ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών αποσκοπεί
στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοι
του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά
ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού
τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο να εξυψώσει το επίπεδο της έρευνας στην Κύπρο και να
εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο με θέματα αιχμής στον τομέα των Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών και σε συναφείς τομείς με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή
ανάλυση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι:
1. Πτυχίο στα Πολυμέσα ή στις Γραφικές Τέχνες, ή σε συναφή κλάδο (π.χ.

Πληροφορική, Κοινωνιολογία, Εικαστικές Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Μουσική,
Παραστατικές Τέχνες). Οι απαιτήσεις του πτυχίου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τη
στιγμή έναρξης του Διδακτορικού Προγράμματος. Οι φοιτητές που έχουν
ολοκληρώσει μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερ μπορούν να εξαιρεθούν από όλο
ή τμήμα του διδακτικού μέρους.
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για
μητρική γλώσσα, η γνώση αυτή πρέπει να πιστοποιείται με διεθνείς εξετάσεις όπως
GCE, IELTS, TOEFL ή κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου από αναγνωρισμένο
αγγλόγλωσσο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα.
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε Τμήματος επιβλέπονται από τριμελή (τουλάχιστον)
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (ΕΜΠ), της οποίας η θητεία είναι διετής. Η
επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, το οποίο φροντίζει για την εναλλαγή
στην Επιτροπή των μελών του. Μέλη της τριμελούς Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη του

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που υπηρετούν στη βαθμίδα του Καθηγητή,
Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Το Τμήμα δέχεται φοιτητές για το Διδακτορικό Πρόγραμμα κάθε έτος στις ημερομηνίες και
με τις διαδικασίες προκήρυξης που προβλέπουν οι σχετικοί πανεπιστημιακοί κανόνες. Οι
υποψήφιοι φοιτητές καταθέτουν αίτηση η οποία περιλαμβάνει:
−

Βιογραφικό σημείωμα

−

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
μέχρι τη χρονική στιγμή που κατατίθεται η αίτηση

−

Περιγραφή των στόχων και προσδοκιών του/της υποψήφιου/ας διδακτορικού φοιτητή,
με λεπτομέρειες για τα κίνητρα και τους στόχους του υποψηφίου, σχέδια για πιθανό
τομέα έμφασης και προσδοκίες από τις διδακτορικές σπουδές.

−

Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία να είναι από
κάποιο ακαδημαϊκό πρόσωπό που είναι γνώστης της προηγούμενης ακαδημαϊκής
δραστηριότητας του υποψηφίου και ικανό να εκτιμήσει τις μελλοντικές του
δυνατότητες.

−

Πορτοφόλιο (σε περιπτώσεις που ο/η υποψήφιος/α κατέχει πτυχίο στις γραφικές ή
εικαστικές τέχνες, ).

−

Άλλα υποστηρικτικά στοιχεία που να μαρτυρούν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα του/της
υποψηφίου/ας.

