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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για εκ̟όνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆) γίνονται δεκτοί α̟ό τη Γενική
Συνέλευση µε Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) αφού ̟ροσκοµίσουν τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά και
µετά α̟ό έλεγχο της Ε̟ιτρο̟ής Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΕΜΣ). ∆ικαίωµα να υ̟οβάλλουν
αίτηση για εκ̟όνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής έχουν :
Α.
Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ/ΑΤΕΙ οι ο̟οίοι είναι και κάτοχοι Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος
Ειδίκευσης. Ο ελάχιστος χρόνος εκ̟όνησης ∆∆ είναι τα τρία έτη.
Β.
Πτυχιούχοι ΑΕΙ µε γνώσεις Αγγλικής ε̟ι̟έδου τουλάχιστον Β2 ̟ου ̟ληρούν 3 α̟ό 9
κριτήρια ̟ου έχει ορίσει το τµήµα Ιατρικής. Ο ελάχιστος χρόνος εκ̟όνησης είναι τα
τέσσερα έτη και κατά τη διάρκεια της εκ̟όνησης είναι υ̟οχρεωµένοι να ̟αρακολουθήσουν
και να ε̟ιτύχουν σε τουλάχιστον 2 µαθήµατα σε ΠΜΣ του Τµήµατος Ιατρικής ή σε ΠΜΣ
στο ο̟οίο το τµήµα Ιατρικής συνεργάζεται.

Α̟αραίτητα ∆ικαιολογητικά
ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
1. Αίτηση υ̟οψήφιου φοιτητή - Εισήγηση ε̟ιβλέ̟οντος καθηγητή – Συνο̟τική ̟εριγραφή

2.
3.
4.

5.

6.

έργου. Σε ειδικό έντυ̟ο ̟ου θα ̟ροµηθευτείτε ηλεκτρονικά σε αρχείο WORD α̟ό τη
Γραµµατεία Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών. Αυτό το έντυ̟ο ̟ρέ̟ει να κατατεθεί συµ̟ληρωµένο
και υ̟ογεγραµµένο µε τα υ̟όλοι̟α δικαιολογητικά αλλά και ηλεκτρονικά (χωρίς
υ̟ογραφές) µε e-mail στη γραµµατεία.
Εισήγηση α̟ό την ΣΕ οικείου ή συνεργαζόµενου ΠΜΣ (̟ροαιρετικά-δείτε ̟αρατ. 1)
Βιογραφικό Σηµείωµα. (Μέχρι 5 σελίδες – εκτύ̟ωση µ̟ρος-̟ίσω)
Αντίγραφο Πτυχίου. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος έχει α̟οφοιτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο
του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει και την ισοτιµία και/ή αντιστοιχία του τίτλου
σ̟ουδών του α̟ό το ∆ΟΑΤΑΠ (ή το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
Αντίγραφο Μ∆Ε. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος το έχει α̟οκτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο
του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει και την ισοτιµία και/ή αντιστοιχία του τίτλου αυτού
α̟ό το ∆ΟΑΤΑΠ (ή το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 στην ο̟οία δηλώνετε:
a. ότι ο υ̟οψήφιος δεν εκ̟ονεί άλλη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή
ξένο Πανε̟ιστήµιο στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και
b. αν ο υ̟οψήφιος ̟αράλληλα φοιτά σε ΠΜΣ για την α̟όκτηση Μ∆Ε ή αν είναι
̟ρο̟τυχιακός φοιτητής του τµήµατος Ιατρικής

Παρατηρήσεις
1. Εφόσον είναι εφικτό, τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά µ̟ορούν να συνοδεύονται και α̟ό Εισήγηση της
Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής των Προγραµµάτων Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (ΠΜΣ) α̟ό τα ο̟οία
α̟οφοίτησαν οι υ̟οψήφιοι. (Αφορά κατόχους Μετα̟τυχιακών ∆ι̟λωµάτων Ειδίκευσης α̟ό ΠΜΣ
του Τµήµατος Ιατρικής του Παν. Κρήτης ή α̟ό ΠΜΣ µε τα ο̟οία το Τµήµα Ιατρικής συνεργάζεται)

2. Οι κάτοχοι Μετα̟τυχιακών ∆ι̟λωµάτων Ειδίκευσης ̟ου έχουν α̟ονεµηθεί α̟ό το Τµήµα
Ιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης δεν χρειάζεται να ̟ροσκοµίσουν αντίγραφο του Μ∆Ε.

ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
1. Αίτηση υ̟οψήφιου φοιτητή - Εισήγηση ε̟ιβλέ̟οντος καθηγητή – Συνο̟τική ̟εριγραφή

2.
3.

4.
5.

6.

έργου. Σε ειδικό έντυ̟ο ̟ου θα ̟ροµηθευτείτε ηλεκτρονικά σε αρχείο WORD α̟ό τη
Γραµµατεία Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών. Αυτό το έντυ̟ο ̟ρέ̟ει να κατατεθεί συµ̟ληρωµένο
και υ̟ογεγραµµένο µε τα υ̟όλοι̟α δικαιολογητικά αλλά και ηλεκτρονικά (χωρίς
υ̟ογραφές) µε e-mail στη γραµµατεία.
Βιογραφικό Σηµείωµα (Μέχρι 5 σελίδες – εκτύ̟ωση µ̟ρος-̟ίσω)
Αντίγραφο Πτυχίου. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος έχει α̟οφοιτήσει α̟ό Πανε̟ιστήµιο
του εξωτερικού ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει την ισοτιµία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σ̟ουδών
του α̟ό το ∆ΟΑΤΑΠ).
Πιστο̟οιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε ε̟ί̟εδο τουλάχιστον Β2
∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 στην ο̟οία δηλώνετε:
a. ότι ο υ̟οψήφιος δεν εκ̟ονεί άλλη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή
ξένο Πανε̟ιστήµιο στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και
b. αν ο υ̟οψήφιος ̟αράλληλα φοιτά σε ΠΜΣ για την α̟όκτηση Μ∆Ε ή αν είναι
̟ρο̟τυχιακός φοιτητής του τµήµατος Ιατρικής
Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για τα κριτήρια κατά ̟ερί̟τωση:
1

Βαθµός ̟τυχίου ≥ 7.5

Αναλυτική βαθµολογία ή ̟ιστο̟οιητικό ̟ου
αναφέρει το βαθµό ̟τυχίου

2

Κατοχή δεύτερου ̟τυχίου α̟ό ΑΕΙ

Αντίγραφο Πτυχίου

3

4
5
6
7
8
9

Πιστο̟οιηµένη εργασία σε ερευνητικά
̟ρογράµµατα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας
̟ου θα α̟οδεικνύεται µε αντίγραφο της
σύµβασης µε τον Ειδικό Λογαριασµό ή το φορέα
χρηµατοδότησης του έργου ή ̟ιστο̟οιηµένη
εργασία σε αναγνωρισµένο ίδρυµα του
εξωτερικού διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
1 δηµοσίευση σε ̟εριοδικό στο Medline
ανεξαρτήτως σειράς ονόµατος
2 ̟αρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως
σειράς ονόµατος
Βράβευση ε̟ιστηµονικής εργασίας ή
ε̟ιστηµονικών εργασιών σε ̟ανελλήνια ή
διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς ονόµατος
Υ̟οτροφία αριστείας ή διάκριση κατά τη
διάρκεια των ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών
Υ̟οτροφία αριστείας για µετα̟τυχιακές
σ̟ουδές (ΙΚΥ ή άλλος φορέας)
Τουλάχιστον 1 έτος ειδικότητας σε
Πανε̟ιστηµιακό Νοσοκοµείο (Ιατροί)

Βεβαίωση ή Αντίγραφο της σύµβασης του
Ειδικού Λογαριασµού ή του φορέα
χρηµατοδότησης ̟ου διαχειρίζεται το έργο ή
του αντίστοιχου οργανισµού/ιδρύµατος ό̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε η εργασία
Ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης
Ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης + ̟ρόγραµµα του
συνεδρίου
Αντίγραφο του Βραβείου +
Ανάτυ̟ο της δηµοσίευσης
Βεβαίωση του φορέα ̟ου ̟αρείχε την
υ̟οτροφία
Βεβαίωση του φορέα ̟ου ̟αρέχει την
υ̟οτροφία
Βεβαίωση του Νοσοκοµείου

*Τα πιο γνωστά πιστοποιητικά στην Ελλάδα για το επίπεδο Β2 (Lower) είναι τα:
First Certificate in English, University of Cambridge / Certificate of Competency in English, University of Michigan /
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας, επίπεδο Β2 / Test of English for International Communication (TOEIC),
βαθµολογία 505-780 και άνω / London Tests of English (Edexcel), Level 3 κ.α. Περισσότερα θα βρείτε σε πρόσφατες
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

