ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 1: Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Tο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τη δυνατότητα σύμφωνα
με την τρέχουσα νομοθεσία να παρέχει υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά πεδία
που καλλιεργεί. Η μεταδιδακτορική έρευνα απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος και
αποσκοπεί στην επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου σε νέα
πεδία, στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών που ενδιαφέρουν το Τμήμα και στην ενίσχυση
νέων ερευνητών, αναδεικνύωντας το διεθνές κύρος του Τμήματος.
Άρθρο 2: Αρμόδιο Όργανο για την Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Αρμόδια όργανα ορίζονται:
1. η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Άρθρο 3: Προηγούμενες διατάξεις
Κάθε απόφαση του Τμήματος που είναι αντίθετη με τα όσα αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
δεν ισχύει μετά την ημερομηνία έναρξης του.
Άρθρο 4: Τυπικά προσόντα υποψήφιων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων απο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Αν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων απο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος απο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων απο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
5. Ανάλογα με την θέση, κατάλογο επιστημονικών εργασιών ή αναλυτικό υπόμνημα
αρχιτεκτονικού έργου
6. Βεβαίωση πολυ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή από ερευνητές αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού , κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος.

8. Αίτηση
υποψηφιότητας
με
αναφορά
του
ονόματος
του
επιβλέποντος
καθηγητή/καθηγήτριας στον/στην οποίο/α επιθυμεί ο υποψήφιος να εκπονήσει την
μεταδιδακτορική του έρευνα.
9. Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας με περιγραφή της μεθοδολογίας και των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Άρθρο 5: Αξιολόγηση αιτήσεων
Αιτήσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να υποβληθούν σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Η Γραμματεία του Τμήματος καταρτίζει Μητρώο Μεταδιδακτορικών ερευνητών στο οποίο
αρχειοθετεί την αίτηση και τα σχετικά έγγραφα και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στην Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μαζί με την εισήγηση του προτεινόμενου επιβλέποντος
καθηγητή/τριας, η οποία το εξετάζει και εγκρίνει τον ορισμό του επιβλέποντος καθηγητή/τριας.
Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους για την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και τους
καλεί να εγγραφούν. Ο πρόεδρος του Τμήματος χορηγεί βεβαιώσεις για το καθεστώς του
μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας.
Άρθρο 6: Διάρκεια εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
Η προτεινόμενη έρευνα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερο
των τριών (3) ετών απο την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της μεταδιδακτορικής έρευνας
απο την Γ.Σ.Ε.Σ. ανάλογα με την μεθοδολογία και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
Άρθρο 7: Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη με τον ερευνητή να συμμετέχει
ενεργά στην διεθνή
επιστημονική κοινότητα με συμμετοχές σε συνέδρια ή/και
δημοσιεύσεις, σε σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας, διεθνών περιοδικών.
2. Ο επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερες απο τρείς (3)
μεταδιδακτορικές έρευνες.
3. Ο επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια σε συνεργασία με τον μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου στην ΓΣΕΣ.
4. Σε περιπτώσεις τροποποίησης (π.χ. μετακίνηση, μετάκληση, εκλογή σε άλλο ΑΕΙ) της σχέσης
εργασίας του επιβλέποντος καθηγητή/τριας με το Τμήμα, η ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί να
ορίσει νέο επιβλέοντα/ουσα. Επιπρόσθετα αλλαγή επιβλέποντος/ουσας μπορεί να
πραγματοποιηθεί λόγω μη λειτουργικής συνεργασίας, είτε με αίτηση του ερευνητή/τριας
είτε του επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας στην ΓΣΕΣ του τμήματος.
5. Η ολοκλήρωση της μεταδιδακτορική έρευνας πιστοποιείται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά απο
την κατάθεση σε αυτή της έκθεσης περαίωσης. Η έκθεση περαίωσης υποβάλλεται απο τον
ερευνητή/τρια σε συνεργασία με τον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Η βεβαίωση
ολοκλήρωσης της έρευνας υπογράφεται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Τμήματος
και περιλαμβάνει το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος, του ερευνητή/τριας καθώς
επίσης και τον τίτλο της έρευνας, την χρονική διάρκεια της και το όνομα του

επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν αντιπροσωπεύει
τίτλο σπουδών.
Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων
1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Παν.
Θεσσαλίας με δικαίωμα δανεισμού, στον εξοπλισμό του Τμήματος, στα εργαστήρια του ,
καθώς και σε όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την
ολοκλήρωση της έρευνας
2. Επιτρέπεται η αίτηση παροχής χρηματοδότησης απο το Τμήμα για την κάλυψη εξόδων
συμμετοχής σε συνέδρια εφόσον ο ερυνητής/ερευνήτρια δεν έχει χρηματοδότηση για της
έρευνα του απο άλλες πηγές (π.χ. υποτροφία).
3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα στο οποίο
εκπονούν την έρευνά τους σε κάθε δημοσίευσή τους.
4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες
δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους
προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση ενώ είναι δυνατόν να αμείβονται από εθνικά
και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ή υποτροφίες εθνικών/διεθνών φορέων και
ιδρυμάτων.
5. Το Τμήμα μπορεί να αναθέσει επικουρικώς στον ερευνητική/τρια εκπαιδευτικό έργο
(φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις, διαλέξεις, εισηγήσεις, σεμιναριακά
μαθήματα, ασκήσεις πεδίου) τόσο στο προπτυχιακό όσο στο μεταπτυχιακό επίπεδο χωρίς
όμως αυτό να έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της έρευνας. Οι λεπτομέρειες της
απασχόλησης καθορίζονται απο την ΓΣΕΣ με το μέγιστο όριο της απασχόλησης να ορίζεται
στις 6 ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές δύναται να αντικατασταθούν από πυκνά
διαστήματα παρουσίας με συμμετοχή σε ολιγοήμερα εργαστήρια ή σεμινάρια. Η εξαίρεση
απο τις υποχρεώσεις πραγματοποιείται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά σχετική αίτηση του
μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας.
6. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και Εσωτερικού Κανονισμού
λειτουργίας.
Άρθρο 8: Διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων
Η διαγραφή πραγματοποιείται με απόφαση της ΓΣΕΣ και σχετίζεται με :
1.
2.
3.
4.

Αίτηση διαγραφής του ενδιαφερόμενου
Παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας του Παν. Θεσσαλίας
Μη υποβολή έκθεσης προόδου
Δράστηριότητες που εκθέτουν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………….………......................
ΟΝΟΜΑ:…………………………...……….......................

Πρός:
Την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν.
Θεσσαλίας

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………...…….……..................
............................., ……/……/201....

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:…………...……………..................
Α.Δ.Τ.:…………..........…………..………….......................
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………...……..………...................

Παρακαλώ να εξετασθεί το αίτημά μου για
εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………..…..….….................

«...................................................................................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..………….....……..….................

......................................................................................................

.………………………………………....…..............................

......................................................................................................
...................................................................................................»

.……………………………………………..............................

και επιβλέποντα καθηγητή/τρια τον κ. ..................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………..........................

.....................................................................................................

FAX :………………………............……...............................
EMAIL :………….......................……………............……...

Επισυνάπτονται :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.
Αν υπάρχει, Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ
Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος απο
ΑΕΙ.
Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
Ανάλογα με την θέση, κατάλογο επιστημονικών εργασιών ή
αναλυτικό υπόμνημα αρχιτεκτονικού έργου
Βεβαίωση πολυ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή από
ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του
εσωτερικού ή εξωτερικού , κάτοχο Διδακτορικού
Διπλώματος.
Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας με
λεπτομερη περιγραφή της μεθοδολογίας και των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Ο Αιτών/ουσα
……………………
(Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προς: Την ΓΣΕΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Όνομα ερευνητή/τριας: ........................................................................................................................................................
Τίτλος:
...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Όνομα επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας:
..............................................................................................................................................................................................................
Περίληψη:
Αναφέρετε συνοπτικά τον στόχο, την μεθοδολογία καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της
έρευνας

............................, ……/……/201....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προς: Την ΓΣΕΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Όνομα ερευνητή/τριας:
........................................................................................................................................................
Τίτλος:
...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Όνομα επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας:
..............................................................................................................................................................................................................
Αποτελέσματα έρευνας:
Περιγραφή αποτελεσμάτων με αναφορές σε τυχόν δημοσιεύσεις σε περιοδικά, ανακοινώσεις σε
συνέδρια ή άλλες διακρίσεις.

............................, ……/……/201....

