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Σκοπός του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων-ερευνητών ικανών να
συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής υπάγεται στις διατάξεις του νόµου 3685, ΦΕΚ 148-16/07/2008 και στον εσωτερικό
κανονισµό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την αποδοχή κάποιου ως υποψήφιου διδάκτορα
στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απαιτούνται: Η κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας, ή επίσηµα
αναγνωρισµένο Μ∆Ε της αλλοδαπής. Το Μ∆Ε καθώς και το πτυχίο του υποψηφίου πρέπει να
εµπίπτουν σε γνωστικό αντικείµενο συγγενές προς την επιστηµονική περιοχή στην οποία θα
εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή. Απαιτείται επίσης πιστοποιηµένη καλή γνώση (Β2)
τουλάχιστον µίας από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γερµανική, Γαλλική. Για την αποδοχή
συνεκτιµώνται ο βαθµός πτυχίου και Μ∆Ε (εφόσον υπάρχει βαθµός), το σχετικό ερευνητικό
και επιστηµονικό έργο των υποψηφίων ή/και τυχόν σχετική επαγγελµατική δραστηριότητα, ο
βαθµός γνώσης άλλων ξένων γλωσσών (ή και της πρώτης αναφερθείσας σε υψηλότερο
επίπεδο), συστατικές επιστολές και προσωπική συνέντευξη (εφόσον κριθεί απαραίτητη).

H αποδοχή του υποψηφίου διδάκτορος γίνεται µετά από σχετική αίτησή του. Αιτήσεις
γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος και περιλαµβάνουν:
1) Αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από τη γραµµατεία της Σχολής, στην οποία
προσδιορίζει σε γενικές γραµµές το αντικείµενό της διατριβής του και τον επιβλέποντα
καθηγητή.
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθµολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας
και ισοτιµίας, αν χρειάζονται, από το ∆ΟΑΤΑΠ, από όλα τα ιδρύµατα που αποφοίτησαν
καθώς και τυχόν αντίγραφα εργασιών που έχουν δηµοσιευθεί σε έγκριτα επιστηµονικά
περιοδικά και συνέδρια.
3) Βιογραφικό σηµείωµα µε ιδιαίτερη αναφορά στο σχετικό ερευνητικό και επιστηµονικό
έργο του υποψηφίου ή/και τυχόν σχετική επαγγελµατική του δραστηριότητα
4) ∆ύο συστατικές επιστολές.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ορίζει τριµελή εισηγητική επιτροπή στην
οποία συµπεριλαµβάνεται και ο προτεινόµενος ως επιβλέπων. Η επιτροπή συντάσσει εντός
20 ηµερών σχετική εισήγηση (σχετικά µε την αποδοχή του υποψήφιου διδάκτορα) προς τη
Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία λαµβάνει και τη σχετική απόφαση.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, και εντός έξι (6) µηνών από την αποδοχή του, ορίζονται από
τη Γ.Σ.Ε.Σ., ο επιβλέπων και η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή (που περιλαµβάνει τον
επιβλέποντα) για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε
συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέµα της διδακτορικής διατριβής.
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Χρονική διάρκεια: Το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών ολοκληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο
τρία έτη από τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, µε την απονοµή
διδακτορικού διπλώµατος. Η χρονική διάρκεια του τρίτου κύκλου σπουδών (από την
εγγραφή µέχρι την κατάθεση του τελικού κειµένου της διδακτορικής διατριβής (µε τις
διορθώσεις) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη και µπορεί να παραταθεί µια µόνο φορά,
µέχρι ένα έτος µετά από αίτηση του υποψηφίου, σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος και
αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στη µέγιστη διάρκεια δεν λογίζεται τυχόν χρόνος
αναστολής φοίτησης.

Οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν τρία (3) µεταπτυχιακά µαθήµατα
σχετικά µε την ερευνητική τους κατεύθυνση. Μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζονται τα τρία (3) αυτά µεταπτυχιακά µαθήµατα που µπορεί να
είναι είτε της Σχολής, ή άλλου Τµήµατος ή Σχολής του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ (πέραν των
µεταπτυχιακών µαθηµάτων που τυχόν έχουν ήδη παρακολουθήσει). Τυχόν αποτυχία δύο (2)
φορές σε ένα µάθηµα συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραµµα µετά από απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. Είναι δυνατή η επιλογή άλλου µαθήµατος µετά από µία (1) αποτυχία, στην
περίπτωση όµως αυτή επιτρέπεται µία µόνο δυνατότητα εξέτασης.

