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Άρθρο 1
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Ο σκοπός του προγράμματος διδακτορικών σπουδών είναι η εκπαίδευση νέων ερευνητών με σκοπό
την διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει
την Οικονομική Επιστήμη.
Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.ΕΣ.) του Τμήματος και η Συντονιστική
Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (Σ.Ε.ΔΙ.Δ.).
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Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)
Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καταρτίζει και υποβάλλει στη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού
Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος.
Συγκεκριμένα η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


Ορίζει την Σ.Ε.ΔΙ.Δ



Προκηρύσσει το διαγωνισμό επιλογής υποψήφιων διδακτόρων



Αναθέτει στη Σ.Ε.ΔΙ.Δ την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων



Ορίζει τις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές



Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων



Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα



Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού.

Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (Σ.Ε.ΔΙ.Δ.)
Η Σ.Ε.ΔΙ.Δ είναι το συντονιστικό όργανο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.
Η Σ.Ε.ΔΙ.Δ. αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό
έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε.ΔΙ.Δ.
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
Οι αρμοδιότητες της Σ.Ε.ΔΙ.Δ. είναι οι εξής:
1) Εξετάζει τις υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
(Γ.Σ.Ε.Σ).
2) Παρακολουθεί την πρόοδο των διδακτορικών φοιτητών.
3) Εξετάζει θέματα σχετικά με τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ
διδακτορικού φοιτητή και επιβλέποντα καθηγητή.
4) Ασχολείται με θέματα που αφορούν την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής.
5) Παραλαμβάνει και προωθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη γραπτή ετήσια έκθεση προόδου των
διδακτορικών φοιτητών.
6) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη διαγραφή διδακτορικών φοιτητών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
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Άρθρο 3
Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
Η Γ.Σ.Ε.Σ. εκδίδει μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα Μάιο, την προκήρυξη θέσεων νέων υποψηφίων
διδακτόρων η οποία κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του τμήματος, στον διαδικτυακό τόπο του
ΠΑ.ΜΑΚ. και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
Στην προκήρυξη αναφέρονται:


Ο μέγιστος αριθμός υποψήφιων διδακτόρων



Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων



Οι προθεσμίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν



Κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις Επιλογής Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών

Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τυπικά
προσόντα:
1. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο (Master) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της
αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
3. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Michigan) που να έχει
αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή
TOEFL με βαθμό 213 και άνω ή IELTS με βαθμό 5,5 και άνω, τα αποτελέσματα των οποίων
κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) έτη. Δεν απαιτείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας, όταν ο
υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή όταν η γνώση της αγγλικής
γλώσσας υπήρξε προϋπόθεση για την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει
παρακολουθήσει.
Στην αξιολόγηση της αίτησης του υποψηφίου θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ερευνητική εμπειρία
ή/και δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές).
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Άρθρο 5
Επιλογή Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα
εξής:


Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Ε.), η οποία θα πρέπει να
συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή.



Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.



Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.



Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον
έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.



Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.



Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας.



Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους.



Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει)



Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφόσον υπάρχουν).



Περίληψη της Ερευνητικής Πρότασης (1 σελίδα).

Αφού ελεγχθούν ως προς την τυπικότητα οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία,
διαβιβάζονται στη ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ αναθέτει στην Ε.ΔΙ.Δ. την αξιολόγηση των φακέλων των
υποψηφίων. Η Ε.ΔΙ.Δ. εισηγείται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος σχετικά με την αποδοχή των υποψηφίων.
Στις περιπτώσεις θετικής εισήγησης η ΓΣΕΣ ορίζει τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
για την επίβλεψη του υποψηφίου, με βάση την πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή και προχωρά στην
έγκριση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Ε.ΔΙ.Δ έχει τη δυνατότητα να καλέσει τους υποψηφίους διδακτορικούς φοιτητές σε προσωπική
συνέντευξη. Η τελική ευθύνη επιλογής ανήκει στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 6
Φοίτηση στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Η φοίτηση στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών:
Πρώτος Κύκλος – Μαθήματα και Εξετάσεις
4