Ο/Η κάθε ακαδημαϊκός που έχει ορίσει διδακτορικό θέμα εξετάζει τις αιτήσεις που τον
αφορούν, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους/ες ακαδημαϊκούς, με στόχο την επιλογή
του/των κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων για φοίτηση σε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου
διδακτορικού.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με κριτήρια τις επιδόσεις των αιτητών στις
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους, τις τρέχουσες όσο και τις εκτιμώμενες
μελλοντικές ερευνητικές δυνατότητές/δραστηριότητες τους και τη συνάφεια των
ερευνητικών τους ενδιαφερόντων με αυτά των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του
Τμήματος. Ο/Η ακαδημαϊκός έχει το δικαίωμα να καλέσει υποψηφίους σε συνέντευξη, χωρίς
όμως να υποχρεούται να το πράξει για όλους τους υποψηφίους. Η ΕΜΠ επιβλέπει τη
διαδικασία και το πρακτικό αξιολόγησης.
Το πρακτικό αξιολόγησης προωθείται ως εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος. Το
Συμβούλιο του Τμήματος έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα και
του ορισμού των Ερευνητικών Συμβούλων, και διατηρεί το δικαίωμα να μη συμπληρώσει
όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Για φοιτητές που κατέχουν ήδη αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο, κατά την αξιολόγηση
των υποψηφιοτήτων τους για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, το Συμβούλιο του
Τμήματος ορίζει τον Ερευνητικό Σύμβουλο για κάθε φοιτητή/ια για τον οποίο εισηγείται να
γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα. Εξυπακούεται ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση της ΕΜΠ με τον
συγκεκριμένο σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη
εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος
καταχωρείται στο Μητρώο Φοιτητή που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας. Ο/η φοιτητής/τρια μαζί με τον Ερευνητικό του/της Σύμβουλο επιλέγουν ένα
κατάλληλο θέμα διατριβής και συμφωνούν για το υπόλοιπο σχέδιο σπουδών. Μέχρι το τέλος
του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου του Διδακτορικού Προγράμματος, το Συμβούλιο του
Τμήματος ορίζει επίσης Συμβουλευτική Επιτροπή για κάθε διδακτορικό φοιτητή, με
εισήγηση του Ερευνητικού Επιβλέποντα, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής αυτής.
Όπως ορίζουν οι πανεπιστημιακοί κανόνες, η Επιτροπή Διατριβής είναι τριμελής και
αποτελείται από:
- Τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρο της Επιτροπής). Νοείται ότι σε περίπτωση
δύο ερευνητικών συμβούλων, η πρόνοια αυτή αφορά τον κύριο επιβλέποντα. Νοείται
περαιτέρω ότι επιτρέπεται στην Επιτροπή Επίβλεψης να συμμετέχει ως μέλος και ο δεύτερος
ερευνητικός σύμβουλος.
- Δύο μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του
Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό
Κέντρο. Νοείται ότι μέλη από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο καλούνται εφόσον κατά
την κρίση του Τμήματος δεν υπάρχουν μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή
από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ
Ο Ερευνητικός Επιβλέπων μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Συμβουλίου του
Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου γραπτού αιτήματος είτε του διδακτορικού φοιτητή είτε
του Ερευνητικού Επιβλέποντα και εισήγηση της ΕΜΠ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Σε περίπτωση που Ερευνητικός Σύμβουλος μεταπτυχιακού φοιτητή αποχωρήσει από το
ΤΕΠΑΚ, μπορεί να διατηρεί την εποπτεία ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τη
σύμφωνη γνώμη του Τμήματος.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου βασίζεται στο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Μονάδων (ECTS). Το ECTS είναι ένα
σύστημα που έχει ως επίκεντρο τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και βασίζεται στο φόρτο εργασίας
που απαιτείται για να επιτύχει τους στόχους ενός προγράμματος αποκτώντας Ευρωπαϊκές
Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) για κάθε μάθημά του.
Γενικά, ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο διδακτορικό πτυχίο στο Τμήμα Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ΕΠΜ, από συνδυασμό
μεταπτυχιακών μαθημάτων και ερευνητικής εργασίας. Αυτό αφορά διδακτορικές σπουδές
που ξεκινούν απευθείας μετά το προπτυχιακό δίπλωμα.
Για όσους είναι ήδη κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος, το Διδακτορικό
Πρόγραμμα αποτελείται από τουλάχιστον 180 ΕΠΜ. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης
καθορίζεται λεπτομερώς από τους σχετικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου.
Τα κύρια στάδια του Διδακτορικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για φοιτητές που ξεκινούν διδακτορικές σπουδές απευθείας μετά το προπτυχιακό δίπλωμά
τους, το διδακτικό μέρος του Διδακτορικού Προγράμματος κατά το πρώτο έτος σπουδών του
εκάστοτε φοιτητή/ριας διαμορφώνεται με πρόταση του ερευνητικού συμβούλου. Το
διδακτικό μέρος περιλαμβάνει 8 μαθήματα και επιτυχή συμπλήρωση τουλάχιστον 60 ΕΠΜ
σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου
απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως, κατά την κρίση του Τμήματος, το φοιτητή από την απαίτηση
αυτή. Στα απαιτούμενα μαθήματα των Διδακτορικών Προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται
μέχρι και δυο προπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα.
Από διδακτορικό φοιτητή/ρια που είναι ήδη κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού
διπλώματος ή έχει παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ του
Τμήματος, προτού προχωρήσει στην εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, η τριμελής
Επιτροπή Διατριβής, κατόπιν εισήγησης του Ερευνητικού Συμβούλου, μπορεί αν το επιθυμεί
να απαιτήσει την παρακολούθηση επιπλέον μέχρι τεσσάρων (4) μαθημάτων, συνολικού
φόρτου έως 35 ΕΠΜ. Αναμένεται ότι ο/η φοιτητής/τρια θα παρακολουθήσει και θα εξεταστεί
στα μαθήματα αυτά κατά το πρώτο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση
μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε ένα από τα μαθήματα κατά το δεύτερο έτος.
Τα μαθήματα μπορούν να είναι είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου και να
προσφέρονται είτε από το τμήμα, είτε από άλλο τμήμα του πανεπιστημίου, είτε και από άλλο
πανεπιστήμιο.
Όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές παρακολουθούν ένα τουλάχιστον υποχρεωτικό μάθημα με
αντικείμενο τη Μεθοδολογία Έρευνας σε επίπεδο μάστερ. Για να προχωρήσει ο φοιτητής
στην περιεκτική του εξέταση, θα πρέπει να επιτύχει στην εξέταση του μαθήματος αυτού. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει δύο συνεχόμενες φορές στην εξέταση του μαθήματος, το
Τμήμα εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της φοίτησής του.

