ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός
Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 144/16.12.2021
συνεδρίασή της ενέκρινε τον κάτωθι Εσωτερικό Κανονισμό για την εκπόνηση
Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα, ο οποίος είναι σύμφωνος με την Απόφαση Αριθμ.1799
για την Τροποποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης υπ’αρ.18239/28-3-2017(B΄1191)].
Για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης και σύνταξης του κειμένου, χρησιμοποιούνται μετά την πρώτη αναφορά
οι εξής συντομογραφίες:
-

Μεταδιδακτορική έρευνα: ME
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: ΜεΕρ
Επιβλέπων καθηγητής, Επιβλέπουσα καθηγήτρια: ΕπΚα
Συντονιστική Επιτροπή του Μεταδιδακτορικού Προγράμματος: ΣΕ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: ΑΠΘ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: ΤΟΕ
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΕΜΣ

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) παρέχει σε νέους/ες επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας
(ΜΕ), σε πεδία που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος.
Βασικοί στόχοι της εκπόνησης ΜΕ είναι οι ακόλουθοι:
1. Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/ερευνητριών
σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις.
2. Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας
και των εφαρμογών της.
3. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
4. Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
5. Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του
ΤΟΕ.
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Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα για την Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΕ
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία της ΜΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες
διατάξεις, είναι τα ακόλουθα:
1. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, που είναι αρμόδια για την έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης
ΜΕ.
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, αποτελούμενη από τον Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και τους Κοσμήτορες των Σχολών, η
οποία εισηγείται στη Σύγκλητο θέματα σχετικά με τη ΜΕ.
3. Η Συνέλευση του ΤΟΕ που, σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό του ιδρύματος, έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
1. Προκήρυξης θέσεων Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών (ΜεΕρ),
2. Καθορισμού κριτηρίων επιλογής των ΜεΕρ,
3. Έγκρισης των αιτημάτων εκπόνησης ΜΕ,
4. Σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταδιδακτορικού Προγράμματος (ΣΕ)
η οποία έχει αρμοδιότητες που αφορούν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του
Προγράμματος ΜΕ,
5. Έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης της ΜΕ.

Άρθρο 3: Διαδικασία Προκήρυξης και Έγκρισης ΜΕ στο ΤΟΕ
1. Η ΣΕ του προγράμματος συγκεντρώνει τις αιτήσεις/εισηγήσεις των μελών ΔΕΠ (ή
ομότιμων καθηγητών) για προκηρύξεις ΜεΕρ, τις οποίες και φέρνει στη Συνέλευση του
Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο και Μάρτιο).
2. Στην εισήγηση/αίτηση μέλους ΔΕΠ περιλαμβάνονται:
1. η σκοπιμότητα (τεκμηρίωση σημασίας της έρευνας και συμβολής της στην επιστήμη)
2. οι στόχοι της έρευνας
3. τα παραδοτέα
4. το χρονικό διάστημα για την περαίωσή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο
3 της Απόφασης 1799 (ΦΕΚ 267-27.01.2021) συμπεριλαμβανομένης της σχετικής
αιτιολόγησης.
5. αναλυτική τεκμηρίωση της καταλληλότητας του εκάστοτε μέλους ΔΕΠ ως προς την
επίβλεψη της προτεινόμενης έρευνας. Η καταλληλότητα τεκμηριώνεται από
δημοσιεύσεις σε έγκριτα καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά στο
αντικείμενο της προτεινόμενης ΜΕ και ικανοποιητική παρουσία σε διεθνή
συνέδρια με κριτές.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει την προκήρυξη ΜΕ σε γνωστικό αντικείμενο που
θεραπεύεται από το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ.
4. Οι προκηρύξεις με τις σχετικές πληροφορίες (οι όροι και η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής υποψηφιοτήτων) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος για έναν μήνα.

Άρθρο 4: Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής ΜεΕρ
1. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση ΜΕ έχουν ως εξής:
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση ΜΕ έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος
από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης
ΜΕ.
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2.

3.

4.

5.

