ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ
Υποβολή αίτησης - απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος
υποβάλλει αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος κατά
τους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο:
1.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρεται η θεματική περιοχή της
διατριβής και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα.

2.

Περίγραμμα της προτεινόμενης διατριβής, έκτασης τουλάχιστον 3000 λέξεων,
στην οποία περιγράφεται η θεματική περιοχή, αναφέρεται το σημερινό επίπεδο
γνώσεων, οι μέθοδοι έρευνας, οι κύριες βιβλιογραφικές και άλλες πηγές που θα
χρησιμοποιηθούν και στο μέτρο του δυνατού τεκμηριώνεται η αναμενόμενη
συμβολή στην επιστήμη.

3.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4.

Δημοσιευμένο, μελετητικό και ερευνητικό έργο με τα σχετικά αντίτυπα και
βεβαιώσεις

5.

Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και διπλωμάτων με αναγνώριση των τίτλων
σπουδών στο εξωτερικό

6.

Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

7.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση και δεν εκκρεμεί διαδικασία
εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο σε άλλο
Τμήμα του Α.Π.Θ. ή άλλο Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

8.

Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών και πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης
ελληνικής γλώσσας για υποψήφιους που δεν έχουν την ελληνική υπηκόοτητα.

9.

Γραπτό εισηγητικό σημείωμα του/της προτεινόμενου/η ς επιβλέποντα/ουσας

Οι διατριβές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εκπονούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
της κείμενης νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού διατριβών.

Κατηγορίες υποψηφίων διδακτόρων - προϋποθέσεις
Υποψήφιοι για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα μπορούν να
εγγραφούν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων Α.Ε.Ι. του εξωτερικού εφόσον
πληρούν τις παρακάτω γενικές και ειδικές προϋποθέσεις:
Γενικές προιϋποθέσεις:
1.

Η κατοχή πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή άλλου πτυχίου ΑΕΙ 5-ετούς διάρκειας
με διπλωματικές εργασίες

Ή
Η κατοχή άλλου πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιπλέον μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης σε
κατεύθυνση συναφή με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής
2.

Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ των τμημάτων βασικών ή
μεταπτυχιακών σπουδών τους

3.

Η ικανοποιητική γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας για άτομα που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα

Ειδικές προϋποθέσεις:
Α. Για κατόχους πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτούνται:
Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης
‘H
Συνεκτίμηση των εξής:
εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα και τις διπλωματικές εργασίες του 5-ετούς
προγράμματος σπουδών, δημοσιεύσεις συναφείς με τη γνωστική περιοχή της
διατριβής, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στη γνωστική περιοχή της διατριβής
η οποία πιστοποιείται με επιστολή των επιστημονικώς υπεύθυνων σχετικά με το
περιεχόμενο και την έκταση της συμβολής του/της υποψηφίου/ίας.
Β. Για κατόχους άλλων πτυχίων ΑΕΙ 5-ετούς διάρκειας απαιτούνται:
Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης σε κατεύθυνση συναφή με το αντικείμενο της
προτεινόμενης διατριβής
Ή
εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα και τις διπλωματικές εργασίες του προγράμματος
σπουδών
ΚΑΙ
δημοσιεύσεις συναφείς με τη γνωστική περιοχή της διατριβής
ΚΑΙ
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στη γνωστική περιοχή της διατριβής η οποία
πιστοποιείται με επιστολή των επιστημονικώς υπεύθυνων σχετικά με το περιεχόμενο
και την έκταση της συμβολής του/της υποψηφίου/ίας.
Γ. Για κατόχους άλλου πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ απαιτούνται:
Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης σε κατεύθυνση συναφή με το αντικείμενο της
προτεινόμενης διατριβής
ΚΑΙ
εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα και τις διπλωματικές εργασίες του προγράμματος
σπουδών
ΚΑΙ
δημοσιεύσεις συναφείς με τη γνωστική περιοχή της διατριβής
ΚΑΙ

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στη γνωστική περιοχή της διατριβής η οποία
πιστοποιείται με επιστολή των επιστημονικώς υπεύθυνων σχετικά με το περιεχόμενο
και την έκταση της συμβολής του/της υποψηφίου/ίας.

Διαδικασίες εξέτασης και αποδοχής της αίτησης
Για την τυπική δυνατότητα εκπόνησης διατριβής σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές
προϋποθέσεις εισηγείται η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος η οποία
συγκαλείται για το σκοπό αυτό δυο φορές το χρόνο: Νοέμβριο και Απρίλιο. Η επιτροπή
συνεδριάζει τρίτη φορά τον Μάϊο για να εξετάσει μόνο περιπτώσεις που είχαν ήδη
εξεταστεί προηγούμενα και για τις οποίες είχαν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία ή
διευκρινίσεις.
Η εισήγηση της επιτροπής διαβιβάζεται στον σχετικό Τομέα στον οποίο ανήκει ο/η
επιβλέπων/ουσα προκειμένου να εξεταστεί η ουσιαστική δυνατότητα εκπόνησης και να
γίνει εισήγηση συγκρότησης τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με βάση σχετική
γραπτή εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας.
Η εισήγηση του Τομέα διαβιβάζεται στο ΔΣ προκειμένου να εισηγηθεί στη ΓΣΕΣ
Διευκρινίζεται ότι από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου:
Α. Όλα τα μέλη ΔΕΠ εκτός της βαθμίδας του Λέκτορα μπορούν να αναλάβουν την
επίβλεψη διδακτοριικών διατριβών
Β. Κανένα μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να αναλάβει πάνω από 5 διατριβές.

