ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Προγράμματος Δ.Δ.
(α) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης και δύο
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ., όπως
καθορίζονται στο άρθρο 2.β του Ν. 3685/08, είναι οι ακόλουθες: «Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια
για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των
συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την
απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης
των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται
από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της
Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των
αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα οποία
εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.». Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του παρόντος
Κανονισμού, η Γ.Σ.Ε.Σ έπειτα από αιτιολογημένες προτάσεις των αρμόδιων οργάνων του
Τμήματος, αποφασίζει ποιοι μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής (άρθρο 9.1.β του Ν. 3685/08), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού.
(β) Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.
Συγκροτείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., έπειτα από εισήγηση του επιβλέποντα, και έχει την ευθύνη
του καθορισμού του θέματος της Δ.Δ. σε συνεργασία με τον υποψήφιο (άρθρο 9.3.α
Ν. 3685/08),

της

καθοδήγησης

του

υποψήφιου

Διδάκτορα

στην

έρευνα,

της

παρακολούθησης της πορείας του έργου του, της υποβολής έκθεσης προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ.
στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της, καθώς και της επίβλεψης της συγγραφής της
Δ.Δ.. Σύμφωνα με το άρθρο 9.2 του Ν. 3685/08: «Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του
υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας
του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο
(2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή
άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές
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των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή
εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο
υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει
μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
(γ) Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές (Ε.Ε.)
Απαρτίζονται από τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα 4
ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ (Ν.3685/08, άρθρο.9.4.α), ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το Ν. 3685/08 ισχύουν τα εξής: «Για την
τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική
επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη
Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι.,
καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄,
Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο
υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.» . Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι η εξέταση
του υποψηφίου κατά την τελική δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής και
έγκρισή της με βασικό κριτήριο τη συμβολή της σχετικής έρευνας στην προαγωγή της
επιστήμης (βλ. επίσης άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού).
(δ) Διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών
(Π.Ε.Δ.Δ.) παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος συνεπικουρούμενη από τις
Γραμματείες των Τομέων.
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2. Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
(α) Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.α του Ν. 3685/08: «Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας
σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της.». Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη στην Ελληνική και
στην Αγγλική γλώσσα. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου (έκτασης, π.χ., μιας σελίδας)
μπορεί να γίνει σε συνεννόηση με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το οποίο προτίθεται να
αποτελέσει τον επιβλέποντα εκπόνησης της Δ.Δ.. Στην περίπτωση αυτή, το όνομα του
προτεινόμενου μέλους ΔΕΠ, καθώς και του αντίστοιχου Τομέα, αναγράφεται στη σύντομη
περιγραφή του αντικειμένου.
(β) Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.β του Ν. 3685/08: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε.» Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή
αντίστοιχου, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρύματος του εξωτερικού. Πτυχιούχοι
Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες
μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από
τον (παρόντα) Κανονισμό και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να
γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., που είναι όμως πτυχιούχος
Φαρμακευτικής. Εάν το πτυχίο και το Μ.Δ.Ε. έχουν αποκτηθεί εκτός Τμήματος
Φαρμακευτικής, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση, στη
διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του αμέσως επομένου της εγγραφής, δύο (2)
μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής, που
ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτών των
μαθημάτων επισυνάπτονται στην πρώτη έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα.
Βάσει του άρθρου 9.1.β του Ν. 3685/08, καθορίζονται δύο κατηγορίες αιτούντων
Υποψηφίων Διδακτόρων: (i) Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και (ii) Μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

3. Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.)
Ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του στο Τμήμα Φαρμακευτικής υποβάλλει υπόμνημα με
τα στοιχεία από το βιογραφικό του και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, το οποίο
διαβιβάζεται με ειδικό έντυπο για επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ..
Εξαιρούνται της διαδικασίας επιλογής οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον αυτό υφίσταται και
λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ή πρόκειται για Διατμηματικό Μ.Δ.Ε. στο οποίο
συμμετέχει το Τμήμα Φαρμακευτικής, και εφόσον το θέμα αποτελεί συνέχεια της
Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μ.Δ.Ε., όπως προκύπτει από
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τεκμηριωμένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα, η οποία και διαβιβάζεται για έγκριση στην
Γ.Σ.Ε.Σ.. Προϋπόθεση για την επιλογή και τη συνέχιση της διαδικασίας αποτελεί η σύμφωνη
γνώμη του αρμόδιου Τομέα, καθώς και η δήλωση πρόθεσης ενός μέλους Δ.Ε.Π. να
αναλάβει την επίβλεψη διεξαγωγής της Δ.Δ..
Σε περιπτώσεις υποψηφίων μη κατόχων Μ.Δ.Ε., η Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης της
Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να αποδεχτεί την αίτηση, εάν θεωρεί ότι εμπίπτει στις
“εξαιρετικές περιπτώσεις”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.1.β του Ν. 3685/08, και με
γνώμονα, πέραν του τυπικού προσόντος του πτυχίου της Φαρμακευτικής:
i) Τον υψηλό βαθμό πτυχίου Φαρμακευτικής (να εμπίπτει στο ανώτερο 10% των βαθμών
πτυχίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους),
ii) Την εξαιρετική επίδοση του υποψηφίου (άριστα) στην εκπόνηση σχετικής με το θέμα της
διατριβής Πτυχιακής Εργασίας του Προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όπως επίσης και την
επίδοση του υποψηφίου (βαθμός ≥8) στα σχετικά με το αντικείμενο της διατριβής
μαθήματα. Ως «σχετικά» θεωρούνται εκείνα τα προπτυχιακά μαθήματα που έχουν
χαρακτήρα υποβάθρου στο γνωστικό αντικείμενο του θέματος της Δ.Δ. και ως εκ τούτου
καθορίζονται κατά περίπτωση από τη συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα.
Συνεκτιμώνται επίσης τα παρακάτω κριτήρια:
- Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις ή/και συμμετοχή σε συνέδρια (με
ανακοινώσεις),
- Εξασφάλιση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή από άλλη πηγή,
- Συστατικές επιστολές,
- Συνέντευξη.
Κάθε υποψήφιος μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. οφείλει να συμπληρώσει τουλάχιστον 9 ΠΜ
(πιστωτικές μονάδες) από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση μαθημάτων
σχετικών με το αντικείμενο της Δ.Δ. (ορίζονται κατά περίπτωση από τη Συμβουλευτική
Επιτροπή).
Ειδικά για τους Φαρμακοποιούς που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο εξωτερικό,
τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Συντονιστική Επιτροπή του
Π.Μ.Σ και οι αιτήσεις τους θα εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., συνεκτιμώντας το κατά πόσο ο
υποψήφιος θα μπορούσε να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή στη χώρα που πήρε το πτυχίο
του Φαρμακοποιού και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αναγνώριση ισοτιμίας/αντιστοιχίας
του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
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4. Διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της Δ.Δ., έγκρισής της και απονομής
Διδακτορικού Διπλώματος
(α) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει
έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της
(άρθρο 9.3.στ του Ν. 3685/08).
(β) Μετά την τελική έκθεση προόδου, ο υποψήφιος παρουσιάζει το σύνολο των
πειραματικών δεδομένων και συμπερασμάτων στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία,
εφόσον κρίνει ότι το έργο που έχει επιτελέσει ο υποψήφιος στοιχειοθετεί ολοκληρωμένη
διδακτορική διατριβή:
(1) εγκρίνει τη συγγραφή της,
(2) διαμορφώνει και οριστικοποιεί τον τελικό τίτλο της και
(3) προτείνει εγγράφως προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. τη συγκρότηση της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
(Ε.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.4.α Ν. 3685/08.
(γ) Η 7μελής εξεταστική επιτροπή (Ε.Ε.), αφού παραλάβει το τελικό κείμενο της
διδακτορικής διατριβής, καλεί με ευθύνη του επιβλέποντα τον υποψήφιο, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, για τη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Δ.Δ..
(δ) Η τελική υποστήριξη της Δ.Δ. πραγματοποιείται δημόσια ενώπιον της Ε.Ε., εφόσον ο
υποψήφιος έχει καταθέσει την τελική έντυπη μορφή της διατριβής του: (i) στα μέλη της Ε.Ε.
και (ii) στη Γραμματεία του Τμήματος. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον μία δημοσίευση (ή
τελική

αποδοχή

δημοσίευσης)

