ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις Προϋποθέσεις Διασφάλισης της Ποιότητας
των Διδακτορικών Διατριβών η σύνθεση της τριμελούς και της πενταμελούς επιτροπής έχει ως
ακολούθως:
1. Τριμελής Επιτροπή:
Η τριμελής Επιτροπή στην οποία ο διδακτορικός φοιτητής υποβάλλει γραπτώς την ερευνητική
του πρόταση, ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή και
αποτελείται από:
1.1

τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής)

1.2

ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος

1.3

ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του
Πανεπιστημίου Κύπρου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή
Ερευνητικό Κέντρο.

1.4

στην Επιτροπή μπορούν να ορίζονται μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού σε
οποιαδήποτε βαθμίδα δεδομένου ότι στην Επιτροπή συμμετέχει ως Μέλος ένα
τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή.

Η παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την
επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.
Η πρόταση για διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει
δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασής του. Στην πρόταση δεν καταχωρείται
Ανολοκλήρωτος βαθμός.
2. Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Η πενταμελής εξεταστική επιτροπή ενώπιον της οποίας ο διδακτορικός φοιτητής υποστηρίζει τη
Διατριβή του, ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή και
αποτελείται από:
2.1.

τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή

2.2.

δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος από τα οποία το ένα ορίζεται ως
Πρόεδρος της Επιτροπής

2.3.

ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από
άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου.

2.4.

ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου.

2.5.

στην Επιτροπή μπορούν να ορίζονται μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού σε
οποιαδήποτε βαθμίδα δεδομένου ότι στην Επιτροπή συμμετέχει ως Μέλος ένα
τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή.

3. Διευκρινίσεις αναφορικά με τη σύνθεση των Επιτροπών:
3.1.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος πρέπει να υπηρετούν στις
βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Λέκτορα.

3.2.

Οι Ομότιμοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δικαιούνται να συμμετέχουν στις
Επιτροπές.

3.3.

Στην Επιτροπή μπορούν να ορίζονται μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού σε
οποιαδήποτε βαθμίδα δεδομένου ότι στην Επιτροπή συμμετέχει ως Μέλος ένα
τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή.

3.4.

Η συμμετοχή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημόνων ή άλλου
προσωπικού κατόχων διδακτορικού τίτλου ως εσωτερικών μελών στις Επιτροπές δεν
επιτρέπεται.

3.5.

Η αντικατάσταση ενός εσωτερικού μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής με Επισκέπτη
καθηγητή στο Τμήμα που είναι ειδικός στη γνωστική περιοχή της διατριβής, επιτρέπεται.

3.6.

Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να υπηρετούν σε θέση ακαδημαϊκού
προσωπικού σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή σε Ερευνητικά
Κέντρα Πανεπιστημιακού επιπέδου.

3.7.

Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να έχουν ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα
με το αντικείμενο της διατριβής του φοιτητή.

3.8.

Θα πρέπει να αποφεύγεται ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο φοιτητή
και στους εξωτερικούς αξιολογητές του.

3.9.

Η συμμετοχή εξωτερικών μελών που δεν υπηρετούν σε οργανική θέση ακαδημαϊκού
προσωπικού σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα επιτρέπεται, νοουμένου ότι τα μέλη είναι
ερευνητικά ενεργά στο αντικείμενο του υποψηφίου διδάκτορα όπως αυτό τεκμηριώνεται
από πρόσφατες δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.
Η
συμμετοχή αυτών των μελών γίνεται μόνο με την έγκριση του Κοσμήτορα της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από την υποβολή πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος από
τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή μέσω του Συμβουλίου του Τμήματος.

3.10. Στις εργασίες των Επιτροπών, απαιτείται η φυσική παρουσία τουλάχιστον του ενός
εξωτερικού μέλους της Επιτροπής και όλων των εσωτερικών μελών. Κατ’ εξαίρεση και
μετά από έγκριση του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, επιτρέπεται η
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συμμετοχή και των δύο εξωτερικών μελών στις εργασίες των επιτροπών μέσω
τηλεδιάσκεψης ή skype.
3.11. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί αξιολογητές δεν είναι φυσικά παρόντες, θα πρέπει να
επισυνάπτεται η προκαταρκτική τους αξιολόγηση, με πρωτότυπη υπογραφή. Στην
περίπτωση αυτή, ο τρόπος συμμετοχής αναφέρεται στην Έκθεση της Εξεταστικής
Επιτροπής η οποία υπογράφεται από τους παρόντες αξιολογητές. Οι υπογραφές πρέπει
να είναι πρωτότυπες. Νοείται ότι ο εξεταστής που είναι απών, δεν υπογράφει την
έκθεση.
4. Προϋποθέσεις Διασφάλισης Ποιότητας Διδακτορικών Διατριβών:
Μία διδακτορική διατριβή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:


Πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφία και να κάνει περιεκτική και σε βάθος αναφορά
στην έρευνα σε διεθνές επίπεδο, που άπτεται του θέματος της διατριβής, συσχετίζοντας έτσι
τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής με το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο
επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εντάσσεται το θέμα της διατριβής.



Πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην επιστημονική συνεισφορά της διατριβής κυρίως ως
προς την επέκταση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου βάσει της έρευνας που έχει
διεξαχθεί. Ως εκ τούτο θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στα σημεία πρωτοτυπίας της
διατριβής.