Στην διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών τους οι διδακτορικοί φοιτητές εξετάζονται στην ύλη
των μαθημάτων Μικροοικονομικής Θεωρίας, Μακροοικονομικής Θεωρίας και Οικονομετρίας του
ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για την επιτυχή εξέταση στις
εξετάσεις οι διδακτορικοί φοιτητές πρέπει να λάβουν σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον επτά (7)
και μέσο όρο βαθμολογίας επτάμιση (7,5). Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται στο τέλος
κάθε εξαμήνου του πρώτου έτους και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου. Κάθε φοιτητής
έχει το πολύ δύο ευκαιρίες εξέτασης σε κάθε μάθημα για να πετύχει τις απαιτούμενες επιδόσεις. Σε
περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος αποκλείεται από το πρόγραμμα.

Ειδικά οι απόφοιτοι του

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δύνανται να απαλλαγούν της
υποχρέωσης παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω μαθημάτων, εφ’ όσον κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους έχουν παρακολουθήσει το μάθημα και επιτύχει με τις ανωτέρω
απαιτούμενες επιδόσεις.

Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν και για αυτούς αυτά που προβλέπονται

για τους αποφοίτους άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τέλος, οι υποψήφιοι διδακτορικοί
φοιτητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. στην
Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών, ο υποψήφιος παρακολουθεί τα
κατωτέρω ειδικά μαθήματα διδακτορικού και υποβάλλεται στις αντίστοιχες εξετάσεις : 1) Ειδικά
Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας Διδακτορικού, 2) Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας
Διδακτορικού και 3) Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Διδακτορικού. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά
το χειμερινό εξάμηνο του 2ου έτους σπουδών και η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται από
«επιτυχία» ή «αποτυχία», χωρίς περαιτέρω βαθμολόγηση. Στα μαθήματα αυτά ο φοιτητής έχει
δικαίωμα εξέτασης έως δύο (2) φορές. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων αυτών γίνεται τον
Ιανουάριο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ειδικών
μαθημάτων του διδακτορικού,

ο υποψήφιος γίνεται δεκτός στον δεύτερο κύκλο σπουδών. Σε

περίπτωση αποτυχίας στην επαναληπτική εξέταση έστω και ενός εκ των τριών ειδικών μαθημάτων, ο
υποψήφιος αποκλείεται από το πρόγραμμα.

Δεύτερος Κύκλος – Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, οι υποψήφιοι υποβάλλουν λεπτομερή
ερευνητική πρόταση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
o Τίτλος, Κωδικούς JEL και Λέξεις-Κλειδιά
o Βασικός σκοπός, στόχοι, συμβολή στη βιβλιογραφία και μεθοδολογία έρευνας (15002000 λέξεις) και βιβλιογραφικές αναφορές.
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Πρώτου Κύκλου
σπουδών και την υποβολή της ερευνητικής πρότασης.
Η διδακτορική διατριβή συνιστά πρωτότυπη συμβολή στην περιοχή της Οικονομικής Επιστήμης
στην οποία εμπίπτει το αντικείμενο της έρευνας. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι
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επιστημονικής εγκυρότητας εφάμιλλης επιστημονικών περιοδικών, έτσι ώστε μέρη της να μπορούν να
δημοσιευτούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι
πρέπει να δημιουργεί

πρόσθετη συμβολή σε γνωστικό πεδίο της ακαδημαϊκής έρευνας. Αν η

διδακτορική διατριβή δεν πληροί την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω,
απορρίπτεται.
Προϋποθέσεις για την υποβολή της διδακτορικής διατριβής προς τελική κρίση αποτελούν δύο
παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό
με κριτές που είναι καταχωρημένο στον Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μία δημοσίευση στην σειρά ερευνητικών δοκιμίων (Discussion Paper
Series) του Τμήματος η οποία μπορεί να ταυτίζεται με την δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με
κριτές.
Η δομική μορφή της διδακτορικής διατριβής μπορεί να κινηθεί μεταξύ δύο εναλλακτικών
προτύπων:
1. Να αποτελείται από ένα αριθμό κεφαλαίων κατά τα πρότυπα του βιβλίου ή της μονογραφίας.
2. Να αποτελείται από τρία τουλάχιστον αυτοτελή άρθρα (essays).