2. Η απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος να έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία
πενταετία (5 έτη)
3. Να έχουν δημοσιεύσει δυο (2) τουλάχιστον εργασίες σε έγκριτα διεθνή
καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά στο ευρύτερο αντικείμενο της
προτεινόμενης ΜΕ και ικανοποιητική παρουσία με παρουσίαση εργασιών σε
διεθνή συνέδρια με κριτές (τουλάχιστον 3).
4. Δεν πραγματοποιούν παράλληλα άλλη ΜΕ σε άλλο Τμήμα ή ακαδημαϊκό/
ερευνητικό ίδρυμα
5. Δεν έχουν αποκτήσει άλλον μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών
Στην αίτηση αναγράφονται (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
1. Το όνομα του μέλους ΔΕΠ (ή του ομότιμου/ης καθηγητή/καθηγήτριας του
Τμήματος), υπό την επίβλεψη του(ης) οποίου(ας) επιθυμεί ο/η
ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α να πραγματοποιήσει τη ΜΕ.
2. Η χρονική διάρκεια της ΜΕ
3. Τα παραδοτέα της ΜΕ στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
i. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή καταλογραφημένα επιστημονικά
περιοδικά: Μία (1) για ετήσια ΜΕ, τουλάχιστον δυο (2) για ΜΕ
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Οι δημοσιεύσεις αφορούν
αποκλειστικά τα αποτελέσματα της ΜΕ.
ii. Συμμετοχές με παρουσίαση εργασίας σε διεθνή συνέδρια: Μία (1)
για ετήσια ΜΕ, τουλάχιστον δύο (2) για ΜΕ μεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας. Οι παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια αφορούν
αποκλειστικά τα αποτελέσματα της ΜΕ.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αποδοχή επίβλεψης της ΜΕ από τον προτεινόμενο ΕπΚα
ii. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
iii. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει)
iv. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
v. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
vi. Πρόταση εκπόνησης ΜΕ βάσει της οποίας θα τεκμαίρεται η σημασία και η
συμβολή της στην επιστήμη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει καθορίσει το
Τμήμα (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Στην πρόταση θα τεκμηριώνεται η
μέσω της προτεινόμενης ΜΕ επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής
διατριβής των ερευνητών/ερευνητριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις
vii. Τις δημοσιευμένες εργασίες και αποδεικτικό συμμετοχής σε συνέδρια με
παρουσίαση εργασίας
viii. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
ix. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονούν άλλη μεταδιδακτορική έρευνα σε άλλο
τμήμα ή ακαδημαϊκό/ερευνητικό ίδρυμα και ότι δεν έχουν αποκτήσει άλλον
μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών
Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες ΜεΕρ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται
στη Γραμματεία του Τμήματος σε ψηφιακή μορφή. Η Γραμματεία του Τμήματος πρωτοκολλεί
τις αιτήσεις και προβαίνει στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο μαζί με τη ΣΕ για την πληρότητα
των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Ακολούθως, η ΣΕ κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις ανάλογα με τη συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου και τα προσόντα των ενδιαφερομένων και εισηγείται στη Συνέλευση του
Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνέχεια, εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση ΜΕ και με
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σύμφωνη γνώμη αναθέτει τον ρόλο του ΕπΚα στην αντίστοιχη ΜΕ σε μέλος ΔΕΠ.
6. Ο ανώτατος αριθμός ΜεΕρ που μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα ένα μέλος ΔΕΠ είναι δυο
(2).
7. Η Γραμματεία του Τμήματος εγγράφει τους ΜεΕρ. Η ημερομηνία έναρξης της ΜΕ είναι η
ημερομηνία έγκρισης της πρότασης ΜΕ από τη συνέλευση.
8. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του
ιδρύματος για την εγγραφή των ΜεΕρ και το αντικείμενο της έρευνάς τους.

