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Τμήμα 
Δημόσιας 
Επικοινωνίας  
 

Αρ. Φακ.: 7.14.398.025 
 

27 Απριλίου 2021 
κ. Αβράμη Δεσπότη 
Λειτουργό Φορέα Διασφάλισης και  Πιστοποίησης  
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης  
 
 
Αγαπητέ κύριε Δεσπότη, 
 
Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για πιστοποίηση του προγράμματος Integrated Marketing   

 Communications (3-4 academic years, 240 ECTS, Doctorate) 
 

Σε συνέχεια επιστολής σας ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2021 και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν 
και λήφθηκαν επ’ αυτής περί την 20η Φεβρουαρίου 2021, παραθέτω περαιτέρω πληροφορίες και 
επισυνάπτω τα στοιχεία που μας έχουν ζητηθεί: 

1. Προκηρύξεις θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή 
έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα (δείτε https://www.cut.ac.cy/faculties/comm/pc/job-vacancies/): 

1. Θέση: «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ - Υπηρεσίες» - πρόσληψη της Δρος Άννας 
Ζαρκάδα στη βαθμίδα της Αναπλ. Καθηγήτριας με ανάληψη καθηκόντων από 1/7/2021 – 
επισυνάπτεται σχετική απόφαση 

2. Θέση: «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» - πρόσληψη του Δρος Χρίστου 
Θεμιστοκλέους στη βαθμίδα του Λέκτορα με προτεινόμενη ημερομηνία ανάληψης 
καθηκόντων την 1/7/2021 (απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού του Συμβουλίου, 40η 
Συνεδρία στις 16/4/2021) και πιθανή ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 1/9/2021  

3. Θέση: «Συμπεριφορά Καταναλωτή ή Διαφήμιση» - Με την λήξη της υποβολής 
υποψηφιοτήτων στις 19/2/2021 έχουν ληφθεί 11 υποψηφιότητες. Η διαδικασία πλήρωσης 
της θέσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τον Σεπτέμβριο του 2021. 

4. Θέση: «Επιχειρησιακή Επικοινωνία με Έμφαση στην Επώνυμη Πολιτική και Διαφήμιση» -  
υποβολή υποψηφιοτήτων έως 1/7/2021 

5. Θέση: «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις» -  υποβολή υποψηφιοτήτων έως 1/7/2021 

6. Θέση: «Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Προβολή» -  υποβολή υποψηφιοτήτων έως 1/7/2021 

2. Προκηρύξεις για θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) οι οποία είναι σε εξέλιξη ή 
έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα:  

• Θέση: «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» - πρόσληψη Δρος Κωνσταντίνου Σολάκη 
από 1/9/2021 – Επισυνάπτεται σχετική απόφαση 

• Θέση: «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» - πρόσληψη κας Μαρίας Βουτσά – το 
θέμα έχει συμπεριληφθεί στην Η.Δ. της Συγκλήτου που θα συνεδριάσει στις 12/5/2021. 
Πιθανή ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων για την κα Βουτσά η 1/9/2021. 



 

3. Οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για την εισδοχή των φοιτητών καθώς επίσης και οι 
διαδικασίες υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής και επιλογής της Επιτροπής Εποπτείας, είναι 
καταγραμμένες στους κεντρικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης (Rules Postgraduate) του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (επισυνάπτονται). 

 

4. Κατάσταση ενεργών Διδακτορικών Φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας. 

Όπως είναι εμφανές από την επισυναπτόμενη κατάσταση κανένα μέλος ΔΕΠ δεν επιβλέπει πέραν των 
τριών (3) διδακτορικών φοιτητών, σε διαφορετικά στάδια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, και 
αυτό δεν πρόκειται αλλάξει παρότι η πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης αφήνει την ευελιξία για την 
αύξηση του ορίου αυτού στο πέντε. Πιστεύουμε ότι με αυτό τρόπο διασφαλίζεται αποτελεσματικότερη 
επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών και κατά συνέπεια η ποιότητα των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν.   

 

5. Απόφαση Συγκλήτου (140ης συνεδρίας) για μετακίνηση του Καθ. Νικόλας Τσαπατσούλης στο 
Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας. 

Ενόψει της έναρξης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία 
Μάρκετινγκ, με απόφαση της Συγκλήτου ο Καθ. Νικόλας Τσαπατσούλη έχει μετακινηθεί στο Τμήμα 
Δημοσίας Επικοινωνίας και έχει αναλάβει από 14/1/2021 καθήκοντα Συντονιστή στο Τμήμα. 

