
Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, του ν. 3391/2005, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων 

και αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης - Κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν 

όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 

- Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου και 

ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του Επτά (7.0). 

 

- Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου και ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 

4485/2017. 

 

- Έχουν καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας πλην της μητρικής τους σε επίπεδο Β2 ή αυτό 

προκύπτει από τίτλους σπουδών του εξωτερικού στην Αγγλική. 

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν θα πρέπει να έχουν συγγενική σχέση Α βαθμού με μέλος της 

τριμελούς επιτροπής ή της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ) του 

Τμήματος. 

 

Ανάλογα με το βαθμό συνάφειας των Προγραμμάτων Σπουδών και τους σχετικούς Τίτλους 

Σπουδών των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής οι 

υποψήφιοι δύναται να κληθούν να παρακολουθήσουν έως και πέντε (5) μαθήματα 

μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού επιπέδου σπουδών. 

 

Κατ’ εξαίρεση υποβολή 

 

Κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση της Συνέλευσης δύναται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι 

διδάκτορες μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι πληρούν τις λοιπές 

προϋποθέσεις, όταν διαπιστωμένα έχουν ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικό 

αντικείμενο και συγκεκριμένα μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε συναφές αντικείμενο με 

το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές 

και δείκτη απήχησης. 

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 

επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. 



Χρονική διάρκεια  

 

 Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον 

τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση 

του/της υποψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Γλώσσα συγγραφής 

 

Η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής δύναται να είναι η ελληνική, η αγγλική ή 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα με τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης. 

 

ΦΕΚ Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

Αίτηση υποψήφιου διδάκτορα 

Φάκελος υποψηφιότητας 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο μαζί με την αίτηση 

του, είναι τα εξής: 

i. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

ii. Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

iii. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και 

βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

iv. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) ή αντίστοιχες 

βεβαιώσεις.   

v. Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή 

Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων. 

vi. Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις. 

vii. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στο οποίο παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές το 

προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής έρευνας. 

 


