
Κανονιςμόσ Εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ  
ςτο Τμήμα Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν  

τησ Σχολήσ Οικονομικϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν  
του Ρανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 
 

Άρθρο 1 
Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ ςτο Τμιμα Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν 
Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ 

 
 
Το Τμιμα Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν (εφεξισ Τμιμα) παρζχει, ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ κείμενεσ διατάξεισ, τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ (Μ.Ε.) ςτα ερευνθτικά ενδιαφζροντα και γνωςτικά αντικείμενα των 
μελϊν του Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ του, όπωσ προβλζπεται ςτον παρόντα 
Κανονιςμό. 
 

Άρθρο 2 
Στόχοσ 

 
Η εκπόνθςθ Μ.Ε. παρζχει εξειδίκευςθ ςτο γνωςτικό πεδίο του Τμιματοσ, αλλά και ςε ςυγγενι 
πεδία. Βαςικοί ςτόχοι τθσ Μ.Ε. είναι θ αξιοποίθςθ τθσ ερευνθτικισ εμπειρίασ των 
ερευνθτϊν/τριϊν από τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ, ςε νζεσ επιςτθμονικζσ 
κατευκφνςεισ που ενδιαφζρουν το Τμιμα, θ ανάπτυξθ νζων ερευνθτικϊν περιοχϊν ςτο Τμιμα, 
ςυναφϊν με τθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ διατριβισ του/τθσ ερευνθτι/τριασ, θ ςυμβολι ςτθν 
προςζγγιςθ ειδικϊν ερευνθτικϊν προβλθμάτων που απαςχολοφν το Τμιμα, θ ενίςχυςθ 
επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ και των 
εφαρμογϊν. Συγχρόνωσ αποτελεί για το Τμιμα πθγι ακαδθμαϊκοφ κφρουσ και ςυμβάλλει ςτθ 
διεκνι διάκριςθ του ερευνθτικοφ ζργου του.  
 

Άρθρο 3 
Αρμόδια Πργανα 

 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ/διεξαγωγι τθσ Μ.Ε. είναι θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 
 

Άρθρο 4 
Υποψήφιοι 

 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθν εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ζχουν κάτοχοι 
Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. 
ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν από Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ, ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τισ ερευνθτικζσ 
κατευκφνςεισ του Τμιματοσ ι ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ προτεινόμενθσ 
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ. 
 

Άρθρο 5 
Υποβολή Αιτήςεων 

 



1. Η διαδικαςία για τθν εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ εκκινεί με τθν υποβολι 
αίτθςθσ και πρόταςθσ προσ τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, εφόςον ο/θ 
ενδιαφερόμενοσ/θ πλθροί τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, διακζτει αποδεδειγμζνο 
επιςτθμονικό προφίλ υψθλοφ επιπζδου, και ζχει ιδθ εξαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ 
επίβλεψθσ τθσ Μ.Ε. από Κακθγθτι/τριασ του Τμιματοσ. 

2. Για τθν αποδοχι του/τθσ μεταταδιδακτορικοφ/θσ ερευνθτι/τριασ απαιτείται απόφαςθ 
τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, μετά από ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ κατά το άρκρο 6 
του παρόντοσ. 

3. Οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται να εκπονιςουν Μ.Ε. υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςτθ 
Γραμματεία του Τμιματοσ, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα Α του παρόντοσ, ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται, εκτόσ των άλλων, ο/θ 
κακθγθτισ/τρια του Τμιματοσ υπό τθν επίβλεψθ του οποίου επικυμεί ο/θ 
ενδιαφερόμενοσ/θ να εκπονιςει τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα 

 Ειςιγθςθ του προτεινόμενου επιβλζποντοσ/επιβλζπουςασ κακθγθτοφ/τριασ του 
Τμιματοσ προσ τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ θ οποία χρειάηεται να είναι αναλυτικά 
τεκμθριωμζνθ ωσ προσ τισ ερευνθτικζσ ανάγκεσ που χρειάηεται να καλυφκοφν ςτο 
Τμιμα από τθον/τθν υποψιφιο/α μεταδιδακτορικό/ι ερευνθτι/τρια 

 Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων 
Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.  

 Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν 
αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (αν υπάρχει) 

 Αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν 
αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα 

 Ρολφ καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ(όπωσ πιςτοποιείται από τον ΑΣΕΡ) 

 Κατάλογοσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί 

 Συςτατικι επιςτολι από κακθγθτι/τρια του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ ι από 
ερευνθτι αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, κάτοχο Δ.Δ. 

 Ρρόταςθ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Β του παρόντοσ ςτθν οποία αναφζρονται και οι λόγοι 
για τουσ οποίουσ ο/θ υποψιφιοσ/α επικυμεί τθν εν λόγω ζρευνα ςτο Τμιμα. 

 
Άρθρο 6 

Αξιολόγηςη των αιτήςεων υποψηφιότητασ 
 

1. Η Γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν οποία υποβάλλονται οι αιτιςεισ με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά κάκε υποψθφιότθτασ, αρχειοκετεί και καταχωρεί τισ αιτιςεισ με 
αρικμό πρωτοκόλλου και προβαίνει ςε τυπικό ζλεγχο και ζλεγχο πλθρότθτασ όλων των 
υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. Στθ ςυνζχεια, ο κάκε επιβλζπων που προτείνεται, 
αφοφ λάβει υπόψθ τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί, τισ κατθγοριοποιεί με βάςθ τθν 
ςυνάφεια του ερευνθτικοφ του αντικειμζνου, και τισ παραπζμπει, ςτθ Συνζλευςθσ του 
Τμιματοσ. 

2. Ο/θ επιβλζπων/ουςα, που προτείνεται από τον υποψιφιο, εξετάηει τισ αντίςτοιχεσ 
αιτιςεισ και τα ςυνυποβαλλόμενα ζγγραφα. Κατόπιν ο επιβλζπων αναλαμβάνει να 
ειςθγθκεί προσ τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει δεκτόσ 



3. Επιπλζον ο/θ επιβλζπων/ουςα ειςθγείται ςτθ Συνζλευςθ αναφορικά με τθ ςυνάφεια 
των ερευνθτικϊν προτάςεων των αιτοφντων/ουςων με τα γνωςτικά αντικείμενα που 
καλφπτει το Τμιμα, κακϊσ και τισ ερευνθτικζσ περιοχζσ που κεραπεφει ι επικυμεί να 
κεραπεφςει το Τμιμα. Στθν ειςιγθςθ, επιπλζον, προςδιορίηονται το αντικείμενο, ο 
ςκοπόσ, θ διάρκεια, οι φάςεισ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα του προτεινόμενου 
ερευνθτικοφ ζργου που κα αναπτφξει ο/θ μεταδιδακτορικόσ/ι ερευνθτισ/τρια. 

4. Τα Μζλθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ειςιγθςθ του 
επιβλζποντα/ουςασ, αποφαςίηουν ποιεσ αιτιςεισ κα γίνουν δεκτζσ., Ο/Η 
Επιβλζπων/ουςα είναι υπεφκυνοι για τθν κακοδιγθςθ και επίβλεψθ τθσ 
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ. Ο/θ επιβλζπων/ουςα κα πρζπει να ανικει ςτθ βακμίδα 
του/τθσ Κακθγθτι/τριασ ι του/τθσ Αναπλθρωτι/τριασ Κακθγθτι/τριασ ι του 
Επίκουρου Κακθγθτι/τριασ και κα πρζπει να ζχει τθν ίδια ι ςυγγενι επιςτθμονικι 
περιοχι με αυτιν ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α διεξάγει τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα. 

 
Άρθρο 7 

Εγγραφζσ Μεταδιδακτόρων Ερευνητϊν/Ερευνητριϊν 
 

Η Γραμματεία του Τμιματοσ αναρτά τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων 
ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ενθμερϊνει τουσ/τισ επιτυχόντεσ/ουςεσ και τουσ/τισ 
καλεί να εγγραφοφν ςτο Τμιμα. 

 
Άρθρο 8 

Εκπόνηςη Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 
 

1. Η μεταδιδακτορικι ζρευνα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και να ςυμβάλλει ςθμαντικά 
ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ. 

 
2. Η διάρκεια τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των ζξι (6) 

μθνϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ και 
μεγαλφτερθ των τριϊν (3) ετϊν. Ραράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ 
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ πζραν των τριϊν (3) ετϊν μπορεί να δοκεί μετά από 
τεκμθριωμζνθ πρόταςθ του/τθσ Επιβλζποντοσ/ουςασ για τθν ολοκλιρωςθ του 
ερευνθτικοφ ζργου και με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. 