Επίσης, ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να παρακολουθεί οποιαδήποτε υποχρεωτικά
σεμινάρια διοργανώνονται από το τμήμα.

Β. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (10 ΕΠΜ)
Βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής είναι η επιτυχία του/της
φοιτητή/τριας στην Περιεκτική Εξέταση. Σκοπός της Περιεκτικής Εξέτασης είναι να εκτιμήσει
βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στο τομέα σπουδών του, αλλά και πιο
εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνάς του. Προς
εκπλήρωση της Περιεκτικής Εξέτασης, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει ολοκληρώσει ένα κεφάλαιο
ανασκόπησης βιβλιογραφίας (κατά προτίμηση στο θέμα του διδακτορικού του/της). Ο/η
φοιτητής/τρια πρέπει να καταθέσει το γραπτό κείμενο στην επιτροπή αξιολόγησης του το
αργότερο μία εβδομάδα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Εξέτασής

Ενδεικτική Δομή
Τίτλο/ Όνομα φοιτητή/ Όνομα επιβλέποντα/πουσας καθηγητή/τριας
Περίληψη (μέχρι 150 λέξεις)
5 λέξεις κλειδιά
Βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία να απαντά τις πιο κάτω ερωτήσεις:
α) Ποιό το αντικείμενο της έρευνας της διδακτορικής διατριβής;
1)
2)
3)
4)

β) Ποιες είναι οι κεντρικές και πιο σημαντικές θεωρίες και/ ή μεθοδολογίες που εμφανίζονται
στη βιβλιογραφία;
γ) Πώς συνδέεται η συγκεκριμένη έρευνα με την υπάρχουσα γνώση όπως αντανακλάται στην
βιβλιογραφία; Ποιες 2-3 θεωρίες/ έρευνες πλαισιώνουν καλύτερα την προτεινόμενη
έρευνα;
δ) Ποια ερευνητικά κενά εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία και πως η προτεινόμενη
διδακτορική μελέτη προσθέτει στην υπάρχουσα γνώση;
5) Σύντομη αναφορά στον σκοπό της έρευνας, τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα/
κίνητρα και την προτεινόμενη μεθοδολογία.
6) Ενδεικτική λίστα βιβλιογραφίας (ελάχιστος αριθμός αναφορών:20)
7) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής
Στο Τμήμα η περιεκτική εξέτασης είναι προφορική. Η προφορική παρουσίαση δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 30 λεπτά, και στη συνέχεια δίνονται 60 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση.

Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να εξεταστεί με επιτυχία σε γραπτή ή προφορική περιεκτική
εξέταση, από το τρίτο και το αργότερο μέχρι το έκτο εξάμηνο των σπουδών του. Ο/Η
φοιτητής/τρια έχει την ευκαιρία συμμετοχής στην περιεκτική εξέταση τουλάχιστον μια φορά
το ακαδημαϊκό έτος. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να παρακαθίσει την περιεκτική
εξέταση δύο φορές συνολικά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ή μη πραγματοποίησης

περιεκτικής εξέτασης στον καθορισμένο χρόνο, ο διδακτορικός φοιτητής διαγράφεται από το
πρόγραμμα.

Η εξεταστική επιτροπή για την περιεκτική εξέταση πρέπει να είναι η τριμελής Επιτροπή
Επίβλεψης. Η απόφαση της επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο Τμήματος για
επικύρωση και καταχωρείται στο Μητρώο Φοιτητή που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας.

