται από τη ΓΣΕΣ και το έργο των οποίων θα
πρέπει να έχει διεθνή αναγνώριση. Η τριμελής επιτροπή υποβάλει την έκθεσή της
στη Γ.Σ.Ε.Σ..
Η Γ.Σ.Ε.Σ. προβαίνει στην αποδοχή της εισήγησης και ορίζει τον επιβλέποντα
καθηγητή της έρευνας, αφού συνεκτιμήσει τα ακόλουθα:
 τη συνάφεια του προτεινόμενου αντικειμένου της έρευνας με τα γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα,
 τη συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου με το προτεινόμενο αντικείμενο
έρευνας,
 την ερευνητική δράση του υποψηφίου σε ζητήματα σχετικά με το
προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας, αλλά και γενικότερα, και
 το επίπεδο επάρκειας του υποψηφίου στη γλώσσα στην οποία είναι
δημοσιευμένο το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής προς το προτεινόμενο
ερευνητικό αντικείμενο βιβλιογραφίας.
6. Εγγραφή μεταδιδακτορικών ερευνητών
Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους για την απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. και τους καλεί να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο του Τμήματος.
7. Διάρκεια εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής του
μεταδιδάκτορα ερευνητή από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
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8. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική
συμβολή στην επιστημονική γνώση.
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές
ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια και
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
Ο επιβλέπων καθηγητής υποστηρίζει την έρευνα του μεταδιδάκτορα ερευνητή,
συμβάλλοντας σε αυτήν με την επιστημονική του εμπειρία και γνώση.
9. Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή,
συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Στη συνέχεια παρουσιάζει δημόσια και ενώπιον τριμελούς επιτροπής τα βασικά
στοιχεία της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Η εξεταστική επιτροπή, αποτελούμενη
από ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εκτός του Τμήματος που εργάζονται
στο ίδιο ή σε συναφές ερευνητικό πεδίο και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., αξιολογεί το
έργο του μεταδιδάκτορα ερευνητή, συνεκτιμώντας: (α) τον αριθμό των
δημοσιεύσεων σε περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων ή σε συλλογικούς τόμους ή και
μονογραφιών που προέκυψαν στο πλαίσιο εκπόνησής της και (β) τις ετεροαναφορές σε αυτήν και υποβάλλει Έκθεση Αξιολόγησης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας στην Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας χορηγείται στον μεταδιδάκτορα
ερευνητή Πιστοποιητικό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στο οποίο
αναφέρονται το Α.Ε.Ι., η Σχολή, το Τμήμα, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο
και ο τόπος καταγωγής του ερευνητή, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η
χρονική περίοδος διεξαγωγής της (βλ. Παράρτημα V). Το πιστοποιητικό
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον επικεφαλής της Γραμματείας
του Τμήματος.
Το Πιστοποιητικό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν αποτελεί τίτλο
σπουδών.
10. Μετακίνηση μεταδιδακτόρων ερευνητών
Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής επιβλέποντος καθηγητή στο
Τμήμα, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές του από το Τμήμα προέλευσης δύνανται να
ζητήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα και να εργαστούν υπό την επίβλεψή του.
11. Παροχές προς τους μεταδιδάκτορες ερευνητές
Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των εργαστηρίων
του Τμήματος και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ιδρύματος.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να αιτούνται χρηματοδότηση από δράσεις
που προβλέπονται από αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Απρίλιος 2016

4

Δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας.
12. Υποχρεώσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν:
α) Να παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνάς τους σε σεμινάρια που οργανώνονται
από το Τμήμα, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή.
β) Να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα που τους αναθέτει η Γ.Σ. του Τμήματος,
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν.
γ) Να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και να
σέβονται την ερευνητική φιλοξενία που προσφέρεται από το Ίδρυμα.
13. Διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών
Η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή είναι δυνατή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Μεταξύ των λόγων διαγραφής περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
 Η χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή η αντιγραφή μέρους
εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς,
 Οι ενέργειες που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο
οποίο φιλοξενούνται,
 Η υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο.
14. Διασφάλιση Ποιότητας
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της
μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος. Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης είναι
ο αριθμός των δημοσιεύσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο μεταδιδακτορικών
ερευνών και οι αναφορές άλλων επιστημόνων σε αυτές. Με ευθύνη της Ομάδας
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος συλλέγονται τα σχετικά
στοιχεία και πραγματοποιείται η επεξεργασία τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Αίτησης για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Προς τη Συνέλευση
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Αλεξανδρούπολη, …………………
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ -ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός:
Διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας:
Σταθερό τηλέφωνο:
Κινητό τηλέφωνο:
Δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:

