Εσωτερικός κανονισμός για την εκπόνηση μεταδιδακτορικών ερευνών στο Τμήμα
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Ε99/04.07.12 Γ.Σ.Ε.Σ.
Η μεταδιδακτορική έρευνα είναι μια πρωτότυπη επιστημονική πραγματεία, με την
έννοια ότι οφείλει να συμβάλει, με την παραγωγή νέας γνώσης, στο γνωστικό πεδίο
στο οποίο εντάσσεται.
Η μεταδιδακτορική έρευνα θα πρέπει να είναι μια πρωτότυπη ερευνητική συμβολή και
το αντικείμενό της να εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και των
γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται σε αυτό. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να
είναι ανεξάρτητη από τη διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.
Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων μεταδιδακτόρων, ο ορισμός των υποχρεώσεων
των υποψηφίων, οι διαδικασίες εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μεταδιδακτορικής
έρευνας και οι προϋποθέσεις απονομής πιστοποιητικού διεξαγωγής μεταδιδακτορικής
έρευνας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ρυθμίζονται
από τις κάθε φορά ισχύουσες σχετικές διατάξεις και από τον παρόντα κανονισμό και
εξειδικεύονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
1. Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων
Δεκτοί για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό γίνονται υποψήφιοι που εξασφαλίζουν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής (όταν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του
Εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ).
β) να είναι κάτοχοι Διδακτορικής Διατριβής Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής
ή
αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής (όταν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του
Εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ).
γ) να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν της πενταετίας από την απόκτηση
του τίτλου του Διδάκτορα.
δ) να γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα. Οι
αλλοδαποί υποψήφιοι να γνωρίζουν άριστα και την ελληνική γλώσσα.
ε) να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα
περιοδικά εκ των οποίων η μία τουλάχιστον σε έγκριτο περιοδικό του εξωτερικού.
2. Υποψηφιότητα
Υποψηφιότητα υποβάλλεται με σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος,
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος ή με πρωτοβουλία
του ιδίου του ενδιαφερομένου κατόπιν επικοινωνίας και συνεργασίας με μέλος ΔΕΠ
του Τμήματος του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς το γνωστικό
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πεδίο στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα. Στην
περίπτωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορίζονται συγκεκριμένες
θέσεις σε επιμέρους θεματικές περιοχές του Τμήματος και καλούνται, όσοι επιθυμούν
και πληρούν τις προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά των κριτηρίων, όπως αυτά
προκύπτουν από την προηγούμενη παράγραφο:
1. Έντυπη αίτηση στην οποία αναφέρεται το θεματικό πεδίο της έρευνας.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου.
4. Επίσημο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (όταν προέρχεται από
Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από
τον ΔΟΑΤΑΠ).
5. Επίσημο Αντίγραφο Διδακτορικού
Διπλώματος (όταν προέρχεται από
Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από
τον ΔΟΑΤΑΠ).
6. Πιστοποιητικά άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η
άριστη γνώση τεκμαίρεται από τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων
οργανισμών.
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά
περιοδικά.
8. Ο υποψήφιος καταθέτει ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκθέτει το
ακριβές αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, τη μεθοδολογία που θα
χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, την προγενέστερη ερευνητική
δραστηριότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας.
9. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει δημόσια παρουσίαση στο Τμήμα της ερευνητικής
του πρότασης και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις που θα του υποβληθούν.
3. Ορισμός Επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και Συμβουλευτικής Επιτροπής
Για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
ορίζει ένα επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση και
επίβλεψη του υποψηφίου. Ως επιβλέπον μέλος ΔΕΠ της διεξαγωγής της
μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται το µέλος Δ.Ε.Π., το οποίο ανήκει στην ίδια ή
συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διεξάγει τη
μεταδιδακτορική έρευνα. Ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία
απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., καθώς και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο ανώτατος αριθμός μεταδιδακτορικών
φοιτητών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ορίζεται σε δύο (2).