Πρέπει να αποτελεί σημαντική και πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Με
άλλα λόγια μία διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θεωρητικό υπόβαθρο και τα
αποτελέσματά της θα πρέπει να έχουν απήχηση εντός του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου.



Η επιστημονική συνεισφορά και τα στοιχεία πρωτοτυπίας της διατριβής πρέπει να
αναφέρονται συνοπτικά αλλά με σαφήνεια στην περίληψη της διατριβής, και να αναλύονται
σε μεγαλύτερη έκταση στο κυρίως μέρος της διατριβής.
Ως προς το διαδικαστικό σκέλος της εκπόνησης ενός διδακτορικού προγράμματος, ισχύουν
τα ακόλουθα:



Για την παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης, ο φοιτητής υποβάλλει γραπτώς την
πρότασή του αναφέροντας ρητά τι πιστεύει ότι είναι η πρωτοτυπία και η επιστημονική
συνεισφορά της πρότασης αυτής. Η τριμελής Επιτροπή που αξιολογεί την πρόταση του
φοιτητή υποβάλλει δομημένη αξιολόγηση της πρότασης, στην οποία αναφέρεται τόσο ως
προς τα σημεία που συμφωνεί με τις θέσεις του φοιτητή όσο και ως προς τα σημεία
διαφωνίας. Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος για
ενημέρωση .



Η διατριβή υποβάλλεται μετά από έγκριση του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή.



Τα εξωτερικά μέλη μίας Εξεταστικής Επιτροπής για διδακτορική διατριβή (το ένα εξωτερικό
μέλος είναι υποχρεωτικά εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου και το άλλο πρέπει να είναι εκτός του
οικείου Τμήματος) πρέπει να έχουν ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της
διατριβής. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποφεύγεται ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων
ανάμεσα στο φοιτητή και τους εξωτερικούς αξιολογητές του.



Στους Εσωτερικούς Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών το Τμήμα δύναται να ζητήσει από τα
μέλη της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του Ερευνητικού Συμβούλου του
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φοιτητή, να υποβάλουν προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το κάθε ένα ξεχωριστά και
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέλη, γραπτή έκθεση με τα προκαταρκτικά τους σχόλια και
τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενο της διατριβής. Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές
Εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής πριν την εξέταση της διατριβής και
επισυνάπτονται ως Παραρτήματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής. Η υποβολή
προκαταρκτικής έκθεσης από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή είναι προαιρετική.
Βάσει πλειοψηφίας των μελών θα δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή για παρουσίαση της
διδακτορικής διατριβής του.


Στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο (διευκρινίζεται ότι η Εξεταστική
Επιτροπή δεν απονέμει το διδακτορικό τίτλο, αλλά εισηγείται προς τη Σύγκλητο την απονομή
ή όχι του τίτλου, και η Σύγκλητος αποφασίζει σχετικά) πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η
εισήγηση. Ιδιαίτερα, εάν η εισήγηση είναι θετική, η έκθεση θα πρέπει να αναλύει τη σημασία
και πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφει την επιστημονική
συνεισφορά της προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται.



Η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει επίσης να αναφέρεται στα στοιχεία της
διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (άρθρα, μονογραφία, κλπ). Εάν έχουν
ήδη προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από τη διατριβή, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται ο
κατάλογος των δημοσιεύσεων μαζί με το κείμενο των δημοσιεύσεων.
Μαζί με την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρωμένο το
Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από
τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ένα αντίτυπο της διατριβής. Περίληψη της
διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της
Επιτροπής. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν
υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία,
τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως, το Πρυτανικό
Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή
Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Σύγκλητο για ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες.

5. Οικονομική Αποζημίωση Εξωτερικών Μελών
προέρχονται από Πανεπιστήμια εκτός Κύπρου:

Εξεταστικών

Επιτροπών

που

Στους εξωτερικούς κριτές που συμμετέχουν σε Εξεταστικές Επιτροπές για υποστήριξη
Διδακτορικών Διατριβών και προέρχονται από Πανεπιστήμια εκτός Κύπρου, καταβάλλεται κατ’
αποκοπή αποζημίωση (honorarium) ύψους €150, επίδομα αναλόγως ημέρων διαμονής, και
καλύπτεται το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης μέχρι το ποσό των €600
μέγιστο για ταξίδια από Ευρώπη και €1.000 μέγιστο για ταξίδια από χώρες εκτός Ευρώπης. Το
μέγιστο όριο διαμονής που καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο, καθορίζεται σε τρία (3) βράδια.
Σε περίπτωση που, λόγω έκτακτων περιστάσεων, εξωτερικά μέλη δεν μπορούν να
παρευρεθούν στις συναντήσεις/συνεδρίες στην Κύπρο ή να λάβουν μέρος στις συνεδρίες μέσω
τηλεδιάσκεψης, θα αποζημιώνονται μόνο για έξοδα που έχουν τυχόν διενεργηθεί, μετά από
τεκμηρίωση της έκτακτης περίστασης. Στην περίπτωση που τα εξωτερικά αυτά μέλη έχουν
υποβάλει ειδική έκθεση, η οποία έχει περιληφθεί στον φάκελο αξιολόγησης, καταβάλλεται σε
αυτά, επιπρόσθετα, αποζημίωση ύψους €150.
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