Άρθρο 5: Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης ΜΕ
1. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ, η οποία δηλώνεται εξ αρχής στην πρόταση της
ΜΕ, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης και όχι
μεγαλύτερη από 36 μήνες.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται οι ΜεΕρ να αιτούνται παράταση, με σχετική τεκμηρίωση,
η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/3 της χρονικής διάρκειας που αναφέρεται στην πρόταση
της ΜΕ.
1. Στην περίπτωση αυτή, ο ΕπΚα υποβάλει προς τη ΣΕ και στη συνέχεια στη
Συνέλευση του Τμήματος έκθεση Αξιολόγησης της ΜΕ, εκθέτοντας τη συνολική
πρόοδο της έρευνας, βάσει της οποίας αξιολογείται και η σκοπιμότητα της
αιτούμενης παράτασης.
2. Εύλογοι λόγοι παράτασης ή αναστολής είναι αποκλειστικά σοβαρά προβλήματα
προσωπικής υγείας και του πολύ άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος,
εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, εγκυμοσύνη.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Αξιολόγησης του ΕπΚα
και τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της
αίτησης παράτασης.
3. Ο ΕπΚα δύναται να συνεχίζει την επίβλεψη ΜΕ και όταν βρίσκεται σε καθεστώς αδείας.
4. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής, μετάκλησης ή αδυναμίας παρακολούθησης της ΜΕ
από τον ΕπΚα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και πρόταση της ΣΕ ορίζεται
νέος ΕπΚα.
5. Σε περίπτωση δυσλειτουργικής συνεργασίας μεταξύ του ΜεΕρ και ΕπΚα, είναι δυνατή η
αλλαγή ΕπΚα κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ΜεΕρ στη ΣΕ, σχετικής εισήγησης της
ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 6: Παροχές στους/στις ΜεΕρ
1. Οι ΜεΕρ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του
Τμήματος, με απόλυτο σεβασμό στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.
2. Οι ΜεΕρ έχουν πρόσβαση στα Εργαστήρια του Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ
και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα
δανεισμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ. Επίσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό, έχουν πρόσβαση
σε χώρο εργασίας (γραφείο).
3. Οι ΜεΕρ δύνανται να αιτούνται χρηματοδότηση (ενδεικτικά για συμμετοχή τους σε συνέδρια,
αναλώσιμα, εξοπλισμό, κ.λπ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος ή της Σχολής
μετά από σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης ή της Κοσμητείας.
4. Οι ΜεΕρ σε συνεργασία με τον ΕπΚα, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ερευνητικών έργων
σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της ΜΕ και δύνανται να αμείβονται από αυτά με
απόφαση του ΕπΚα.
a.

Προσοχή: Η υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων δεν μπορεί να αφορά έργα που χρηματοδοτούνται
από ίδια κεφάλαια (κληροδοτήματα, τακτικό προϋπολογισμό, ιδρυματικά ερευνητικά έργα, κ.λπ.) του
ΑΠΘ.
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5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Συνέλευσης του
Τμήματος και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, δύναται να απονέμεται διάκριση
(βραβείο Αριστείας) σε ΜεΕρ για την καινοτομία ή πρωτοτυπία του ερευνητικού έργου,
αφού προηγουμένως αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αριστείας και τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις ΜεΕρ
1. Οι ΜεΕρ οφείλουν να συντάσσουν εξαμηνιαία έκθεση προόδου της ΜΕ σε συνεργασία με
τον ΕπΚα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.
2. Η έκθεση προόδου αξιολογείται από τον ΕπΚα, ο οποίος συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης και
το καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση.
3. Σε συνεννόηση και με ευθύνη του/της ΕπΚα, οι ΜεΕρ πρέπει να παρουσιάζουν την πρόοδο
της ΜΕ σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα, με
απώτερο στόχο την ευρύτερη αναγνώριση της ΜΕ.
4. Οι ΜεΕρ είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της ΜΕ, το Εργαστήριο, το Τμήμα και τη Σχολή του ΑΠΘ, όπου εκπονούν
τη ΜΕ (academic affiliation).
5. Οι ΜεΕρ οφείλουν να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος και του
Ιδρύματος.
6. Οι ΜεΕρ, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ, πρέπει να παραβρίσκονται με φυσική
παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα (40 ώρες
ανά εξάμηνο).
7. Επίσης, οι ΜεΕρ οφείλουν να παρέχουν βοηθητικό διδακτικό έργο, που τους ανατίθεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αίτημά τους και εισήγηση του ΕπΚα. Ο όγκος αυτού
του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ώρες κάθε εξάμηνο.