Γ. ΠΡΩΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (20
ΕΠΜ)
Έως και τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά την επιτυχία του/της φοιτητή/τριας στην
Περιεκτική Εξέταση και ένα τουλάχιστον έτος πριν από την τελική υποστήριξη της
Διατριβής, γίνεται η παρουσίαση και εξέταση της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, όπως
προβλέπει ο σχετικός Πανεπιστημιακός Κανόνας. Κάθε διδακτορικός φοιτητής πρέπει να
ετοιμάσει μια σύντομη γραπτή πρόταση για την προτεινόμενη διδακτορική εργασία. Ο/Η
φοιτητής/τρια πρέπει επίσης να κάνει μια προφορική παρουσίαση για την προτεινόμενη
εργασία, που να δείχνει κατανόηση του θέματος της διατριβής, τη σχετική βιβλιογραφία και
τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να διαπιστωθεί
κατά πόσο ο/η υποψήφιος/α έχει προχωρήσει με επιτυχία στο ερευνητικό του αντικείμενο και
να ελεγχθεί η ποιότητα, η ποσότητα και η καινοτομία της ερευνητικής εργασίας.
Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος όπως
προειπώθηκε και αποτελείται από:
- Τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρο της Επιτροπής). Νοείται ότι σε περίπτωση
δύο ερευνητικών συμβούλων, η πρόνοια αυτή αφορά τον κύριο επιβλέποντα. Νοείται
περαιτέρω ότι επιτρέπεται στην Επιτροπή Επίβλεψης να συμμετέχει ως μέλος και ο δεύτερος
ερευνητικός σύμβουλος.
- Δύο μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του
Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό
Κέντρο. Νοείται ότι μέλη από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο καλούνται εφόσον κατά
την κρίση του Τμήματος δεν υπάρχουν μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή
από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Η πρόταση για Διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής
έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασής του. Στην πρόταση δεν ισχύει
Ανολοκλήρωτος βαθμός.Το πρακτικό προωθείται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας για να ενημερωθεί το μητρώο του φοιτητή.
Η γραπτή πρόταση πρέπει να δοθεί στην επιτροπή τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την
προφορική παρουσίαση. Η προφορική παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά,
και στη συνέχεια δίνονται 60 λεπτά για συζήτηση. Αν η Επιτροπή Διατριβής και ο
αντιπρόσωπος της ΕΜΠ έχουν κάποια αμφιβολία είτε για την ουσία της πρότασης είτε για
την κατανόηση του θέματος, τότε ο/η φοιτητής/τρια θα έχει έναν μήνα να ετοιμάσει μια

δεύτερη παρουσίαση που θα δίνει έμφαση στους τομείς που προκαλούν αμφιβολία. Αυτή η
παρουσίαση θα έχει διάρκεια 20-30 λεπτών, με επιπρόσθετα 30-40λεπτά για συζήτηση. Ο/Η
φοιτητής/τρια μπορεί να συνεχίσει την έρευνά του μόνο αν γίνει αποδεκτή η πρόταση. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία της Επιτροπής Διατριβής. Η απόφαση της
επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο Τμήματος για επικύρωση και καταχωρείται στο
Μητρώο Φοιτητή που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ενδεικτική δομή προσαρμοσμένη από: Mauch, J. E., and Birch, J. W. (1998). Guide to the
successful thesis and dissertation (4th ed.). New York: Marcel Dekker.
1) Εισαγωγή
2) Το πρόβλημα
1. Σημαντικότητα ή ανάγκη για τη μελέτη
2. Θεωρητικό πλαίσιο για την προτεινόμενη μελέτη
3. Αναφορά του προβλήματος
4. Υποθέσεις, θεωρίες και ερευνητικές ερωτήσεις
5. Οριοθετήσεις και περιορισμοί της μελέτης
3) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
1. Η θεωρία και η εμπειρική ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα
2. Έρευνα σε ανάλογους τομείς σχετικούς με το θέμα
3. Κριτική της εγκυρότητας της θεωρίας και έρευνας
4. Περίληψη του τί είναι γνωστό και τί όχι σχετικά με το θέμα
5. Η συμβολή της μελέτης αυτής στη βιβλιογραφία
4) Διαδικασίες έρευνας
1. Μεθοδολογία έρευνας
2. Ειδικές διαδικασίες
3. Πληθυσμός ή δείγμα έρευνας
4. Όργανα συλλογής δεδομένων
5. Συλλογή δεδομένων
6. Επεξεργασία των δεδομένων / Σχέδιο ανάλυσης
7. Περίληψη
5) Αναφορές και Βιβλιογραφία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές που κάνουν έρευνα με συμμετέχοντες υποχρεούνται να
συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα για Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας σε συνεννόηση
με τον επιβλέποντα καθηγητή του στον σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/my-uni/students/ -->
Σύστημα καταγραφής ερευνητικών προτάσεων - για ερευνητές. Η Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου θα απαντήσει στο αίτημα σχετικά με
απαραίτητες ενέργειες που ενδεχομένως χρειαστεί να ακολουθηθούν.