 

Συνοπτικά όσον αφορά τις θέσεις από 1/9/2021 το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας θα απαρτίζεται από 
τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ (Ν. Τσαπατσούλης, Α. Ζαρκάδα, Π. Σπυρίδου, Χ. Θεμιστοκλέους) και δύο (2) μέλη 
ΕΕΠ (Κ. Σολάκης, Μ. Βουτσά) . Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε οκτώ (8) είτε από 
1/1/2022 είτε από 1/7/2022 καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τις τέσσερεις (4) θέσεις 
ΔΕΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς του 
Πανεπιστημίου ένα Τμήμα καθίσταται αυτόνομο όταν συμπληρώσει επτά (7) μέλη ΔΕΠ, τρία εκ των 
οποίων να είναι σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπλ. Καθηγητή. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι το Τμήμα 
Δημόσιας Επικοινωνίας θα αυτονομηθεί εντός του 2022. 

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση 

 
Νικόλας Τσαπατσούλης 
Καθηγητής – Συντονιστής Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας 
 
ΝΤ/ΧΦ 



Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα: 
«Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ – Υπηρεσίες» 
Δημοσίευση: 29/06/2018 07:30 Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 28/09/2018 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην 
ειδικότητα:    «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ – Υπηρεσίες» 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή 
γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του 
Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην 
ιστοσελίδα:  https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-
services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/.  Τα προσόντα αυτά βασίζονται 
στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του 
προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να 
είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση 
την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: 

Καθηγητής 
(Κλίμακα Α15 – 

Α16) 
€70.303- €91.384 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
(Κλίμακα Α14 – 

Α15) 
€62.005- €84.533 

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα 
από τον Σεπτέμβριο 2019 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 
(Ι)    Σε έντυπη μορφή 

1. Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι 
βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την 
οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής  (2 αντίγραφα) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα -  στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα  (2 αντίγραφα) 
3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή 

μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική 
Γλώσσα (2 αντίγραφα) 

4. Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα) 
5. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) 
6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) 
7. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) 
8. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές 

Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα) 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να 
αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει 
να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα 
ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την 
αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Το 
Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές 
της επιλογής των μελών των Ειδικών Επιτροπών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

(ΙΙ)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-
R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε 
μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς 

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/


χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην 
περιλαμβάνουν σύμβολα) 

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε 
λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού 
αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος 
όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην 
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την 
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή 
στο τηλέφωνο +357 25002466. 
Σημειώνεται ότι: 

• Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και 
στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο 
φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και 
Διοικητικού Προσωπικού. 

• Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη 
θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή 
κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

mailto:elena.tyllirou@cut.ac.cy


 

 

          



 

      

 

 



36η Συνεδρία ΕΠΠΠΚΚ 
Απόφαση 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα όπως επικυρώσουν την απόφαση της 
141ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημ. 02/12/2020, για την εκλογή της Δρ. Άννας Ζαρκάδα στη βαθμίδα 
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στην ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ - 
Υπηρεσίες» στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την 
πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: 
 

«Επιχειρησιακή Επικοινωνία με έμφαση στην Επώνυμη Πολιτική και Διαφήμιση» 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριώσουν: 

• Συνεχές και εστιασμένο ερευνητικό  έργο στη γνωστική περιοχή της θέσης 

• Πολύ καλές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που καταβάλλει το Τμήμα για διδακτική και 
ερευνητική αριστεία. 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με αποδεδειγμένη ικανότητα διεξαγωγής διεπιστημονικής έρευνας στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. 

 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-
qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την 
επιστημονική του προσφορά.  

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν μόνο για την βαθμίδα ή τις βαθμίδες για την οποία ή για τις οποίες 
έχουν αιτηθεί. 
 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο, οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Για 
την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή επίπεδο Β2 βάσει του Common European Framework of Reference (CEFR). 
 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου, ο οποίος δεν εμπίπτει στα πιο πάνω αναφερόμενα πλαίσια που αποδεικνύουν καλή 
γνώση της ελληνικής γλώσσας αυτός (ο υποψήφιος),  και το Τμήμα στο οποίο υπάγεται, ταυτόχρονα με την εκλογή του θα 
δεσμεύεται να αποκτήσει την καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε διάστημα τριών ετών.   
 

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία 
υπολογίζονται ως εξής: 

   
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13 – Α14) €58.428 - €78.799 
Λέκτορας (Κλίμακα Α12 – Α13) €44.408 - €72.265 

 
Από τις πιο πάνω απολαβές θα αποκόπτονται οι νόμιμες εισφορές στα διάφορα ταμεία του κράτους και φόρος εισοδήματος, 
σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 
 
Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2022 
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

 

 

 

 

 

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/


 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF (ως 
ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 (ώρα 23:59), στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.cut.ac.cy/jobs: 

 

1. Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται 
καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής   

2. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει κατάλογο δημοσιεύσεων όπου ισχύει. Το βιογραφικό σημείωμα θα 
πρέπει επίσης να έχει λεπτομερή αναφορά στην προϋπηρεσία τους συμπεριλαμβανομένου των ακόλουθων 
στοιχείων: Θέση, Οργανισμός/Πανεπιστήμιο, ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης, αν η απασχόληση ήταν πλήρης ή 
μερική και σε περίπτωση μερικής απασχόλησης να καθορίζονται οι ώρες τον μήνα ή την εβδομάδα. 

