ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 1.
Γενικζσ Διατάξεισ
Σο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ενκαρρφνει και παρζχει τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ
(Μ.Ε.) από νζουσ επιςτιμονεσ ςε τομείσ που εμπίπτουν ςτα ερευνθτικά ενδιαφζροντα και ςτα γνωςτικά
αντικείμενα των χολϊν/Σμθμάτων του, ζχοντασ υπόψθ τα ακόλουκα:
Α) Σισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6 του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ Ανωτάτων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν
Β) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 26 του ν.4386/2016 (Α' 83) «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ».
Γ) Σο γεγονόσ ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχουν εκδοκεί οι προβλεπόμενοι από τισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6
του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ... ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Ωσ Μεταδιδακτορικι Ζρευνα (Μ.Ε.) χαρακτθρίηεται αυτι που εκπονείται από κάτοχουσ διδακτορικοφ
διπλϊματοσ. Βαςικοί ςτόχοι τθσ εκπόνθςθσ Μ.Ε. ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων είναι οι ακόλουκοι:
• Η επζκταςθ των αποτελεςμάτων τθσ διδακτορικισ διατριβισ των ερευνθτϊν/τριϊν ςε νζεσ
επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ που ενδιαφζρουν τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ του Πανεπιςτθμίου.
• Η υποςτιριξθ νζων επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ και
των εφαρμογϊν τθσ.
• Η ανάπτυξθ ζρευνασ αιχμισ ςε νζουσ τομείσ που ςυνδυάηονται με τθν προθγοφμενθ ερευνθτικι
δραςτθριότθτα του Μεταδιδάκτορα.
• Η ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ.
• Η διάχυςθ των αποτελεςμάτων και θ μεταφορά τεχνογνωςίασ.
• Η ανάδειξθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ωσ Ιδρφματοσ υποςτιριξθσ των νζων επιςτθμόνων για τθ
διεξαγωγι ζρευνασ αιχμισ και καινοτόμων εφαρμογϊν.
Άρθρο 2.
Αρμόδια Όργανα για την εκπόνηςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ
Αρμόδια όργανα για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με μεταδιδακτορικι ζρευνα είναι οι υνελεφςεισ των
Σμθμάτων και θ φγκλθτοσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 3.
Διαδικαςία ζγκριςησ μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ
1.

2.

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για διεξαγωγι Μ.Ε. ζχουν οι κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από ΑΕΙ
τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, ςε
αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ προτεινόμενθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ.
Σα Σμιματα του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων δζχονται κατά τθν διάρκεια όλου του ζτουσ αιτιςεισ από
τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ ερευνθτζσ/τριεσ, οι οποίεσ κατατίκενται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ
(βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α).

τθν αίτθςθ αναγράφεται ο/θ Κακθγθτισ/τρια του Σμιματοσ υπό τθν επίβλεψθ του/τθσ οποίου/ασ επικυμεί
ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ να πραγματοποιιςει τθ Μ.Ε., ςυνοδευόμενθ από ςχετικι επιςτολι αποδοχισ
επίβλεψθσ και επιςυνάπτονται τα ακόλουκα απαραίτθτα δικαιολογθτικά:
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3.

4.

5.
6.

Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ
αλλοδαπισ.
Αντίγραφο Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων
ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (εφόςον υπάρχει).
Αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων
τθσ αλλοδαπισ.
Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα.
Κατάλογοσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί/δθμοςιευτεί.
Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ, είτε από Κακθγθτζσ/τριεσ ΑΕΙ, είτε από Ερευνθτζσ των βακμίδων Α', Β' ι
Γ', κατόχου Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, αναγνωριςμζνου Ερευνθτικοφ Κζντρου του εςωτερικοφ ι του
εξωτερικοφ.
Ερευνθτικι πρόταςθ εκπόνθςθσ Μ.Ε., ςφμφωνα με το Τπόδειγμα που ζχει κακιερϊςει το Σμιμα (βλ.
υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β).
Η Γραμματεία του Σμιματοσ, ςτθν οποία υποβάλλονται οι αιτιςεισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
κάκε υποψθφιότθτασ, πρωτοκολλεί τισ αιτιςεισ, προβαίνει ςτον απαραίτθτο τυπικό ζλεγχο πλθρότθτασ
των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν και προωκεί τθν αίτθςθ για ζγκριςθ προσ τθ υνζλευςθ του
Σμιματοσ.
Η υνζλευςθ του Σμιματοσ εξετάηει τθ ςυνάφεια τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ με τα γνωςτικά
αντικείμενα που καλφπτει το Σμιμα, τισ ερευνθτικζσ περιοχζσ που κεραπεφει ι επικυμεί να
κεραπεφςει και τθ διακεςιμότθτα των υποδομϊν.
Η ερευνθτικι πρόταςθ του υποψθφίου Μεταδιδακτορικοφ Ερευνθτι ςυνοδεφεται από ζγγραφθ
ςυναίνεςθ του προτεινόμενου επιβλζποντοσ.
Εφόςον τεκμθριϊνεται θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ εγκρίνεται θ αίτθςθ διεξαγωγισ Μ.Ε.
από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ και προβαίνει ταυτόχρονα και ςτθν ζγκριςθ του επιβλζποντοσ μζλουσ.
Άρθρο 4.
Εγγραφζσ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