Δ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(70 ΕΠΜ)
Ο/Η φοιτητής/τρια διεξάγει την έρευνά του υπό την καθοδήγηση του Ερευνητικού του
Συμβούλου. Η μέθοδος μπορεί να είναι ως επί το πλείστον θεωρητική, τεχνική,
εφαρμοσμένη, καλλιτεχνική, βασιζόμενη σε μεθόδους design, ή/και μεικτή. Διδακτορική
διατριβή απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις και πρέπει να ασχολείται με τρέχοντα και έγκυρα
επιστημονικά, καλλιτεχνικά ή/και τεχνικά θέματα κυρίως μέσω βασικής ή/και εφαρμοσμένης
έρευνας, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέας γνώσης ή την ανάπτυξη του σχετικού
καλλιτεχνικού ή άλλου εφαρμοσμένου πεδίου που δεν είναι διαθέσιμη στην ακαδημαϊκή
κοινότητα. Πτυχές ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που προέρχονται από εφαρμογή
αυτής της έρευνας, μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν ως δευτερεύοντα συστατικά της
διατριβής. Οι πτυχές της βασικής/εφαρμοσμένης έρευνας θα πρέπει να είναι καινοτόμες,
πρωτότυπες και υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, που να την καθιστούν αποδεκτή για
δημοσίευση ή παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια, και διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά
έντυπα ή/και διεθνούς φεστιβάλ καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
Η πνευματική αξία της διατριβής βασίζεται στα ευρήματα έρευνας του διδακτορικού
υποψηφίου, που διαχωρίζονται καθαρά από την εργασία άλλων, μαρτυρούν την προσωπική
συνεισφορά και γνώση του υποψηφίου και αναγνωρίζουν τη συνεισφορά άλλων εντός ή
εκτός του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημανθούν στη διατριβή οι ευρύτερες
επιδράσεις και η συνεισφορά της έρευνας σε σχέση με νέες επιστημονικές περιοχές, και με
την παραγωγή νέων εφαρμογών και καινοτομιών. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα για
τη διάχυση αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων.
Η εκπόνηση της έρευνας διατριβής του/της φοιτητή/ριας μπορεί να γίνει εν μέρει στον τόπο
εργασίας του (σε περίπτωση που αυτός εργάζεται), μετά από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη
και του Ερευνητικού Συμβούλου, και εφ’ όσον το ερευνητικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και εργοδότη.

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (80 ΕΠΜ)
H υποβολή Διδακτορικής Διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής
του φοιτητή μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου ακαδημαϊκού
εξαμήνου από την εγγραφή του φοιτητή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.
Η Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή
αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της ΕΜΠ του Τμήματος
και του Ερευνητικού Συμβούλου και αποτελείται από:
Ένα μέλος που είναι ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή.
Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου σε συναφές
αντικείμενο σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
● Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου
σε συναφές γνωστικό αντικείμενο σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή βαθμίδα.
●
●

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται άλλος από τον Ερευνητικό Σύμβουλο. Την
ευθύνη του συντονισμού και της μέριμνας για να γίνουν όσα απαιτούνται πριν και μετά την

περιεκτική εξέταση, την έχει ο Ερευνητικός Σύμβουλος. Το 2ο και 3ο μέλος της Εξεταστικής
Επιτροπής δεν μπορούν να είναι και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής περιλαμβάνει τρία στάδια:
-

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη (που δεν διαρκεί
περισσότερο από μία ώρα).
Συζήτηση της Διατριβής με τα μέλη της Επιτροπής.
Σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.

Οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο και τη γραπτή παρουσίαση του κειμένου της Διατριβής
παρατίθενται στο Παράρτημα. Τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την παρουσίαση της
Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέσει αντίγραφο της Διατριβής σε κάθε μέλος της
Εξεταστικής Επιτροπής.
Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του υπεύθυνου Επιστημονικού Συμβούλου του
φοιτητή που συμμετέχει, πρέπει 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 υπεύθυνο Επιστημονικό Σύμβουλο του φοιτητή
είναι προαιρετική.
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 στη Γραμματεία της Συγκλήτου και ένα αντίτυπο της διατριβής, το οποίο θα
είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση. Το αντίτυπο της διατριβής
προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής.
Όλα τα πιο πάνω, προτού κατατεθούν στη Σύγκλητο, υποβάλλονται με ευθύνη του Προέδρου
του Τμήματος στην οικεία Σχολή.
Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική
έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού όλα τα μέλη της εξεταστικής
επιτροπής διαβεβαιώσουν γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν
υλοποιηθεί. Στην περίπτωση δύναται να δοθεί στον υποψήφιο παράταση που δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος.