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Το επιβλέπον μέλος Δ.ΕΠ, σε συνεργασία με τον υποψήφιο ορίζει το θέμα της
μεταδιδακτορικής έρευνας και μετά τη λήξη της υποβάλλει στην Γ.Σ.Ε.Σ. μια έκθεση
ερευνητικών αποτελεσμάτων που συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
Ο υποψήφιος μετά τη λήξη της μεταδιδακτορικής έρευνας παρουσιάζει δημόσια στο
Τμήμα τα ερευνητικά αποτελέσματα και απαντά σε σχετικές ερωτήσεις που θα του
υποβληθούν.
4. Υποχρεώσεις υποψηφίων μεταδιδακτορικής έρευνας
Οι υποψήφιοι μεταδιδακτορικής έρευνας οφείλουν:
α) να δηλώνουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από φορέα και να
προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τόσο στα οικονομικά
όσο και στις υποχρεώσεις τους έναντι του φορέα αυτού.
β) να δηλώνουν ποιούς πόρους του Τμήματος απαιτεί η έρευνά τους και σε ποια
έκταση. Το Τμήμα δεν έχει υποχρέωση αμοιβής των μεταδιδακτορικών ερευνητών.
γ) οι υποψήφιοι, εάν και εφόσον ενισχύονται οικονομικά με οποιονδήποτε τρόπο
(υποτροφία, συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, χορηγία κ.ά.), οφείλουν να
απασχολούνται επικουρικά (ερευνητικά ή/και διδακτικά) στο Τμήμα. Οι υποχρεώσεις
τους ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.
δ) να αναφέρουν τα στοιχεία του Τμήματος στις δημοσιεύσεις που ενδεχόμενα θα
προκύψουν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας.
5. Υποχρεώσεις του Τμήματος
α) Το θέμα και η πρόταση της μεταδιδακτορικής έρευνας να εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του εποπτεύοντος επί
της ολοκληρωμένης ερευνητικής πρότασης, στην οποία ο υποψήφιος εκθέτει το
ακριβές αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, τη μεθοδολογία που θα
χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, την προγενέστερη ερευνητική
δραστηριότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας.
β) Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ θα ρυθμίζει τον χώρο εργασίας του μεταδιδάκτορα σε
συνεννόηση με τον ίδιο. Το Τμήμα παρέχει στον ερευνητή πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη
της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και δυνατότητα δανεισμού, πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη,
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
γ) Το Τμήμα παρέχει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της
μεταδιδακτορικής έρευνας και η διάρκειά της.
δ) Το Τμήμα δεν έχει υποχρέωση αμοιβής ή έξοδα μετακίνησης των μεταδιδακτορικών
ερευνητών.
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6. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας: Διάρκεια, ολοκλήρωση.
Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης από
την ΓΣΕΣ έως και μία (1) φορά (άλλο ένα έτος). Προς το τέλος της μεταδιδακτορικής
έρευνας, σε χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάρκειά της, οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν έκθεση προόδου της έρευνας στη Γενική
Συνέλευση
Ειδικής
Σύνθεσης
του
Τμήματος.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας:
Α) ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τη
μεταδιδακτορική έρευνα.
Β) να χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο οποίο
αναφέρεται το ΑΕΙ, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή (όνομα, επώνυμο,
πατρώνυμο), το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, το θέμα και η χρονική περίοδος
διεξαγωγής της.
Γ) το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. Υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Τμήματος και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
7. Γλώσσα της Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Η μεταδιδακτορική έρευνα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και εάν επιθυμεί ο
μεταδιδάκτορας ερευνητής και σε άλλη γλώσσα.
8. Διαγραφή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Τεκμηριωμένη λογοκλοπή (αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων ερευνητών χωρίς
αναφορά)
2. Ενέργειες που εκθέτουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα
3. Αίτηση διαγραφής από τον ίδιο το μεταδιδάκτορα
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