
Άρθρο 4 Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της 

αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί να γίνει 

δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να 

αποφασίσει την υποχρέωση του Υ.Δ. να παρακολουθήσει μαθήματα του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος. 

2. Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να 

γίνει δεκτός ως Υ.Δ. εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτει 

αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό 

έργο, β) έχει αναλάβει να παρακολουθήσει  μαθήματα που θα ορίσει η Συνέλευση τα 

οποία μπορεί να διδάσκονται στο πλαίσιο του Π.Π.Σ ή των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή 

άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου. 

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Στην αίτηση εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής  αναγράφονται: 

i. προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής 

ii. προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (η οποία μπορεί 

να είναι είτε Ελληνικά είτε Αγγλικά ή και άλλη γλώσσα σε συμφωνία με τους 

τρεις επιβλέποντες) 

iii. προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής 

4. Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος καταθέτει: 

i. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

iii. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών 

τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα 

από το ΔΟΑΤΑΠ. 

iv. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών. 

v. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής  

ή άλλης ξένης γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή 

μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του 

θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο 

ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική. 

vi. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 

4485/17) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα 

Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της 

Διδακτορικής Διατριβής, εκτιμώμενη συμβολή της διατριβής στην επιστήμη 

και τη γνώση, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, 

προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία. 

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ενδεικτικά περιεχόμενα.  

vii. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στην ελληνική 

και την αγγλική γλώσσα. 

viii. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 

θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.  

 