 
3. Ο/Η Επιβλζπων/ουςα κακοδθγεί τθν ζρευνα του/τθσ ερευνθτι/τριασ, μεταφζροντασ 

επιςτθμονικι εμπειρία και τεχνογνωςία. 
 

4. Σε περίπτωςθ μετακίνθςθσ, εκλογισ ι μετάκλθςθσ του/τθσ Επιβλζποντοσ/ουςασ ςε 
άλλο Τμιμα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του 
Τμιματοσ, ορίηεται νζοσ/α Επιβλζπων/ουςα για τον/τθν ερευνθτι/τρια. 

 
5. Σε περίπτωςθ μθ λειτουργικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ερευνθτι/τριασ και 

Επιβλζποντοσ/ουςασ, είναι δυνατι θ αλλαγι Επιβλζποντοσ/ουςασ, μετά από απόφαςθ 
τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, κατόπιν αίτθςθσ είτε του/τθσ ερευνθτι/τριασ είτε 
του/τθσ Επιβλζποντοσ/ουςασ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

 
6. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διεκνι 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςυμμετζχοντασ ςε διεκνι ςυνζδρια και ςεμινάρια, ςτοχεφοντασ 



ςτθ διεκνι αναγνϊριςθ τθσ ζρευνάσ τουσ με δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια 
και περιοδικά με ςφςτθμα κριτϊν. 

 
7. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ο/θ ερευνθτισ/τρια ςε ςυνεργαςία 

με τον/τθν Επιβλζποντα/ουςα υποβάλλει ζκκεςθ περάτωςθσ τθσ ζρευνασ ςτθ 
Συνζλευςθ του Τμιματοσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
παράρτθμα Γ του παρόντοσ. 

 
8. Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ πιςτοποιείται θ ολοκλιρωςθ τθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και χορθγείται ςτον/ςτθν ερευνθτι/τρια Ριςτοποιθτικό 
Ολοκλιρωςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ ςτο οποίο αναφζρεται το Ρανεπιςτιμιο, θ 
Σχολι, το Τμιμα, το Πνομα, το Επϊνυμο, το Πνομα Ρατζρα και ο τόποσ καταγωγισ 
του/τθσ ερευνθτι/τριασ, το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ζρευνασ, ο χρόνοσ διεξαγωγισ 
τθσ και ο/θ Επιβλζπων/ουςα. Το Ριςτοποιθτικό υπογράφεται από τον/τθν Ρρόεδρο του 
Τμιματοσ και δεν αποτελεί τίτλο ςπουδϊν. 

 
Άρθρο 9 

Υποχρεϊςεισ ερευνητϊν/τριϊν μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ 
 
Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν ετθςίωσ να ςυντάςςουν ζκκεςθ προόδου τθσ 
ζρευνάσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν Επιβλζποντα/ουςα, θ οποία κατατίκεται ςτθ 
Συνζλευςθ του Τμιματοσ προσ ενθμζρωςθ. 
 
Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςε ςεμινάρια ι ςυνζδρια που 
διοργανϊνει το Τμιμα για τθν παρουςίαςθ τθσ προόδου τθσ ζρευνάσ τουσ. 
 
Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ δφναται να ανακζςει επικουρικά εκπαιδευτικό ζργο – ςτο πλαίςιο 
των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν του / ςτον/ςτθν 
ερευνθτι/τρια, εφόςον αυτό δεν αντίκειται με τισ υποχρεϊςεισ τθσ ζρευνασ. 
 
Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να αναφζρουν το Τμιμα υπό τθν 
«ακαδθμαϊκι ςτζγθ» του οποίου εκπονοφν τθν ζρευνά τουσ (academic affiliation) ςε κάκε 
δθμοςίευςι τουσ, κακϊσ και το ερευνθτικό εργαςτιριο του Τμιματοσ ςτο οποίο τυχόν ζχουν 
ενταχκεί. 
 
Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν να ανταποκρίνονται ςτισ προτάςεισ βελτίωςθσ 
που πραγματοποιοφνται από τθν Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ ΟΜ.Ε.Α. του Τμιματοσ ςτο 
πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Τμιματοσ. 
 
Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται όπωσ αρμόηει ςε Μζλθ τθσ 
Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ και να τθροφν τον «Κϊδικα Δεοντολογίασ και Καλισ Ρρακτικισ», του 
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Οργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Ιδρφματοσ. 
 