Σε περίπτωση εισήγησης μη απονομής, η Εξεταστική Επιτροπή επιτρέπει στον υποψήφιο
διδάκτορα να υποβάλλει ξανά τη διδακτορική του διατριβή, σύμφωνα με υποδείξεις της
Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή όλη η διαδικασία υποστήριξης επαναλαμβάνεται. Οι όροι
της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή. Νοείται ότι η
επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών
(δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι έξι (6)
εξάμηνα. Ο συνολικός χρόνος απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί
τα δεκαέξι (16) εξάμηνα από τη μέρα εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει δύο
πρωτότυπα της Διατριβής, ένα για τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, ένα για το αρχείο του
Τμήματος, καθώς και ηλεκτρονική μορφή της διατριβής για το αρχείο του Τμήματος, για
τεκμηρίωση και διανομή.
Συνολικά η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος περιλαμβάνει επιτυχής συμπλήρωση 240
π.μ. όπου 60 π.μ αφορούν το διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 π.μ το
καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά την
περιεκτική εξέταση, την ετοιμασίας και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη
συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής. Αυτές κατανέμονται ως εξής:

Υποχρεωτική Παρακολούθηση Μαθήματος
Μεθοδολογία Έρευνας
Διδακτικό Μέρος του
Προγράμματος

Διεξαγωγή Έρευνας (4-8
Εξάμηνα)

Συγγραφή
Μεταπτυχιακής εργασίας
(2 Εξάμηνα)
Σύνολο

Παρακολούθηση Άλλων Μαθημάτων

60

Περιεκτική Εξέταση

10

Ερευνητικό Στάδιο Ι

20

Ερευνητικό Στάδιο ΙI

70

Συγγραφή και Υποβολή της Διατριβής

80
240

Κάθε διδακτορικός φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα με την εγγραφή του κάθε
ακαδημαϊκό εξάμηνο στο μητρώο που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,
σύμφωνα με το στάδιο που βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών του.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής τόσο της ερευνητικής πρότασης όσο και της
Διατριβής, το Τμήμα εφαρμόζει τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας των
Διδακτορικών Διατριβών, όπως αναφέρονται στους συναφείς Πανεπιστημιακούς
Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης.

Ετήσια Έκθεση Προόδου
Ο/η διδακτορικός φοιτητής/τρια υποχρεούται να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση Προόδου
Διδακτορικών Φοιτητών μια φορά κάθε χρόνο μετά την συμπλήρωση ενός χρόνου από την
εγγραφή του φοιτητή στο πρόγραμμα. Αυτή η έκθεση εγκρίνεται από τη Συμβουλευτική του
Επιτροπή και κατατίθεται στην ΕΜΠ του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Η
Ετήσια Έκθεση Προόδου προωθείται στην ΥΣΦΜ για να ενημερωθεί το μητρώο του
φοιτητή. Θεωρείται πολύ σημαντικό να ενημερώνεται η Συμβουλευτική Επιτροπή για την
πρόοδο κάθε διδακτορικού φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών του. Με αυτό τον τρόπο
θα μπορεί να διαφανεί κατά πόσο ένας φοιτητής εργάζεται συστηματικά και ποιοτικά και θα
δίνεται και η απαραίτητη ανατροφοδότηση προς τον φοιτητή. Σε περίπτωση που ένας
φοιτητής δεν παραδώσει έκθεση προόδου αδικαιολόγητα ή η έκθεση προόδου δεν εγκριθεί
δύο συνεχόμενες φορές από τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, τότε το Συμβούλιο Τμήματος
εξετάζει τη δυνατότητα τερματισμού φοίτησης ή συμμόρφωσης του φοιτητή με τις
υποχρεώσεις του.

Ημερίδα Παρουσιάσεων
Το Τμήμα διοργανώνει ημερίδα παρουσιάσεων του ερευνητικού έργου των υποψηφίων
διδακτόρων του. Η ημερίδα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και δυνατότητα συμμετοχής
έχουν όσοι πέρασαν επιτυχώς την περιεκτική τους εξέταση. Ο/H υποψήφιος διδάκτωρ θα
πρέπει να συμμετέχει στην ημερίδα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών
του. Στόχος είναι η ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας και συνεργασίας μεταξύ της
ερευνητικής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ, η ανταλλαγή απόψεων και η ανατροφοδότηση των
φοιτητών με εισηγήσεις.

Βοηθοί Διδασκαλίας
Κάθε υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετάσχει ως βοηθός διδασκαλίας σε ένα μάθημα
για ένα εξάμηνο κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών. Η καταβολή αμοιβής
εναπόκειται στην κρίση ή/και τις δυνατότητες του Τμήματος.

