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Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής 

διατριβής

 συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο νέος ερευνητής 

χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες 

γνώσεις υποβάθρου, καθώς και δεξιότητες σε 

μεθοδολογίες.



Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών

2013 2012 2011 2010 2009

346 316 270 232 194





Διαδικασία

 Αίτηση υποψηφιότητας – Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής– Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ

 Γενική Συνέλευση Τμήματος – Ορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής

 Εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος

 Έκδοση φοιτητικής ταυτότητας

 Ετήσια Έκθεση Προόδου

 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα και συμμετοχή σε ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες



Σημεία βελτίωσης

 Εγγραφή στο Τμήμα (ΑΜ και φάκελος)

 Δυνατότητα πραγµατοποίησης μέρους της διδακτορικής έρευνας 

σε Πανεπιστήµιο άλλης χώρας

 Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+

 Δυνατότητα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια  και σεμινάρια

 Δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων



Σημεία βελτίωσης

 Επέκταση σε όλα τα τμήματα κύκλων σεμιναρίων των υποψηφίων 

διδακτόρων από τα μέλη ΔΕΠ

 Διεπιστημονικές  εκδηλώσεις των τμημάτων

 Δημιουργία έγκυρου διεπιστημονικού περιοδικού με κριτές



Υποτροφίες

 Μέσω των υποτροφιών διεξαγωγής διδακτορικής έρευνας, 

παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των Υποψήφιων 

Διδακτόρων, η οποία συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη 

και παραμονή στα Πανεπιστήμια σημαντικών νέων ερευνητών. 

 Η χρηματοδότηση της έρευνας συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν 

στο ερευνητικό τους έργο και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την 

διατριβή.



Υποτροφίες

 Μέσω της συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενες πράξεις ΘΑΛΗΣ, 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, καθώς και σε προγράμματα ΕΣΠΑ

 Επίσπευση διαδικασιών από την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ)



Σύλλογος Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτόρων 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 Οι σκοποί είναι επιστημονικού, πνευματικού, κοινωνικού, πολιτιστικού 
και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και ιδίως: 

α) Η διάδοση της φήμης του διδακτορικού προγράμματος, καθώς και η 
συνεχής συμβολή στην αναβάθμιση του επιπέδου του. 

β) Η γενικότερη προβολή των μελών του σε επαγγελματικό και κοινωνικό 
τομέα. 

γ) Η εξασφάλιση της καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας των 
μελών του. 

δ) Η ενασχόληση με ακαδημαϊκά, διοικητικά και άλλα ζητήματα που 
αφορούν στη λειτουργία και την αντικειμενική αξιολόγηση. 

ε) Η διοργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού, πολιτιστικού, 
φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού, οικολογικού κ.λ.π. περιεχομένου, με 
στόχο τη διαρκή ενημέρωση και επαφή των μελών με τα σύγχρονα 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα, τις τάσεις και τις προτεινόμενες 
λύσεις. 



Σύλλογος Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτόρων 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

στ) Η καλλιέργεια της μόνιμης και διαρκούς επαφής των μελών του με τον 
πανεπιστημιακό χώρο και κυρίως με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωσή τους για τις εκάστοτε 
εξελίξεις στο χώρο της πρακτικής και της θεωρίας που αφορούν 
θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 Για την επίτευξη των σκοπών του, το σωματείο μπορεί να συνιστά 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του, να αναθέτει μελέτες σε 
ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες 
ή σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εκδίδει περιοδικά και 
κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό 
υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων, 
συζητήσεων ή συνεδρίων και γενικά να αναλαμβάνει και να 
αναπτύσσει μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε 
πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του. 

ζ) Η διεκδίκηση, προαγωγή και κατοχύρωση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των πτυχιούχων.



Σας ευχαριστώ


