
 
 
Παράρτημα 6 των Κανόνων Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων που εγκρίθηκαν κατά 
την 96η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 6 Ιουνίου 2018 και από την 84η Συνεδρία του 
Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2018. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

    

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

  

      

1. Ο υποψήφιος διδάκτορας που επιθυμεί να μεταγραφεί στο Πανεπιστήμιο πρέπει 
να προέρχεται από ίδρυμα ή/και ερευνητικό ινστιτούτο Ανώτατης ή Ανώτερης 
Εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί 
ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα 
στην οποία λειτουργεί. 

  

      

2. Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 
δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης. 

  

      

3. Ο υποψήφιος για μετεγγραφή θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος του 
Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. 

  

      

4. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για μεταφορά της φοίτησης του σε Τμήμα του 
Πανεπιστημίου, απευθείας στο αρμόδιο Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί.  Η 
αίτηση υποβάλλεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προηγούμενης 
φοίτησης (πτυχία, αναλυτική βαθμολογία, κλπ).  

  

      

5. Η αίτηση του υποψηφίου εξετάζεται από το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος.  Η 
απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος υποβάλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

  

      

6. Μετά την έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο, το Τμήμα μετά και τη σύμφωνη 
γνώμη του φοιτητή, ορίζει το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο 
εποπτεύει το διδακτορικό φοιτητή, ως τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή.  

  

      

7. Διδακτορικός φοιτητής που μετεγγράφεται σε πρόγραμμα σπουδών του 
Πανεπιστημίου μπορεί να πιστωθεί με όλες τις πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων ή των ερευνητικών σταδίων ή των συγγραφικών σταδίων που είχε 
παρακολουθήσει στο ίδρυμα προέλευσης, μετά από εξέταση του αιτήματός του 
από το οικείο Τμήμα εισδοχής.  

  

      

8. Ο ελάχιστος συνολικός χρόνος διάρκειας σπουδών των μετεγγραφόμενων 
φοιτητών συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης φοίτησης είναι έξι (6) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα και ο μέγιστος συνολικός χρόνος δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ 
των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι στο 
Πανεπιστήμιο. 

  

      

9. Διδακτορικός φοιτητής που μετεγγράφεται σε πρόγραμμα σπουδών του 
Πανεπιστημίου καταβάλλει δίδακτρα για τα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης του στο 
Πανεπιστήμιο όπως καθορίζονται στους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης.  

  

      

10. Σε διδακτορικό φοιτητή που μετεγγράφεται στο Πανεπιστήμιο απονέμεται ο 
διδακτορικός τίτλος του Πανεπιστημίου. 

  