Παρακολούθηση Σεμιναρίων (υποχρεωτικό μόνο για τους διδακτορικούς φοιτητές που
ξεκίνησαν τις σπουδές τους μετά την 1/1/2013)
Το Τμήμα διοργανώνει σειρά σεμιναρίων. Ο κάθε διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να
παρακολουθήσει συνολικά 6 σεμινάρια, από το κατάλογο που διατηρεί το τμήμα, κατά την

διάρκεια των σπουδών του. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η τροφοδότηση των φοιτητών με
αναγκαίες γνώσεις επί του αντικειμένου των σπουδών τους (ακαδημαϊκές διαλέξεις,
λογισμικά προγράμματα, στατιστικά πακέτα, διαλέξεις επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.ά.). Ο
ακαδημαϊκός σύμβουλος έχει την ευθύνη να ελέγξει το πιο πάνω πριν την ολοκλήρωση των
σπουδών του φοιτητή.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα διοργανώνει υποχρεωτικό σεμινάριο στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής
χρονιάς στο οποίο όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την περιεκτική
τους εξέταση παρουσιάζουν. Στόχος είναι η ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας και
συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ, η ανταλλαγή απόψεων και η
ανατροφοδότηση των φοιτητών με εισηγήσεις. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι
υποχρεωτική για όλους τους διδακτορικούς φοιτητές (πριν και μετά της περιεκτικής
εξέτασης). Παρόλο που το σεμινάριο αυτό δεν πιστώνεται στα 6 συνολικά σεμινάρια, είναι
υποχρεωτικό και μπορεί να παρακάμπτεται μόνο με σοβαρή δικαιολογία και έγκριση του
επιβλέπον καθηγητή.
Οι διδακτορικοί φοιτητές δεν χρεώνονται με επιπρόσθετα δίδακτρα για την παρακολούθηση
των σεμιναρίων.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Αναστολή φοίτησης
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να υποβάλει άρτια τεκμηριωμένη αίτηση και
συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου και του έντυπου
αναστολής φοίτησης), για αναστολή της φοίτησης του μέχρι και δύο εξάμηνα ως μέγιστη
χρονική διάρκεια. Η αίτηση υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος - κατόπιν
συνεννόησης με τον/ την ερευνητικό σύμβουλο του/ της φοιτητή/τριας - όπου μελετάται και
προωθείται για έγκριση από το Συμβούλιο της οικείας Σχολής το οποίο αποφασίζει σχετικά.
Το διάστημα της αναστολής φοίτησης του φοιτητή (ένα ή δύο εξάμηνα) δεν προσμετράται
στη συνολική διάρκεια σπουδών του φοιτητή.

Προσωρινή διακοπή φοίτησης
Η Σύγκλητος δύναται να εγκρίνει αίτηση οποιουδήποτε φοιτητή για προσωρινή διακοπή της
φοίτησής του, όταν σοβαροί λόγοι υγείας εμποδίζουν τον/την φοιτητή/τρια από το να μετέχει
στις διαδικασίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει
διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
Η φοίτηση διδακτορικού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του
προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την
απονομή Διδακτορικού Διπλώματος σε αυτόν εάν:
-

Ο /Η φοιτητής/τρια συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης. Νοείται, ότι

-

-

στα δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει
ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του/της φοιτητή/τριας.
Δεν έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του.
Νοείται, ότι στα πέντε εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα
οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.
Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπίσει επιτυχώς τη Διδακτορική του
Διατριβή.
Δεν έχει παρουσιαστεί στο ΤΕΠΑΚ για ένα εξάμηνο και προσπάθειες επικοινωνίας
μαζί του από μέρους του ΤΕΠΑΚ δεν αποδίδουν.