Ο υποψήφιος διδάκτορας σε συνεργασία µε την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή υποβάλλει
έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της. Η
Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να διακόψει τη φοίτηση υποψηφίου διδάκτορα εφόσον διαπιστώσει ελλιπή
ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις του. Μετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υποψηφίου
διδάκτορα και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος, η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να εγκρίνει στον
υποψήφιο διδάκτορα δυνατότητα µετάβασης για εκπόνηση µέρους της διδακτορικής του
διατριβής σε άλλο ΑΕΙ, ερευνητικό κέντρο ή βιοµηχανία, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, στο
πλαίσιο της κανονικής του φοίτησης. Η χρονική διάρκεια µπορεί να είναι έως ένα έτος µε
δυνατότητα ανανέωσης για έως και ένα ακόµη έτος.

Για τους υποψηφίους διδάκτορες υπάρχει δυνατότητα αναστολής φοίτησης µετά από
αιτιολογηµένο αίτηµά τους για σοβαρούς λόγους (εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, λόγοι
υγείας, εγκυµοσύνη κλπ.) Εφόσον η αναστολή εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τότε ο χρόνος αυτός
δεν λογίζεται στον χρόνο διάρκειας των σπουδών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που είναι σε
αναστολή φοίτησης δεν απολαµβάνουν των προνοµίων των υποψηφίων διδακτόρων του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Το µέγιστο διάστηµα αναστολής φοίτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους 18 µήνες συνολικά.
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Η διδακτορική διατριβή πρέπει να απεικονίζει την ικανότητα του υποψηφίου διδάκτορα να
αναλάβει ανεξάρτητο και αυτόνοµο ερευνητικό έργο και να αποτελεί ουσιαστική και
πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.
Ο υποψήφιος διδάκτορας πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του έχει την υποχρέωση
δηµοσίευσης µιας τουλάχιστον εργασίας σε έγκριτο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό που να
συµπεριλαµβάνεται

στους

καταλόγους

τουλάχιστον

µιας

από

τις

επιστηµονικές

βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων Scopus είτε Web of Science. ∆ίδεται η δυνατότητα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, µετά από µετά
από αίτηµα του υποψήφιου διδάκτορα, σύµφωνη γνώµη της Τριµελούς Συµβουλευτικής
Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι η
ελληνική ο υποψήφιος υποχρεούται στη σύνταξη εκτενούς περίληψης στην ελληνική.

Τουλάχιστον 18 µήνες πριν τη δηµόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος
διδάκτορας οφείλει να προβεί σε δηµόσια παρουσίαση των έως εκείνη τη στιγµή ερευνητικών
αποτελεσµάτων του παρουσία της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.. Για την τελική
αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, µετά την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταµελής εξεταστική επιτροπή σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τον νόµο. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δηµόσια,
ενώπιον της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο
της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Εφόσον υπάρχει
δυσκολία µετακίνησης, είναι δυνατή η συµµετοχή µελών της εξεταστικής επιτροπής µέσω
τηλεδιάσκεψης. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη
τουλάχιστον πέντε (5) µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που
απορριφθεί η εισήγηση, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει δικαίωµα µέσα σ’ ένα χρόνο µίας µόνο
επιπλέον προσπάθειας και εφόσον δεν υπερβαίνει το µέγιστο όριο φοίτησης. Σε περίπτωση
δεύτερης αποτυχίας χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα. Η αναγόρευση του
υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η απονοµή του διδακτορικού γίνεται κατά
τη διάρκεια ειδικής τελετής. Τα ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα δεν φέρουν χαρακτηρισµό ή
βαθµολογία.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εισήχθησαν µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2013−2014 θα
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β 2003 11-11-1999). Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τη νοµοθεσία και
τον παρόντα κανονισµό, θα ρυθµίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. καθώς και από τα αρµόδια όργανα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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