Άρθρο 10 
Ραροχζσ ςτουσ/ςτισ ερευνητζσ/τριεσ μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ 

 



1. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ ζρευνασ 
χρθςιμοποιοφν τον τίτλο και τα ςτοιχεία του Τμιματοσ. 

2. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθ βιβλιοκικθ του Ιδρφματοσ με 
δικαίωμα δανειςμοφ, ςτα εργαςτιρια και ςτον εξοπλιςμό του Τμιματοσ κακϊσ και ςε 
όποια ςυμπλθρωματικι παροχι το Τμιμα κρίνει απαραίτθτθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ζρευνασ. 

3. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ δφνανται να αιτοφνται χρθματοδότθςθσ 
αναφορικά με δράςεισ που προβλζπονται βάςει αποφάςεων του Τμιματοσ ι τθσ 
Σχολισ ι του Ρανεπιςτθμίου, όπωσ λόγου χάρθ μερικι χρθματοδότθςθ ανακοινϊςεων 
ςε αναγνωριςμζνα διεκνι ανταγωνιςτικά ςυνζδρια και τθσ εν γζνει καλλιτεχνικισ 
δραςτθριότθτασ.  

 
4. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/τριεσ δφνανται να μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ 

Βραβείων Ζρευνασ και Αριςτείασ, για το Ακαδθμαϊκό Ρροςωπικό του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ. 
 

5. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνθτζσ/τριεσ δφνανται να αμείβονται από πόρουσ 
προερχόμενουσ από χρθματοδοτοφμενα εκνικά και διεκνι ερευνθτικά προγράμματα, 
κατόπιν απόφαςθσ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Δφνανται επίςθσ να λαμβάνουν 
υποτροφία από εκνικοφσ ι διεκνείσ φορείσ και ιδρφματα κακϊσ επίςθσ και να 
απαςχολοφνται από τον Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ. 

 
Άρθρο 11 

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητϊν/Ερευνητριϊν 
 
Η διαγραφι μεταδιδακτόρων ερευνθτϊν/ερευνθτριϊν είναι δυνατι με απόφαςθ τθσ 
Συνζλευςθσ του Τμιματοσ για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 Μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο άρκρο 9 ανωτζρω 

 Δράςεισ των μεταδιδακτόρων ερευνθτϊν/ερευνθτριϊν που ηθμιϊνουν ι εκκζτουν το 
Τμιμα ι/και γενικότερα το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 

 Υποβολι αίτθςθσ διαγραφισ από τον/τθν ίδιο/ίδια ερευνθτι/τρια 
 

Άρθρο 12ο 
Διαςφάλιςη Ροιότητασ 

 
Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ κεςπίηεται διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ 
τθσ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ. Μεταξφ των κριτθρίων τθσ αξιολόγθςθσ είναι ο 
αρικμόσ των δθμοςιεφςεων που προζκυψαν ςτο πλαίςιο μεταδιδακτορικϊν ερευνϊν και οι 
αναφορζσ άλλων επιςτθμόνων ςε αυτζσ. 
  



ΡΑΑΤΗΜΑ Α 

Υπόδειγμα Αίτηςησ Εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 

 
 

 
 
 
   Ρροσ  Το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
    Τμιμα Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και 
    Ανατολικϊν Σπουδϊν 

 
        Θεςςαλονίκθ    /     / 
 

Αίτηςη Εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 
Ραρακαλϊ όπωσ εξετάςετε τθν αίτθςι μου για εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ ςτο 
Τμιμα  Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 
Ρροςωπικά Στοιχεία 
 

Ονοματεπϊνυμο 
 

Πνομα Ρατρόσ 
 

Ημερομηνία Γζννηςησ  

Διεφθυνςη Κατοικίασ 

 

Τηλζφωνο Επικοινωνίασ  

E-mail 
 

Αριθμόσ Δελτίου 
Ταυτότητασ 

 

Ημερ. Ζκδοςησ Α.Δ.Τ.  

Εκδοφςα Αρχή Α.Δ.Τ.  