Επιπρόσθετα, στην αρχή της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνονται μια περίληψη (summary) με
αναφορά στη συνεισφορά της έρευνας και ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου θα παρουσιάζεται η
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ενώ στο τέλος παρατίθεται ένα κεφάλαιο συμπερασμάτων. Τέλος,
στην πρώτη σελίδα αναφέρεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, το JEL Classification number,
το όνομα του υποψήφιου διδάκτορα, το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή, το έτος/μήνας κατάθεσής
της, το Πανεπιστήμιο, και το Τμήμα απονομής του τίτλου.

Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Στην
περίπτωση που ως γλώσσα συγγραφής της διατριβής επιλεχθεί η αγγλική, το κείμενο της διατριβής θα
πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στην ελληνική γλώσσα.
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής γίνεται υπό την επίβλεψη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την Σ.Ε.ΔΙ.Δ. αλλαγή του επιβλέποντα
καθηγητή.

Άρθρο 7
Διάρκεια Φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών

Οι διδακτορικοί φοιτητές με την εγγραφή τους αποδέχονται το καθεστώς της πλήρους φοίτησης και
οφείλουν να ολοκληρώσουν την διδακτορική τους διατριβή σε εύλογο διάστημα από το έτος
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αποδοχής στο πρόγραμμα, με ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής τα τρία (3) έτη από το
έτος αποδοχής.

Σε περίπτωση που συντρέχουν ακαδημαϊκοί (π.χ. επίσκεψη σε άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό
ίδρυμα) ή σοβαροί λόγοι υγείας, ο διδακτορικός φοιτητής δύναται να ζητήσει ετήσια αναστολή
φοίτησης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση αυτή θα μπορούσε να εγκριθεί
για μία φορά ακόμη.

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
αναλαμβάνουν την επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών σε περιοχές του γνωστικού αντικειμένου της
Οικονομικής Επιστήμης, όπως αυτές ορίζονται από το JEL, στις οποίες έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται από Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή που
αποτελείται από ένα μέλος ΔΕΠ (επιβλέπων Καθηγητής) συνεπικουρούμενο από δύο ακόμη μέλη
ΔΕΠ με ερευνητικό έργο συναφές με αυτό της διδακτορικής διατριβής. Οι προϋποθέσεις για τη
δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο επιβλέπων Καθηγητής κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και μαζί
με τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής φέρουν την τελική ευθύνη για την
επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας. Ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών στις οποίες μπορεί
να συμμετέχει ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων Καθηγητής δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρείς (3) σε κάθε
χρονική στιγμή (η διάταξη αυτή δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα και ισχύει από την ψήφιση του
παρόντος κανονισμού από τα αρμόδια όργανα). Ο επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται να:
1) συναντά το διδακτορικό φοιτητή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2) συμβουλεύει το διδακτορικό φοιτητή στην επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.
3) δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στο σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος.
4) σχολιάζει γραπτές εργασίες του διδακτορικού φοιτητή που σχετίζονται με την εκπόνηση
της διατριβής.
5) ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή πληροί τα ορισθέντα κριτήρια που ορίζονται από τον
παρόντα κανονισμό, όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο της διδακτορικής
διατριβής.
6) μεριμνά ώστε ο διδακτορικός φοιτητής να καταθέσει την εργασία του εντός των
προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
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7) συντάσσει ετήσιες εκθέσεις προόδου τις οποίες καταθέτει στην ΣΕΔΙΔ εντός των υπ’
αυτής καθορισμένων χρονικών περιθωρίων για κάθε ένα από τους διδακτορικούς φοιτητές
που επιβλέπει. Οι εκθέσεις προόδου εγκρίνονται από τη Σ.Ε.ΔΙ.Δ. Σε περίπτωση που δεν
τύχουν της εγκρίσεώς της, η Σ.Ε.ΔΙ.Δ. τις παραπέμπει με ειδική εισήγηση προς συζήτηση
στην Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία δύναται να α) απευθύνει συστάσεις, β) να προτείνει μεταβολές στην
εξέλιξη της εργασίας, γ) να επιβάλει αλλαγή του επιβλέποντα ή της τριμελούς, δ) να
επιβάλει διαγραφή του φοιτητή.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον επιβλέποντα Καθηγητή, η Σ.Ε.ΔΙ.Δ. παραπέμπει το θέμα
στη Γ.Σ.Ε.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής του διδακτορικού φοιτητή, εκτός εάν ο φοιτητής ζητήσει
από την Σ.Ε.ΔΙ.Δ. αλλαγή επιβλέποντα Καθηγητή.
Ο επιβλέπων Καθηγητής, μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή, επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση
συνοδευόμενη από την έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα, κατόπιν αποδοχής από την
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. οφείλει να ορίσει νέο επιβλέποντα. Ο
επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση ενός ή και των δύο μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Διδακτορικού Φοιτητή

