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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (3Μ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ
Ο Κανονισμός
(Άρθρο 7, παρ. 2)
(Τροποποίηση σύνθεσης Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)
Αλλαγή επιβλέποντος ή συνεπιβλέποντος μπορεί να γίνει σε περίπτωση που ο επιβλέπων ή κάποιος
συνεπιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος ή αντίστοιχα
συνεπιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αιτιολογημένα αιτήματα για αλλαγή Σύνθεσης 3Μ
γίνονται δεκτά μετά από αίτηση μελών της 3Μ είτε των εναπομεινάντων μελών της όταν ένα ή περισσότερα
μέλη της εκλείψουν. Το αίτημα πρέπει φέρει και την υπογραφή κάθε νεοεισερχόμενου μέλους. Αλλαγή
επιβλέποντος μπορεί να γίνει ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μεγίστου ορίου επιβλεπόμενων ΔΔ. Δεν
απαιτείται αλλαγή επιβλέποντος σε περίπτωση μετακίνησης του επιβλέποντος σε άλλο τμήμα ΑΕΙ ή
ερευνητικό φορέα ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης.
Η εξέταση των αιτημάτων γίνεται από την ΕΜΣ η οποία εισηγείται σχετικά προς την Συνέλευση. Η
Συνέλευση δίνει την τελική έγκριση διατηρώντας το δικαίωμα να αποδεχτεί αυτούσια την εισήγηση της ΕΜΣ
ή να την τροποποιήσει.
(Άρθρο 7, παρ. 1)
(Σύνθεση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (3Μ) για την επίβλεψη και καθοδήγηση του/της ΥΔ θα πρέπει να
αποτελείται από:
Τον επιβλέποντα που μπορεί να είναι:
(α) Μέλος Δ.Ε.Π. του Σχολής της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή είτε
(β) Μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ είτε
(γ) Ερευνητής Α, Β, Γ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του ΙΙΒΕΑΑ. Για τις
περιπτώσεις (β) και (γ) θα πρέπει επιπροσθέτως:
• Να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής μέσα στην 3Μ.
• Οι επιβλέποντες να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας μαζί με το αίτημα
του/της υποψηφίου/ας για εκπόνηση διατριβής.
• Να δεσμεύονται εγγράφως ότι έχουν γνώση του κανονισμού της Σχολής και ότι θα τον τηρούν
Κάθε μέλος ΔΕΠ της Σχολής μπορεί να επιβλέπει μέχρι οχτώ (8) το πολύ ΥΔ. Οι επιβλέποντες των
περιπτώσεων (β) και (γ) ανωτέρω, θα μπορούν να επιβλέπουν μέχρι τρεις (3) ΥΔ στη Σχολή.
Επιβλέπων που αφυπηρετεί ή μετακινείται ως Καθηγητής ή Ερευνητής σε άλλο τμήμα, ομοταγές ίδρυμα ή
ερευνητικό κέντρο μπορεί να συνεχίσει να επιβλέπει τις ΔΔ του.
Τους συνεπιβλέποντες που μπορεί να είναι: μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή
καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’,
Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Άρθρο 8
(Τροποποίηση τίτλου ΔΔ)
Είναι αρμοδιότητα της 3Μ και στη συνέχεια της 7Μ να αποφασίσει κατά πόσο η εκπονούμενη διατριβή
ανταποκρίνεται στον τίτλο που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης του τίτλου η 3Μ θα καταθέτει
αίτηση για την τροποποίηση του τίτλου με ειδικό έντυπο και θα δηλώνει αν η αιτούμενη αλλαγή επιφέρει
αλλαγές στο πρωτόκολλο της μελέτης. Όλες οι αιτήσεις θα συζητούνται στην ΕΜΣ η οποία θα ελέγχει αν
πρόκειται περί ουσιαστικής αλλαγής της ερευνητικής πρότασης τέτοια που να επιβάλλει τη διακοπή της
εκπονούμενης ΔΔ και την έναρξη νέας και θα εισηγείται σχετικά στην Συνέλευση.
Εφόσον η ΔΔ παραμένει εντός των πλαισίων του αρχικού γνωστικού αντικειμένου, οι αλλαγές στην
ερευνητική πρόταση και/ή στον τίτλο δεν θα επιφέρουν διακοπή της ΔΔ και έναρξη νέας. Σε διαφορετική
περίπτωση η αίτηση θα προωθείται με βάση τη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 5 του παρόντος
κανονισμού.

Η Διαδικασία
•

•

Ο ΥΔ προσκομίζει το αίτημά του στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών.
Στις περιπτώσεις όπου κάποια από τα μέλη της 3Μ βρίσκονται εκτός του Πανεπιστημίου
και υπάρχει δυσκολία να υπογραφούν τα έντυπα, τα ανωτέρω μπορούν να κατατίθενται
ηλεκτρονικά αποκλειστικά από τον επιβλέποντα με κοινοποίηση στους συνεπιβλέποντες
και τον/την ΥΔ.
Το αίτημα συζητείται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) η οποία
διαμορφώνει εισήγηση προς τη Συνέλευση της Σχολής

Προσοχή:
•

Οι αιτήσεις για αλλαγή σύστασης τριμελούς πρέπει να φέρουν τις υπογραφές όλων των
εμπλεκομένων (απερχόμενων και εισερχόμενων). Η γραμματεία δεν μπορεί να προωθήσει το αίτημα
προς την ΕΜΣ αν δεν φέρει όλες τις απαιτούμενες υπογραφές.

