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                                                                                                                                Κοζάνη, …../…../…. 
      Α.Π.: ……….. 
 

«Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος …………………………………….της Σχολής 

……………………………………..του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α’ 189/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – 

Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 

Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 

(Β’ 1466/13-08-2007). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α’ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.4485/2017 (Α’ 114 – «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 

85 του Ν.4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν.4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 

εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα). 

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») 

του Ν. 4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 
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9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος ………………………της Σχολής 

……………………………………του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με 

αριθμ……………………..). 

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της 

με αριθμό 97/Γ01/09-10-2019. 

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

(συνεδρίαση με αριθμ……………………………………). 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού 

Αποφασίζει 

την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος …………………………….της Σχολής 

……………………………………….του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως : 

 

Άρθρο 1 

 

Άρθρο 2 

 

Άρθρο …. 

«Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής» 

Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της Διδακτορικής του Διατριβής και πριν την τελική της 

κρίση υποχρεούται να έχει: 

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και 

β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του/της σε 

έγκριτο, διεθνές  περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO 

(SCOPUS). 

Άρθρο…. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Κοζάνη, …../……./……. 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
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