Άρθρο 8: Περάτωση ΜΕ
1. Οι ΜεΕρ, σε συνεργασία με τον ΕπΚα συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση του
Τμήματος την Έκθεση Περάτωσης της ΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει το
Τμήμα (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
2. Η Έκθεση Περάτωσης της ΜΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά εκπλήρωσης των
προϋποθέσεων της ΜΕ, δηλαδή
1. Τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
2. Τις απαιτούμενες συμμετοχές με παρουσίαση εργασίας σε διεθνή/εθνικά συνέδρια
a. Τη φυσική παρουσία του/της ΜεΕρ.
3. Μετά την υποβολή της Έκθεσης Περάτωσης της ΜΕ, οι ΜεΕρ θα πρέπει να παρουσιάσουν
τα αποτελέσματα της ΜΕ σε ημερομηνία και χώρο που ορίζονται σε συνεννόηση με τον/την
ΕπΚα σε ανοιχτή Συνέλευση του Τμήματος.
4. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, χορηγείται Βεβαίωση (Πιστοποιητικό)
εκπόνησης Μ.Ε., στην οποία αναφέρεται το
1. Ίδρυμα,
2. Το Τμήμα,
3. Το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός και ο τόπος καταγωγής του ΜεΕρ,
4. Tο γνωστικό αντικείμενο και ο χρόνος διεξαγωγής της ΜΕ
5. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του ΕπΚα.
Η Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Η
Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
5. Μετά την περάτωση της ΜΕ, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.
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Άρθρο 9: Διαγραφή ΜεΕρ
Η Συνέλευση του ΤΟΕ, μετά από εισήγηση του/της ΕπΚα στην οποία τεκμηριώνονται οι
λόγοι διαγραφής, αποφασίζει τη διαγραφή του/της ΜεΕρ. Λόγοι διαγραφής συνιστούν
κυρίως:
1. η ανεπαρκής πρόοδος του/της ΜεΕρ, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον
αρνητικές Εκθέσεις Προόδου
2. Μη κατάθεση έκθεσης προόδου για δυο συνεχόμενες φορές, οδηγεί αυτόματα στη
διαγραφή του/της ΜεΕρ
3. η συστηματική μη-συμμόρφωση του/της ΜεΕρ με τις συμβατικές υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
4. η λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία.
5. Ο/Η ΜεΕρ διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του/της.

Άρθρο 10: Συν-επίβλεψη ΜΕ με Τμήματα της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή
Αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντα κανονισμού του ΑΠΘ για ΜΕ, τα
Τμήματα δύναται
1. Να προχωρούν στη συν-επίβλεψη ΜΕ με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, με
Τμήματα ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και με αναγνωρισμένα ερευνητικά
κέντρα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 13 του ν.4310/2014.
2. Σε κάθε περίπτωση τα συνεργαζόμενα Τμήματα οφείλουν να καταρτίσουν Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται
1. τα απαραίτητα προσόντα του ΜεΕρ,
2. η διάρκεια εκπόνησης,
3. τα αρμόδια όργανα οργάνωσης και λειτουργίας της ΜΕ,
4. οι πιθανοί πόροι χρηματοδότησης (στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται και οι
τρόποι κάλυψης εξόδων),
5. οι παροχές και υποχρεώσεις των ΜεΕρ, κ.α.
3. Η σύναψη συνεργασίας για τη συν-επίβλεψη ME εγκρίνεται από τις Συνελεύσεις των
Τμημάτων και τις οικείες Συγκλήτους ή τα αρμόδια όργανα των ερευνητικών κέντρων.

Άρθρο 11: Διασφάλιση Ποιότητας
Με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, κατόπιν εισήγησης της ΕΜΣ, θεσπίζεται διαδικασία
εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΕ όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 12: Τηρούμενα Αρχεία
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό Μητρώο, στο οποίο καταγράφονται για κάθε ΜεΕρ:
• το ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός,
• ο τίτλος της ΜΕ,
• η ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της ΜΕ,
• ο ΕπΚα
• οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και
• η Έκθεση Περάτωσης της ΜΕ.
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Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντα κανονισμού εκπόνησης ΜΕ αρχίζει με την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του ΤΟΕ και αφορά όσους ΜεΕρ γίνουν δεκτοί μετά την ημερομηνία αυτή. Οι όροι
ένταξης των υπαρχόντων ΜεΕρ στον παρόντα κανονισμό ορίζονται ανά περίπτωση μετά από
σχετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Β. Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Γ. Υπόδειγμα Εντύπου Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Μεταδιδακτορική Έρευνα
(υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
ΠΡΟΣ

Τ μήμα Οικον ομικών Επιστημών , ΑΠΘ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:
Ονοματεπώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία και τόπος γέννησης:
ΑΔΤ:

Τηλ:

