Προς
την Πρόεδρο
του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Καθηγήτρια κ. Μ. Ιωαννίδου – Κουτσελίνη
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία

Πάφος, 15-10-2017

Αγαπητή Κυρία Πρόεδρε,
σε συνέχεια των παρατηρήσεων της 26/7/2017 έχουμε κάνει αποδεκτό το σύνολο
των σημείων ως ακολούθως:
1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα αποκλειστικά αποφοίτων θεολογικών σχολών με
προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές.
ΔΕΚΤΟ. Έχει ενσωματωθεί στο Άρθρο 3 του επισυναπτόμενου Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών.
2. Να καθοριστεί στον Κανονισμό η διαδικασία διεξαγωγής των σεμιναρίων
(υποχρεωτικότητα, χρονική πυκνότητα, διάρκεια, περιεχόμενο,
ακολουθητέα μεθοδολογία).
ΔΕΚΤΟ. Στο Άρθρο 9 του Κανονισμού έχουν προστεθεί τα απαιτούμενα για τη
διεξαγωγή των σεμιναρίων.
3. Να προσληφθεί διδακτικό προσωπικό με μεταδιδακτορική έρευνα και
συγγραφικό έργο (μονογραφία ή άρθρα σε διεθνή έγκυρα περιοδικά),
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επικαιροποιημένη θεολογική κατάρτιση και δοκιμασμένο στο διάλογο με τη
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και να αποσταλούν προσύμφωνα
συνεργασίας.
ΔΕΚΤΟ. Το Πρόγραμμα έχει στελεχωθεί επιπλέον με δύο Ομότιμους Καθηγητές
των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και ΠΑΜΑΚ, οι οποίοι έχουν προστεθεί στα μέλη
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Νεάπολις στη βαθμίδα του Καθηγητή και έναν
νεοεκλεγέντα Επίκ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία»
(Επισυνάπτονται οι συμβάσεις). Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η διαδικασία κρίσης
για την πλήρωση μιας ακόμη θέσης σε βαθμίδα Επίκ. Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία» (Επισυνάπτεται η Πρόσκληση). Έτσι το
όλο Πρόγραμμα στελεχώνεται συνολικά από πέντε Μόνιμους Καθηγητές
(Καθηγητής Γεώργιος Μαρτζέλος με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική
Θεολογία», Διευθυντής του Προγράμματος, Καθηγητής Σεβ. Μητροπολίτης
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας Φούντας με γνωστικό αντικείμενο
«Εισαγωγή, Ερμηνεία και Θεολογία της Αγ. Γραφής», Καθηγητής Αντώνιος
Αλυγιζάκης με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική
Τέχνη», Επίκ. Καθηγητής Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου και Πετρουπόλεως
Αθηναγόρας Δικαιάκος, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και
Πρακτική» και Επίκ. Καθηγητής της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό
αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία»), οι οποίοι, όπως φαίνεται από τα
Βιογραφικά τους, έχουν δημοσιεύσει πέραν της διδακτορικής τους διατριβής και
άλλες επιστημονικές μονογραφίες, καθώς και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, και διαθέτουν επαρκή εμπειρία στην εποπτεία διδακτορικών διατριβών.
4. Να καθοριστεί πρόγραμμα με συχνές συναντήσεις των υποψηφίων με
υποχρεωτική παρουσία και να προστεθεί στον Κανονισμό το υποχρεωτικό
των συναντήσεων και τα καθήκοντα υποψηφίων και ακαδημαϊκού
προσωπικού (π.χ. αναφορά πεπραγμένων η οποία κατατίθεται στη
γραμματεία και στον φάκελο του υποψηφίου).
ΔΕΚΤΟ. Έχει περάσει ήδη η σχετική πρόβλεψη στο Άρθρο 11 του Κανονισμού.
5. Να διευρυνθούν οι διεθνείς συνεργασίες του προγράμματος με άλλα
ιδρύματα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
ΔΕΚΤΟ. Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές συνεργασίας με Πανεπιστήμια του
εξωτερικού (Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου,
Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ και
Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ).
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6. Να καλούνται επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό, με δημοσιεύσεις και
ερευνητικό έργο, για τα σεμινάρια/μαθήματα.
ΔΕΚΤΟ. Το αίτημα καλύπτεται στα πλαίσια της συνεργασίας με Πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
7. Να οριστεί ο μέγιστος αριθμός επιβλεπομένων ανά καθηγητή-πρόεδρο της
τριμελούς.
ΔΕΚΤΟ. Το ανώτατο όριο ορίζεται σε 5 Υποψήφιους Διδάκτορες ανά τριετία (βλ.
Άρθρο 8 του Κανονισμού).
8.
Να καθοριστεί η συσχέτιση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των
ακαδημαϊκών συμβούλων και οι τομείς διεξαγωγής έρευνας στις οποίες μπορούν
να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές
ΔΕΚΤΟ. Οι τομείς διεξαγωγής έρευνας ανά μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως ακολούθως:
1) Καθηγητής Γεώργιος Μαρτζέλος (με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική
Θεολογία»): α) Δογματική και ηθική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, β)
Ιστορία των Δογμάτων, γ) Συμβολική Θεολογία, δ) Χριστιανική Φιλοσοφία, ε)
Ορθοδοξία και σύγχρονοι διάλογοι.
2) Καθηγητής Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας
Φούντας (με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή, Ερμηνεία και Θεολογία της Αγ.
Γραφής»): α) Ιστορία εποχής της Αγ. Γραφής, β) Εισαγωγή στην Αγ. Γραφή, γ)
Ερμηνεία και κριτική του κειμένου της Αγ. Γραφής, δ) Βιβλική Θεολογία.
3) Καθηγητής Αντώνιος Αλυγιζάκης (με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή
Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη»): α) Ορθόδοξη λατρεία και Βυζαντινή
Τέχνη, β) Βυζαντινή Μουσικολογία, γ) Ψαλτική Τέχνη, δ) Πληροφορική και
Βυζαντινή Μουσική.
4) Επίκ. Καθηγητής Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου και Πετρουπόλεως
Αθηναγόρας Δικαιάκος (με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και
Πρακτική»): α) Ποιμαντική Θεολογία, β) Ποιμαντική Ψυχολογία, γ) Ποιμαντική
και Κανονικό Δίκαιο, δ) Εξομολογητική, ε) Θέματα εκκλησιαστικής διοίκησης.
5) Επίκ. Καθηγητής της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Εκκλησιαστική Ιστορία»: α) Ιστορία της Αρχαίας Εκκλησίας (Α΄- Δ΄ αι.), β)
Ιστορία της Εκκλησίας από το τέλος των διωγμών μέχρι το Σχίσμα (Δ΄- ΙΑ΄ αι.),
γ) Ιστορία της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας από το Σχίσμα μέχρι τη
Μεταρρύθμιση (ΙΑ΄- ΙΣΤ΄ αι.), δ) Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση, ε)
Ιστορία των Σλαβικών και των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών.
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9. Να χρησιμοποιείτε υποστηρικτική πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας.
ΔΕΚΤΟ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το
αναρτώμενο στο Moodle υλικό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
έρευνα και συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής.
10. Να διασφαλιστεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριών, ακαδημαϊκού,
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του προγράμματος σε
ερευνητικές δραστηριότητες και έργα.
ΔΕΚΤΟ. Βλ. τα Άρθρα 9 και 11 του Κανονισμού.
11. Να επαναδιατυπωθεί ο Κανονισμός στη βάση των σημείων που
επισημαίνονται στο επισυναπτόμενο:
ΔΕΚΤΟ. Επισυνάπτεται ο νέος Κανονισμός.

Με τιμή
Ο Διευθυντής
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Θεολογικών Σπουδών

Καθηγητής Γεώργιος Μαρτζέλος
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