Σε φοιτητές Διδακτορικού επιπέδου που διακόπτουν τη φοίτησή τους, το Πανεπιστήμιο
χορηγεί βεβαίωση στην οποία αναγράφεται το διάστημα φοίτησής τους, οι μονάδες ECTS
που έχουν συμπληρώσει, τα μαθήματα στα οποία έχουν τυχόν επιτύχει, η τυχόν επιτυχία τους
σε περιεκτική εξέταση και οποιαδήποτε άλλη τυπική υποχρέωση έχει εκπληρώσει ο φοιτητής
μέχρι τη στιγμή της διακοπής της φοίτησής του. Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα
απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ εφόσον παρακολούθησαν τα ανάλογα μαθήματα
και συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες Συγγραφής Διατριβών Διδακτορικού
Δες https://libguides.cut.ac.cy/etds/structure
Τα τελικά αντίγραφα (τουλάχιστον 2: ένα για το Τμήμα και ένα για τη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου) θα πρέπει να έχουν σκληρό εξώφυλλο και να φέρουν στην κορυφή το
λογότυπο του Πανεπιστημίου. Η εργασία θα πρέπει να παραδίδεται και σε ηλεκτρονική
μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Το κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένο με τη γραμματοσειρά “Times New Roman”
(ή αντίστοιχη) με μέγεθος γραμμάτων 12 και διάστημα 1.5-2.0 γραμμές. Τα περιθώρια της
σελίδας να είναι: πάνω, κάτω και δεξιά 2 cm και στα αριστερά 3.5 cm. Οι εικόνες και οι
πίνακες θα τοποθετούνται στο κέντρο και θα φέρουν λεζάντα κάτω από την εικόνα ή πάνω
από τον πίνακα που συνοδεύουν. Το κείμενο της λεζάντας θα πρέπει να είναι επίσης με
μέγεθος γραμμάτων 11 και διάστημα 1.5 γραμμές (για διαφοροποίηση από το υπόλοιπο
κείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πλάγια γραφή ή άλλος τύπος γραμματοσειράς ή
διάστημα 1 γραμμής). Η δομή του κειμένου πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
● Εξώφυλλο
● Εσωτερική σελίδα όμοια με το εξώφυλλο, όπου να αναφέρονται και τα μέλη της
●
●
●
●
●

τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Πρόλογο/Δήλωση (ενυπόγραφη) αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία του
περιεχομένου της εργασίας και των όποιων πειραμάτων
Ευχαριστίες (προαιρετικά)
Περίληψη (abstract) έκτασης 500 λέξεων στα ελληνικά και σε μια διεθνή γλώσσα,
διάστημα 1.5 γραμμές
Περιεχόμενα
Κατάλογο Εικόνων (προαιρετικά)

Κατάλογο Πινάκων (προαιρετικά)
Πίνακα Συντμήσεων και Συμβόλων
Κύριο μέρος (η δομή του κύριου μέρους της διατριβής εξαρτάται από το θέμα έρευνας)
Βιβλιογραφία θα αναγράφεται σύμφωνα με κάποιο αναγνωρισμένο ακαδημαϊκόπανεπιστημιακό σύστημα (APA, Harvard κλπ).
● Περιεχόμενα παραρτήματος
● Παράρτημα (αν χρειάζεται). Εάν είναι μεγάλης έκτασης, θα μπορούσε να επισυναφθεί και
σε ηλεκτρονική μορφή σε USB memory stick.
Στο παράρτημα δίνονται π.χ. (πρωτογενή) δεδομένα σε σχήματα και πίνακες που δεν
συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα και τη συζήτηση, γίνεται συζήτηση και εκτίμηση
σφαλμάτων, περιγράφονται οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για επεξεργασία
δεδομένων κλπ.
●
●
●
●

Μία διδακτορική διατριβή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
1.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.
Προτείνεται όπως κάθε διδακτορική διατριβή κάνει εκτενή αναφορά στο επιστημονικό πεδίο
το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο που πλαισιώνει το θέμα που πραγματεύεται η διατριβή.
2.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 τούτου θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στα σημεία πρωτοτυπίας της
διατριβής.
3.Πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη γνώση και συνεπώς δεν θα πρέπει να
περιορίζεται σε μια απλή εφαρμογή για την επίλυση ενός προβλήματος τοπικής εμβέλειας
και σημασίας. 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.
4.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.
5.Όπου η έρευνα αφορά δημιουργικό έργο ή άλλη μορφή εφαρμοσμένης ή/και practice-based
έρευνας, πρέπει να συνοδεύεται από διατριβή όπου πλαισιώνεται θεωρητικά και όπου
γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στο πως και γιατί η εν λόγω έρευνα συνεισφέρει με
δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο σε υπάρχοντα θεωρητικά, καλλιτεχνικά, ή πρακτικά
προβλήματα και θέματα.

Σημείωση:
Οι αναθεωρημένοι κεντρικοί Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων είναι αναρτημένοι
στην ιστοσελίδα
https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/79/79220_100III_Rules_Postgraduate.pdf (δες Κανόνες

Μεταπτυχιακής Φοίτησης). Οι Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων εγκρίθηκαν κατά
την 96η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 6 Ιουνίου 2018 και από την 84η Συνεδρία του
Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2018. Έχουν ισχύ από την ημέρα της έγκρισης κεντρικά.
Φοιτητές που εγγράφηκαν πριν τις 28 Ιουνίου 2018 μπορούν επίσης να ακολουθήσουν τους
κανόνες αυτούς εάν το επιθυμούν. Το πιο πάνω κείμενο δίνει λεπτομέρειες για την
Διδακτορική φοίτηση στο Τμήμα, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τους κεντρικούς κανονισμούς.