σε

έγκυρο

διεθνές

επιστημονικό

περιοδικό,

η

οποία επισυνάπτεται στην τελική έντυπη μορφή της διδακτορικής διατριβής. Η γλώσσα της
διατριβής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (άρθρο 9.4.γ του Ν. 3685) ύστερα από
πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση η διδακτορική διατριβή
περιέχει ευρεία περίληψη (500 λέξεις κατ’ ελάχιστον) στα Ελληνικά.
Μετά την προφορική παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της Ε.Ε. υποβάλουν ερωτήσεις
στον υποψήφιο και εν συνεχεία αποφασίζουν για την έγκριση και τη βαθμολογία της. Για
την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών και
βασικό κριτήριο αποτελεί η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη. Η απόφαση της Ε.Ε.
προωθείται προς τη Γραμματεία του Τμήματος με σχετικό έντυπο υπογεγραμμένο από όλα
τα μέλη της. Τέλος, σε επόμενη συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ακολουθείται η
διαδικασία αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα.
(ε) Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τα τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. και τα τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη
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για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε. (άρθρο 9.3.γ, Ν. 3685), από την ημερομηνία ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
(στ) Μέγιστος χρόνος διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά
έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ή μέλους της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής έπειτα από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ..
Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ή απόφαση για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τις
Διδακτορικές Σπουδές, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό
λειτουργίας, είναι δυνατή μόνο μέσω της Γ.Σ.Ε.Σ..

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων
(α) Μετά την επιλογή τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν όλες τις παροχές που
προβλέπει ο νόμος για τους προπτυχιακούς φοιτητές, αναφορικά με θέματα
ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.
(β) Μέσω του συλλογικού οργάνου τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τον ισχύοντα
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και των πιθανών τροποποιήσεών του κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, καθώς και για τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. σε θέματα που τους αφορούν.
(γ) Έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ, μετά από αίτησή τους, με ευθύνη του επιβλέποντος.
(δ) Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες με βάση τον παρόντα κανονισμό υποχρεώνονται να
παρακολουθήσουν μαθήματα, οφείλουν να δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα
μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η παρακολούθηση των
μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
(ε) Έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου.
Για οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να ενημερώνεται ο επιβλέπων.
(στ) Για θέματα που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και δεν
επιλύονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, μπορούν να απευθύνονται στη Γ.Σ.Ε.Σ..
(ζ) Στις περιπτώσεις διεξαγωγής του πειραματικού έργου σε ερευνητικά κέντρα, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον επιβλέποντα για
την πορεία της διδακτορικής διατριβής.
(η) Σύμφωνα με το άρθρο 9.3.δ του Ν.3685/08, «Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση,
εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα στο οποίο εκπονεί
τη διατριβή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.»
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Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ,
καλούνται να επικουρούν τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, την επιτήρηση εξέτασης
προπτυχιακών μαθημάτων και άλλες εκπαιδευτικές/ακαδημαϊκές δραστηριότητες του
Τμήματος (συνολικά 30 ώρες κατ’ ελάχιστο, ανά ακαδημαϊκό έτος, για κάθε ένα από τα
τρία πρώτα έτη εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής). Ο προγραμματισμός των
εκπαιδευτικών υποχρεώσεων των

υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται σε

συνεργασία με τους αντίστοιχους Τομείς κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Με τη
συμπλήρωση των 30 ωρών συμμετοχής στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, ανά
ακαδημαϊκό έτος, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από το Τμήμα.
θ) Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος ή όλη τη
Διδακτορική Διατριβή εκτός της Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, έπειτα από ομόφωνη γνώμη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία
στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια
και να αποβλέπει στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.

6. Άλλες διατάξεις
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της Δ.Δ. ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
(α) Η Γραμματεία του Τμήματος καταχωρεί τα απαιτούμενα από το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης, στοιχεία του Διδάκτορα στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή (ιστότοπος:
https://phdms.ekt.gr), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Σύστημα Διαχείρισης και
Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διατριβών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών» (ΕΑΔΔ)
– Οδηγός για τις γραμματείες των ΑΕΙ.
(β) ο Διδάκτορας είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των απαιτούμενων από το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης αρχείων/δικαιολογητικών, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή
(ιστότοπος: https://phdms.ekt.gr), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διατριβών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών
(ΕΑΔΔ) – Οδηγός για τους διδάκτορες, αφού λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.
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