 
Τίτλοι Σπουδϊν 
 
Προπτυχιακζσ Σπουδζσ 
 

1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

2. Τμιμα ______________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου __________________________________________ 
4. Βακμόσ Ρτυχίου ______________________________________________________ 



5. Θζμα Ρτυχιακισ Εργαςίασ _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
2. Τμιμα ____________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ________________________________________ 
4. Βακμόσ Ρτυχίου _____________________________________________________ 
5. Θζμα Ρτυχιακισ Εργαςίασ _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
2. Τμιμα ____________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ________________________________________ 
4. Βακμόσ Ρτυχίου ____________________________________________________ 
5. Θζμα Ρτυχιακισ Εργαςίασ _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ 
 

1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

2. Τμιμα ___________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Διπλϊματοσ ____________________________________ 
4. Βακμόσ Διπλϊματοσ _________________________________________________ 
5. Θζμα Διπλωματικισ Εργαςίασ __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
2. Τμιμα ____________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Διπλϊματοσ _____________________________________ 
4. Βακμόσ Διπλϊματοσ __________________________________________________ 
5. Θζμα Διπλωματικισ Εργαςίασ __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα _________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
2. Τμιμα ___________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Διπλϊματοσ ____________________________________ 
4. Βακμόσ Διπλϊματοσ _________________________________________________ 
5. Θζμα Διπλωματικισ Εργαςίασ __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Διδακτορικό Δίπλωμα 
 

1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

2. Τμιμα ____________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ __________________________ 
4. Τίτλοσ Διδακτορικισ Διατριβισ _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
1. Εκπαιδευτικό Κδρυμα ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
2. Τμιμα ____________________________________________________________ 
3. Ημερομθνία Απόκτθςθσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ __________________________ 
4. Τίτλοσ Διδακτορικισ Διατριβισ _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Ξζνεσ Γλϊςςεσ (Δίπλωμα ή Επίπεδο Γνϊςησ) 
 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 

 
Διακρίςεισ - Υποτροφίεσ 
 

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 



4. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

 
 
Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ 
 

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

4. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

 
Ερευνητική – Επαγγελματική Εμπειρία 
 

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

4. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

 
Ρροτεινόμενοσ/η Καθηγητήσ/τρια ωσ Επιβλζπων/ουςα 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Συνημμζνα Δικαιολογητικά 
 

1. Βιογραφικό Σθμείωμα 
2. Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων 

Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν 

αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 



4. Αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ. 

5. Αντίγραφο Διπλϊματοσ Ξζνθσ Γλϊςςασ (εφόςον υπάρχει) 
6. Κατάλογοσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί 
7. Συςτατικι επιςτολι από κακθγθτι/τρια του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ ι από 

ερευνθτι αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, κάτοχο Δ.Δ. 
8. Ρρόταςθ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ (ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 

Ραράρτθμα Δ) 
9. Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

 
 

Θεςςαλονίκθ     /    / 
 

Ο/Η Αιτϊν/οφςα 
 
 
 
           (Υπογραφι) 
 
  



 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β 
 
 
 
 

Πρόταςη Εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ρροσ το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
Τμιμα Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν 
 
 
 
 
 

Ρρόταςη Εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 
 
 
Ονοματεπϊνυμο Διδάκτορα Ερευνητή/τριασ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Τίτλοσ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Ρροτεινόμενο Επιβλζπον μζλοσ ΔΕΡ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ρερίληψη 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Λζξεισ - Κλειδιά 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Ειςαγωγή 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Αναςκόπηςη Ερευνητικήσ Ρεριοχήσ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Αντικείμενο Ζρευνασ και Στόχοι 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Μεθοδολογία Ζρευνασ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Χρονοδιάγραμμα 
 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ΡΑΑΤΗΜΑ Γ 

 
Υπόδειγμα Ζκθεςησ Περάτωςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ρροσ τα Μζλθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν 
τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
 
 
 
 
       Θεςςαλονίκθ    /    / 
 
 
 

Ζκθεςη Ρεράτωςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ 
 
 
Ονοματεπϊνυμο Ερευνητή/τριασ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Θζμα 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Ρερίληψη 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Λζξεισ - Κλειδιά 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Ειςαγωγή 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Οριςμόσ Ρροβλήματοσ - Στόχοι 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Ρεριγραφή Αποτελεςμάτων Ζρευνασ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 
Δημοςιεφςεισ Ερευνητή/τριασ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Αναφορζσ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ο/Η Μεταδιδάκτορασ Ερευνθτισ/τρια   Ο/Η Επιβλζπων/ουςα 
 
 