Η σχέση μεταξύ του διδακτορικού φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή είναι ουσιαστική και γι’
αυτό ο φοιτητής πρέπει να λαμβάνει προσωπική ευθύνη για την πρόοδο της έρευνας. Ο διδακτορικός
φοιτητής υποχρεούται να:
1) βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες κάθε εβδομάδα.
2) επιδιώκει τακτικές συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή.
3) συζητεί την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
και να τους παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται.
4) συμμετέχει υποχρεωτικά στο 75% των σεμιναρίων του Τμήματος που διεξάγονται σε κάθε
ακαδημαϊκό έτος. Ο έλεγχος γίνεται από την Σ.Ε.ΔΙ.Δ. σε συνεργασία με την Επιτροπή
σεμιναρίων. Συμμετέχει επίσης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνει το
Τμήμα.
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5) συμμετέχει υποχρεωτικά σε όλες στις επιτηρήσεις που του ανατίθενται. Σε περίπτωση
κωλύματος υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τη Γραμματεία για αντικατάσταση ή να
βρει ο ίδιος αντικαταστάτη του. Στην περίπτωση έως και δύο αδικαιολόγητων απουσιών
μέσα στην ίδια εξεταστική περίοδο θα του ανατεθεί διπλάσιος αριθμός επιτηρήσεων κατά
την επόμενη εξεταστική περίοδο. Για περισσότερες από δύο αδικαιολόγητες απουσίες
μέσα στην ίδια εξεταστική περίοδο θα παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος η
οποία θα αποφασίσει για ενδεχόμενες κυρώσεις
6) παρουσιάζει στη σειρά επιστημονικών σεμιναρίων του Τμήματος τις εργασίες που έχει
παρουσιάσει σε επιστημονικά συνέδρια για τη συμμετοχή στα οποία έχει λάβει
χρηματοδότηση από το Τμήμα.
Η μη ανταπόκριση του διδακτορικού φοιτητή στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
αυτό, επισύρει κυρώσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν α) επιπρόσθετες υποχρεώσεις, β)
ενδεχόμενη καθυστέρηση της κατάθεσης της διατριβής έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις, γ)
διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μετά
από εισήγηση της Σ.Ε.ΔΙ.Δ που έχει τη διαχειριστική παρακολούθηση της όλης διαδικασίας.

Άρθρο 10
Τελική Κρίση Διδακτορικής Διατριβής

Με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
καθορίζονται στο Άρθρο 9 του κανονισμού του προγράμματος διδακτορικών σπουδών, γίνεται η
υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και η διδακτορική διατριβή κρίνεται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής».

Άρθρο 11
Αξιολόγηση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Η αξιολόγηση του προγράμματος διδακτορικών σπουδών γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία στα
πλαίσια της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίζονται για τις Διδακτορικές Σπουδές.
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Άρθρο 12
Εφαρμογή Κανονισμού
Ο νέος εσωτερικός κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών ισχύει για τους νέους υποψήφιους διδακτορικούς φοιτητές από την ψήφισή
του από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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