Παρακαλώ να δεχθείτε το αίτημά μου
για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
με θέμα «………………………………
…………………………………………»
Υποβάλλω συνημμένα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Προτείνω ως επιβλέποντα τον/την
καθηγητή/ρια:
……………………………………….

Ο/Η αιτών/ούσα

…………………………………
(υπογραφή)
Συνημμένα:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Συστατική επιστολή
4. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πρόταση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η πρόταση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, κείμενο έκτασης περίπου 3000
λέξεων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Περίληψη
2. Εισαγωγή
3. Θεωρητικό πλαίσιο
4. Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις
5. Μεθοδολογία
6. Χρονοδιάγραμμα (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
7. Ενδεικτική βιβλιογραφία (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

Για τη συγγραφή του κειμένου ισχύουν οι οδηγίες συγγραφής διδακτορικής
διατριβής (βλ. Κανονισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του Τμήματος).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η έκθεση περάτωσης θα πρέπει να είναι περίπου 5.000 λέξεων και να συνοψίζει το
ακαδημαϊκό περιεχόμενο του σχετικού συγγραφικού έργου που έχει ολοκληρωθεί,
καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία δημοσίευσής του. Εάν
υπάρχουν εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας που
έχουν ήδη δημοσιευθεί, χρειάζεται να παρέχονται πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία
των αντίστοιχων δημοσιεύσεων και να προωθηθούν αντίγραφά τους στη Βιβλιοθήκη
της Σχολής. Τα στοιχεία που αναμένεται να συμπεριλαμβάνονται στην τελική
έκθεση έχουν ως ακολούθως:
(α) Περίληψη
(β) Θεωρητικό πλαίσιο
(γ) Ερευνητικοί ή/και άλλοι στόχοι
(δ) Μεθοδολογία
(ε) Αποτελέσματα
(στ) Συζήτηση
(ζ) Σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν
(η) Τυχόν αποκλίσεις από το αρχικό σχέδιο του έργου
(θ) Άλλα σημαντικά σχόλια
(ι) Παραπομπές – Βιβλιογραφία
Επίσης, στην έκθεση θα πρέπει να παρατίθεται, εκτός από τα βιβλιογραφικά
στοιχεία του έργου που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταδιδακτορικής εργασίας και έχει δημοσιευθεί, περιγραφή άλλου τύπου σχετικής
επιστημονικής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησης, όπως οργάνωση ημερίδων,
ομάδων εργασίας σε συνέδρια, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.
Η περίληψη ή σύνοψη της τελικής έκθεσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος. Το σχετικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και να
είναι γραμμένο με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόησή του και από μη
ειδικούς. Η περίληψη θα πρέπει να συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού,
της υλοποίησης και των ευρημάτων του συνόλου του ερευνητικού έργου που
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας και αποτυπώνεται στο
σχετικό συγγραφικό έργο. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει βιβλιογραφικά
στοιχεία για το συγγραφικό έργο που έχει ήδη δημοσιευθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Έκθεση Αξιολόγησης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής εργασίας, ο επόπτης
Καθηγητής υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος έκθεση, μετά από συνεργασία με τον/την μεταδιδάκτορα, σχετική με
την πρόοδο και τα επιτεύγματα του ερευνητικού έργου που έχει εκπονηθεί στο
πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Η έκταση της έκθεσης αναμένεται να είναι
περίπου 500 λέξεις και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία αποτίμησης της
ερευνητικής δράσης του μεταδιδάκτορα και του γενικότερου επιστημονικού έργου
που ανέπτυξε στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής συνεργασίας.

ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πρότυπο πιστοποιητικό Εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιείται ότι ο/η ………………………………….
του …. εκπόνησε
μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα …………………… κατά το χρονικό διάστημα
από …. έως …, υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή/ Καθηγητή ……….

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος

ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
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