Εmail:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Τόπος
Εργασίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Συνημμένα υποβάλλω:
□ Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
□ Πρόταση Ερευνητικής Πρότασης (μέχρι 500 λέξεις) με αναφορά σε
o χρονική διάρκεια της Μεταδιδακτορικής Έρευνας
o παραδοτέα της Μεταδιδακτορικής Έρευνας
□ Το όνομα του μέλους ΔΕΠ υπό την επίβλεψη του(ης) οποίου(ας) επιθυμεί ο/η
ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α να πραγματοποιήσει τη ΜΕ.
□ Αντίγραφο βασικού πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
□ Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας
□ Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος
□ Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
□ Πρόσθετα δικαιολογητικά
i. Τις δημοσιευμένες
ii. αποδεικτικό συμμετοχής σε συνέδρια με παρουσίαση εργασίας
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
•
•

οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς
και αληθείς,
είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω εξάμηνη και τελική Αναφορά Προόδου στο τέλος
της χρονικής περιόδου της Μεταδιδακτορικής Έρευνας
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•

Δεν πραγματοποιώ παράλληλα άλλη ΜΕ σε άλλο Τμήμα ή ακαδημαϊκό/ ερευνητικό ίδρυμα
• δεν έχω αποκτήσει άλλον μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών

Υπογραφή ……………………………..…………

Ημερομηνία………………………………………………
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ερευνητική Πρόταση
(υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Η Ερευνητική Πρόταση για Μεταδιδακτορική Έρευνα που υποβάλει ο/η
υποψήφιος θα πρέπει ρητά να αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού έργου που θα υλοποιήσουν κατά
τη διάρκεια της Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Οι υποψήφιοι/ες θα
πρέπει
• Να παρουσιάσουν την πρότασή τους (200 λέξεις)
• Να δείξουν πως η πρότασή τους σχετίζεται με την έρευνα που έχουν
πραγματοποιήσει στη διδακτορική τους διατριβή
• Με ποιον τρόπο η Μεταδιδακτορική Έρευνα θα επεκτείνει την έρευνα σε
ζητήματα που αναδύονται στη Διδακτορική τους Διατριβή

2. Τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει
• Αναλυτικά να παρουσιάσουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν
• Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουν

3. Τη χρονική διάρκεια της Μεταδιδακτορικής Έρευνας
•
•

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μεταδιδακτορική Έρευνα δηλώνεται εξ αρχής
Η Μεταδιδακτορική Έρευνα δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών από την
ημερομηνία έναρξης και όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες.

4. Τα παραδοτέα της ΜΕ στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
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• Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά:
a. Μία (1) για ετήσια ΜΕ, τουλάχιστον δυο (2) για ΜΕ μεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας.
Οι δημοσιεύσεις αφορούν αποκλειστικά τα αποτελέσματα της ΜΕ.
• Συμμετοχές με παρουσίαση εργασίας σε διεθνή συνέδρια:
a. Μία (1) για ετήσια ΜΕ,
b. τουλάχιστον δύο (2) για ΜΕ μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.
Οι παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια αφορούν αποκλειστικά τα αποτελέσματα της ΜΕ.
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
(υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Η Έκθεση Περάτωσης της ΜΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της ΜΕ, δηλαδή:
5. Πλήρη περιγραφή του ερευνητικού έργου που υλοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Η περιγραφή θα πρέπει να είναι εκτενής (1000 λέξεις) και θα καταδεικνύει:
6. Τις νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που η Μεταδιδακτορική Έρευνα
επεκτείνει τα αποτελέσματα
της διδακτορικής διατριβής των
ερευνητών/ερευνητριών
7. Τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των
εφαρμογών της.
8. Τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
9. Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου
του ΤΟΕ.
10. Τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

6. Τα παραδοτέα της ΜΕ στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
• Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά:
a. Μία (1) για ετήσια ΜΕ, τουλάχιστον δυο (2) για ΜΕ μεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας.
Οι δημοσιεύσεις αφορούν αποκλειστικά τα αποτελέσματα της ΜΕ.
• Συμμετοχές με παρουσίαση εργασίας σε διεθνή συνέδρια:
a. Μία (1) για ετήσια ΜΕ,
b. τουλάχιστον δύο (2) για ΜΕ μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.
Οι παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια αφορούν αποκλειστικά τα αποτελέσματα της ΜΕ.
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