1.
2.
3.

Η Γραμματεία του Σμιματοσ ενθμερϊνει τουσ επιτυχόντεσ για τθν επιλογι τουσ, το κεςμικό πλαίςιο
λειτουργίασ τθσ Μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και τον κανονιςμό δεοντολογίασ του Πανεπιςτθμίου.
τθ Γραμματεία του Σμιματοσ τθρείται ειδικό μθτρϊο Μεταδιδακτορικϊν Ερευνθτϊν με το κζμα
εκάςτου και με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι.
Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ δεν καταβάλλουν δίδακτρα οφτε λαμβάνουν αμοιβι από το
Πανεπιςτιμιο ι το Σμιμα, μποροφν όμωσ να λαμβάνουν υποτροφία/χορθγία από άλλθ πθγι.
Άρθρο 5.
Χρονική διάρκεια εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ

Η χρονικι διάρκεια διεξαγωγισ τθσ Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των ζξι (6) μθνϊν από τθν
θμερομθνία απόφαςθσ αποδοχισ και ζγκριςθσ από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ και πάντωσ όχι μεγαλφτερθ
από 36 μινεσ. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ δφνανται οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ/τριεσ να αιτοφνται
παρατάςεωσ, με ςχετικι τεκμθρίωςθ.
Άρθρο 6.
Εκπόνηςη Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ
1.

Η επίβλεψθ των Μεταδιδακτορικϊν Ερευνθτϊν κα ανατίκεται ςε Επιβλζποντα Κακθγθτι του οικείου
Σμιματοσ, το γνωςτικό αντικείμενο του οποίου πρζπει να ανικει ςτον ίδιο ι ςυναφι επιςτθμονικό
χϊρο ςτον οποίο ο υποψιφιοσ κα διεξάγει τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα.
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2.

3.

4.

5.

Ο Επιβλζπων Κακθγθτισ κατακζτει ςτο οικείο Σμιμα ετθςίωσ, ζωσ το πζρασ του εαρινοφ εξαμινου,
ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ, με βάςθ τθν οποία αξιολογείται θ εξζλιξθ και θ προοπτικι τθσ
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ του ερευνθτι.
Ο/Η Επιβλζπων/ουςα Κακθγθτισ/τρια, ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τον/τθν Μεταδιδάκτορα
Ερευνθτι/τρια για τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ των χϊρων και των εργαςτθρίων και για κζματα
θκικισ και δεοντολογίασ τθσ ζρευνασ.
Η Επιτροπι Διδακτορικϊν πουδϊν ι όπου δεν υπάρχει θ υντονιςτικι Επιτροπι των Π.Μ.. των
Σμθμάτων λαμβάνει πρόνοια για τθν διευκόλυνςθ τθσ Μ.Ε. και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που
προκφπτουν. Επιλαμβάνεται των προβλθμάτων ςε περιπτϊςεισ διενζξεων και εάν αυτά δεν επιλφονται
τα παραπζμπει αρχικά ςτθν υνζλευςθ του Σμιματοσ και ςε οριςτικό βακμό ςτθν Επιτροπι
Ακαδθμαϊκισ Δεοντολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Όταν ολοκλθρωκεί θ μεταδιδακτορικι ζρευνα, ο Επιβλζπων Κακθγθτισ υποβάλλει ςτον οικείο Σμιμα
τελικι Ζκκεςθ Πεπραγμζνων.
Άρθρο 7.
Παροχζσ ςτουσ/ςτισ Μεταδιδάκτορεσ Ερευνητζσ/τριεσ

1.
2.

3.

4.

5.

Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ
χρθςιμοποιοφν τον τίτλο «Μεταδιδάκτωρ Ερευνθτισ του Σμιματοσ ….. του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων».
Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ/τριεσ, κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ Μ.Ε. χρθςιμοποιοφν τον τίτλο
και τα ςτοιχεία του Σμιματοσ με ςεβαςμό ςτθ φιμθ του Πανεπιςτθμίου και τουσ Κανόνεσ
Δεοντολογίασ.
Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ/τριεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτα Εργαςτιρια του Σμιματοσ ι μετά από
ςχετικι ζγκριςθ, και άλλων Σμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, και ςτον αντίςτοιχο εξοπλιςμό
τουσ, ςτισ βιβλιοκικεσ του Ιδρφματοσ με δικαίωμα δανειςμοφ, κακϊσ και ςτισ νθςίδεσ Η/Τ.
Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ/τριεσ δφνανται να αιτοφνται χρθματοδότθςθσ από δθμόςιουσ και
ιδιωτικοφσ φορείσ, κάνοντασ χριςθ τθσ ιδιότθτάσ τουσ, ςε ςυμφωνία των όςων προβλζπονται από
αποφάςεισ του Σμιματοσ ι τθσ χολισ ι των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιςτθμίου.
Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ δεν ζχουν τισ παροχζσ που προβλζπονται για τουσ προπτυχιακοφσ ι
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, όπωσ ενδεικτικά δωρεάν ςυγγράμματα, ςίτιςθ, ςτζγαςθ, μετακινιςεισ.
Άρθρο 8.
Τποχρεώςεισ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

1.
2.
3.
4.

5.

ε ςυνεργαςία με τον/τθν Επιβλζποντα/ουςα, ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ προόδου τθσ Μ.Ε. , θ οποία
κατατίκεται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, προσ ενθμζρωςθ.
υμμετζχουν ςτισ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του Σμιματοσ (ςεμινάρια, θμερίδεσ ι ςυνζδρια που
διοργανϊνει το Σμιμα).
Παρουςιάηουν τθν πρόοδο τθσ Μ.Ε. τουσ ςε ςεμινάρια, διαλζξεισ ι άλλεσ δράςεισ που διοργανϊνονται
από το Σμιμα.
ε κάκε δθμοςίευςι τουσ, αναφζρουν υποχρεωτικά το Σμιμα, υπό τθν «ακαδθμαϊκι ςτζγθ» του
οποίου εκπονοφν τθν M.E. (academic affiliation). Επίςθσ, οφείλουν να αναγνωρίηουν τα δικαιϊματα του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτθ διαχείριςθ τθσ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ επι Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ
που προκφπτουν.
Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται όπωσ αρμόηει ςε μζλθ τθσ
Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ και να τθροφν και να ςζβονται τον Εςωτερικό Κανονιςμό λειτουργίασ του
Ιδρφματοσ.

Άρθρο 9.
Οι Μεταδιδάκτορεσ που ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικό πρόγραμμα ςτο οποίο Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ είναι
μζλοσ ΔΕΠ του Ιδρφματοσ, εξαιροφνται των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ ωσ προσ τα ςθμεία που θ
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διαδικαςία εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και ακολουκοφν τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ από τθ
ςφμβαςθ που ζχουν υπογράψει με τον Ειδικό Λογαριαςμό του Πανεπιςτθμίου, ο οποίοσ διαχειρίηεται το
ερευνθτικό πρόγραμμα.
τθν περίπτωςθ αυτι, ο Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ του προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία με το Επιβλζπων
μζλοσ ΔΕΠ (εάν είναι διαφορετικό πρόςωπο) ενθμερϊνει ςχετικά τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
Άρθρο 10
Περάτωςη Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ
1.

2.

Οι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ/τριεσ, ςυντάςςουν και υποβάλλουν προσ τθ Γραμματεία, για ζγκριςθ
από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, τθν Ζκκεςθ Περάτωςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που ζχει κεςπίςει το Σμιμα, θ οποία ςυνοδεφεται από ζγγραφθ ςυναίνεςθ του
Επιβλζποντα (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ).
Κατόπιν, υποχρεοφνται να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα τθσ Μ.Ε. δθμοςίωσ, ςε θμερομθνία και
χϊρο που κα ανακοινϊςει θ Γραμματεία του Σμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι.
Άρθρο 11.
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριασ

Είναι δυνατι θ διαγραφι Μεταδιδάκτορα Ερευνθτι με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ για τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ, μεταξφ άλλων:
• Μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτα άρκρα του παρόντοσ Κανονιςμοφ.
• Χριςθ ιδεϊν, μεκόδων και αποτελεςμάτων ι αντιγραφι μζρουσ εργαςιϊν άλλων επιςτθμόνων, χωρίσ
αναφορά ςε αυτοφσ.
• υμπεριφορζσ του Μεταδιδάκτορα Ερευνθτι που εκκζτουν και ηθμιϊνουν το Πανεπιςτιμιο ι το Σμιμα
ςτο οποίο φιλοξενείται.
• Τποβολι αίτθςθσ διαγραφισ από τον/τθν ίδιο/ίδια τον/τθν Μεταδιδάκτορα Ερευνθτι/τρια.
Άρθρο 12.
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
Όςοι Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ ζχουν ιδθ υπαχκεί ςε Σμιματα του Πανεπιςτθμίου, ςυνεχίηουν τθν
ζρευνά τουσ υπό τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ.
Άρθρο 13.
Ζναρξη ιςχφοσ
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ .
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Α. Τπόδειγμα Αίηηζηρ Δκπόνηζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ
Β. Τπόδειγμα Ππόηαζηρ Δκπόνηζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ
Γ. Τπόδειγμα Δνηύπος Έκθεζηρ Πεπάηυζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Τπόδειγμα Αίηηζηρ Δκπόνηζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ
Ππορ: Σο Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν
Σμήμα: _____________________________
ΑΙΣΗΗ
ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ
1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Ονομαηεπώνςμο Τποτηθίος/αρ: __________________________________________________
Όνομα παηπόρ : ________________________________________________________________
Γιεύθςνζη καηοικίαρ: ___________________________________________________________
Σασ. Κώδικαρ: _________________________________________________________________
Σηλ. επικοινυνίαρ: _____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Απιθμ. Αζηςν. Σαςηόηηηαρ: ___________________ Δκδ.Απσή: ________________________
Ημεπομηνία Γέννηζηρ: __________________________________________________________

2. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
ΑΔΙ ή ΣΔΙ
ΣΜΗΜΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
ΑΔΙ ή ΣΔΙ
ΣΜΗΜΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΚΣΗΗ
ΠΣΤΥΙΟΤ

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΚΣΗΗ
ΠΣΤΥΙΟΤ

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ
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3. ΓΙΑΚΡΙΔΙ/ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ

4. ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΔ, ΠΣΤΥΙΑΚΔ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ και
ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ
ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ

ΒΑΘΜΟ

5. ΑΛΛΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ

6. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
ΓΛΧΑ

ΓΙΠΛΧΜΑ ή ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΝΧΗ

7. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ςνημμένα δικαιολογηηικά:
 Ανηίγπαθο πηςσίος ή διπλώμαηορ ΑΔΙ ηος εζυηεπικού ή ιζόηιμος ηίηλος ζποςδών ηος
εξυηεπικού
 Ανηίγπαθο Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ ΑΔΙ ηος εζυηεπικού ή ιζόηιμος ηίηλος
ζποςδών ηος εξυηεπικού
 Ανηίγπαθο Γιδακηοπικού Γιπλώμαηορ από ΑΔΙ ηος εζυηεπικού ή ιζόηιμος ηίηλος ζποςδών
ηος εξυηεπικού
 Αναλςηικό βιογπαθικό ζημείυμα
 ςζηαηικέρ επιζηολέρ από μέλορ ΓΔΠ ή από Δπεςνηηή ηυν βαθμίδυν Α ', Β' ή Γ', καηόσος
Γιδακηοπικού Γιπλώμαηορ, αναγνυπιζμένος Δπεςνηηικού Κένηπος ηος εζυηεπικού ή ηος
εξυηεπικού.
 Καηάλογορ επιζηημονικών επγαζιών πος έσοςν εκπονηθεί.
 Ππόηαζη εκπόνηζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ ζύμθυνα με ηο ςπόδειγμα πος έσει
καθιεπώζει ηο Σμήμα.
Ο/Η Αιη____
Τπογπαθή ______________________
Ημεπομηνία _____________________
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
Τπόδειγμα Ππόηαζηρ
Δκπόνηζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ

Ππορ: Σο Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν
Σμήμα: _____________________________
Ππόηαζη Δκπόνηζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ
ΔΠΙΘΔΣΟ:_______________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ:________________________________________________________________________
ΣΙΣΛΟ:________________________________________________________________________
Πποηεινόμενορ/η Δπιβλέπον/οςζα:___________________________________________________
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
(ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ηηρ πποηεινόμενηρ έπεςναρ)
1.Αναζκόπηζη επεςνηηικήρ πεπιοσήρ
2. Ανηικείμενο έπεςναρ και ζηόσοι
3. Θεμαηική πεπιοσή/έρ
4. Υπονοδιάγπαμμα
5. Λέξειρ - κλειδιά (από 2 έυρ 5)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ
1. Διεςκπινίζηε ζε ηι ακπιβώρ έγκειηαι η ζημαζία/σπηζιμόηηηα και η ππωηοηςπία ηηρ πποηεινόμενηρ
έπεςναρ (200-400 λέξειρ).
2. Εξηγείζηε ηοςρ βαζικούρ ζηόσοςρ και ςποθέζειρ ηηρ πποηεινόμενηρ έπεςναρ (100-400 λέξειρ).
3. Διεςκπινίζηε ηην επεςνηηική μεθοδολογία πος ζκοπεύεηε να σπηζιμοποιήζεηε. Δικαιολογείζηε
ηην καηαλληλόηηηά ηηρ για ηοςρ ζηόσοςρ/ςποθέζειρ ηηρ πποηεινόμενηρ έπεςναρ (100-300 λέξειρ).
4. Πποζδιοπίζηε ηην πποβλεπόμενη διάπκεια ηων βαζικών επγαζιών/ζηαδίων εκπόνηζηρ ηηρ
έπεςναρ, όπωρ βιβλιογπαθική αναζκόπηζη, ζςλλογή και επεξεπγαζία επεςνηηικού ςλικού,
διεξαγωγή πειπαμάηων ή ζεναπίων, ζσεδιαζμόρ λογιζμικού, ςποβολή αναλςηικού πλάνος
ζςγγπαθήρ, ζςγγπαθή ηων κεθαλαίων/μεπών (100-400 λέξειρ). Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο
δωπεάν διαθέζιμο ζηο διαδίκηςο project timeline schedule.
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5. Διεςκπινίζηε ηο βαθμό ωπιμόηηηαρ ηηρ πποηεινόμενηρ έπεςναρ (λσ. Πποηγούμενερ ζσεηικέρ
επιζηημονικέρ επγαζίερ/έπεςνερ/εθαπμογέρ ή επαγγελμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ εθόζον ςπάπσοςν)
(100-300λέξειρ).
6. Διεςκπινίζηε ηοςρ ηπόποςρ διάσςζηρ ηων επεςνηηικών αποηελεζμάηων (λσ. ζε ποια
ζςνέδπια/πεπιοδικά ή αςηοηελείρ εκδόζειρ θα επιδιώξεηε ηη δημοζίεςζή ηοςρ) (100- 300 λέξειρ).
7. Διεςκπινίζηε ηη ζςνάθεια ηος πποηεινόμενος θέμαηορ με ηο γνωζηικό ανηικείμενο και ηο
ζςνολικό ακαδημαϊκό (επεςνηηικό/ζςγγπαθικό/διδακηικό) έπγο ηος/ηηρ Επιβλέπονηορ/οςζαρ
(100-300 λέξειρ).
Βεβαιώνυ όηι έσυ λάβει γνώζη και εγκπίνυ ηην ανυηέπυ ππόηαζη Μεηαδιδακηοπικήρ
Έπεςναρ
Ονομαηεπώνςμο
Ιδιόηηηα Πποηεινόμενος Δπιβλέπονηα

Τπογπαθή

_______________________________________

_________________________________

_______________________________________

Ιυάννινα, _______/_______/________
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
Τπόδειγμα Δνηύπος
Έκθεζηρ Πεπάηυζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ

ΠΡΟ: Σα μέλη ηηρ Γ..Δ.. ηος Σμήμαηορ ___________________
ΘΔΜΑ : Έκθεζη Πεπάηυζηρ Μεηαδιδακηοπικήρ Έπεςναρ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Μ.Δ.: ____________________________________________________
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ______________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σίηλορ
Διζαγυγή
Οπιζμόρ πποβλήμαηορ-ζηόσοι
Πεπιγπαθή αποηελεζμάηυν έπεςναρ
Γημοζιεύζειρ Μεηαδιδάκηοπα Δπεςνηηή /ηπιαρ
Αναθοπέρ

Ο/Η Μεηαδιδάκηοπαρ
Δπεςνηηήρ/ηπια

Ο/Η Δπιβλέπυν/οςζα

(ςπογπαθή)

(ςπογπαθή)
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