3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών 
σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις)  

4. Τρείς (3) αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του επιστημονικού τους έργου (η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο). Η 
υποβολή δημοσιεύσεων είναι προαιρετική σε περίπτωση αίτησης για τη βαθμίδα Λέκτορα 

5. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους  
6. Στοιχεία επικοινωνίας  
7. Ονόματα και ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον τριών ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα ενημερωθούν αυτόματα με την 

υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών (στην αγγλική γλώσσα) εντός επτά (7) 
ημερών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 
Το Πανεπιστήμιο δύναται να ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της 
Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη. 

 
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. 
Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την 
επιτυχή υποβολή της αίτησης τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406. 

 

Σημειώνεται ότι:  

- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα 
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. 

- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, 
την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

https://www.cut.ac.cy/jobs
mailto:recruitment@cut.ac.cy


 

 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την 
πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: 
 

«Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις» 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριώσουν: 

• Συνεχές και εστιασμένο ερευνητικό  έργο στη γνωστική περιοχή της θέσης 

• Πολύ καλές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που καταβάλλει το Τμήμα για διδακτική και 
ερευνητική αριστεία. 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με αποδεδειγμένη ικανότητα διεξαγωγής διεπιστημονικής έρευνας στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. 

 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-
qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την 
επιστημονική του προσφορά.  

 
Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν μόνο για την βαθμίδα ή τις βαθμίδες για την οποία ή για τις οποίες 
έχουν αιτηθεί. 
 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο, οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Για 
την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή επίπεδο Β2 βάσει του Common European Framework of Reference (CEFR). 
 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου, ο οποίος δεν εμπίπτει στα πιο πάνω αναφερόμενα πλαίσια που αποδεικνύουν καλή 
γνώση της ελληνικής γλώσσας αυτός (ο υποψήφιος),  και το Τμήμα στο οποίο υπάγεται, ταυτόχρονα με την εκλογή του θα 
δεσμεύεται να αποκτήσει την καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε διάστημα τριών ετών.   
 

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία 
υπολογίζονται ως εξής: 

   
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13 – Α14) €58.428 - €78.799 
Λέκτορας (Κλίμακα Α12 – Α13) €44.408 - €72.265 

 
Από τις πιο πάνω απολαβές θα αποκόπτονται οι νόμιμες εισφορές στα διάφορα ταμεία του κράτους και φόρος εισοδήματος, 
σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 
 
Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2022 
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

 

 

 

 

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/


 

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF (ως 
ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 (ώρα 23:59), στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.cut.ac.cy/jobs: 

 

1. Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται 
καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής   

2. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει κατάλογο δημοσιεύσεων όπου ισχύει. Το βιογραφικό σημείωμα θα 
πρέπει επίσης να έχει λεπτομερή αναφορά στην προϋπηρεσία τους συμπεριλαμβανομένου των ακόλουθων 
στοιχείων: Θέση, Οργανισμός/Πανεπιστήμιο, ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης, αν η απασχόληση ήταν πλήρης ή 
μερική και σε περίπτωση μερικής απασχόλησης να καθορίζονται οι ώρες τον μήνα ή την εβδομάδα. 

3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών 
σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις)  

4. Τρείς (3) αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του επιστημονικού τους έργου (η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο). Η 
υποβολή δημοσιεύσεων είναι προαιρετική σε περίπτωση αίτησης για τη βαθμίδα Λέκτορα 

5. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους  
6. Στοιχεία επικοινωνίας  
7. Ονόματα και ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον τριών ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα ενημερωθούν αυτόματα με την 

υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών (στην αγγλική γλώσσα) εντός επτά (7) 
ημερών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 
 

Το Πανεπιστήμιο δύναται να ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της 
Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη. 

 
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. 
Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την 
επιτυχή υποβολή της αίτησης τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406. 

 

Σημειώνεται ότι:  

- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα 
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. 

- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, 
την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

https://www.cut.ac.cy/jobs
mailto:recruitment@cut.ac.cy


 

 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την 
πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:  

  «Μάρκετινγκ - Επικοινωνία - Προβολή»  

 
Οι σπουδές των υποψηφίων και πρωτίστως ο διδακτορικός τους τίτλος, αναμένεται να σχετίζονται με την Ολοκληρωμένη 
Επικοινωνία Μάρκετινγκ – Μάρκετινγκ. Προηγούμενες σπουδές (προπτυχιακός και μεταπτυχιακός τίτλος) στο αντικείμενο της 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και του Μάρκετινγκ, θα συνεκτιμηθούν.  Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριώσουν:   

• Συνεχές και εστιασμένο ερευνητικό έργο στη γνωστική περιοχή της προκηρυσσόμενης θέσης   

• Πολύ καλές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.  
 

 
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-
qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την 
επιστημονική του προσφορά.  

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν μόνο για την βαθμίδα ή τις βαθμίδες για την οποία ή για τις οποίες 
έχουν αιτηθεί. 
 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο, οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Για 
την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή επίπεδο Β2 βάσει του Common European Framework of Reference (CEFR). 
 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου, ο οποίος δεν εμπίπτει στα πιο πάνω αναφερόμενα πλαίσια που αποδεικνύουν καλή 
γνώση της ελληνικής γλώσσας αυτός (ο υποψήφιος),  και το Τμήμα στο οποίο υπάγεται, ταυτόχρονα με την εκλογή του θα 
δεσμεύεται να αποκτήσει την καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε διάστημα τριών ετών.   

 

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία 
υπολογίζονται ως εξής: 

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13 – Α14) €58.428 - €78.799 
Λέκτορας (Κλίμακα Α12 – Α13) €44.408 - €72.265 

 
Από τις πιο πάνω απολαβές θα αποκόπτονται οι νόμιμες εισφορές στα διάφορα ταμεία του κράτους και φόρος εισοδήματος, 
σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 
 
Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2022 
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF (ως 
ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 (ώρα 23:59), στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.cut.ac.cy/jobs: 

 

1. Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται 
καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής   

2. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει κατάλογο δημοσιεύσεων όπου ισχύει. Το βιογραφικό σημείωμα θα 
πρέπει επίσης να έχει λεπτομερή αναφορά στην προϋπηρεσία τους συμπεριλαμβανομένου των ακόλουθων 
στοιχείων: Θέση, Οργανισμός/Πανεπιστήμιο, ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης, αν η απασχόληση ήταν πλήρης ή 
μερική και σε περίπτωση μερικής απασχόλησης να καθορίζονται οι ώρες τον μήνα ή την εβδομάδα. 

3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών 
σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις)  

4. Τρείς (3) αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του επιστημονικού τους έργου (η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο). Η 
υποβολή δημοσιεύσεων είναι προαιρετική σε περίπτωση αίτησης για τη βαθμίδα Λέκτορα 

5. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους  
6. Στοιχεία επικοινωνίας  
7. Ονόματα και ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον τριών ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα ενημερωθούν αυτόματα με την 

υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών (στην αγγλική γλώσσα) εντός επτά (7) 
ημερών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 
 
Το Πανεπιστήμιο δύναται να ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της 
Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη. 

 
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. 
Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την 
επιτυχή υποβολή της αίτησης τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002406. 

 

Σημειώνεται ότι:  

- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα 
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. 

- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, 
την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

https://www.cut.ac.cy/jobs
mailto:recruitment@cut.ac.cy


Mια (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην 
Ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» 
Δημοσίευση: 26/07/2019 06:18 Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 22/08/2019 
 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία 
Μάρκετινγκ» για το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: 

• Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ή/και βασικό τίτλο σπουδών στα πεδία: 
Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

• Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα αποτελούν: 
• Διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, διδακτική εμπειρία σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο, πείρα στην οργάνωση εργαστηρίων καθώς και ερευνητικό / 
συγγραφικό έργο. 

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. 
Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την 
πείρα του. 
Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί 
στη λήξη της. 
Επιπλέον, 
(α) Σύμφωνα με τον «Περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου 
(Απαγόρευση  Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με την συμπλήρωση σύμβασης εργασίας 
συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου 
διάρκειας, και 
(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον 
οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση. 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

1. Επιστολή στην οποία να δίνουν σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους 
έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων. 
Επίσης να φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε 
περίπτωση εκλογής  (2 αντίγραφα) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά) - (2 αντίγραφα) 
3. Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) 
4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) 
5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τους οποίους πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις (2 

αντίγραφα) 
6. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) 

Καθήκοντα / Ευθύνες 
1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), 

επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία 
μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. 

2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος. 
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα 
προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του «Αίτηση για τη 
θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας 
στην ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» στα γραφεία του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα 
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να 
αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη 



ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 ώρα 2.00 μ.μ. η 
οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαρία Κωνσταντίνου στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση maria.constantinou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002210. 
Σημειώνεται ότι: 

• Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και 
στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο 
φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και 
Διοικητικού Προσωπικού. 

• Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη 
θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή 
κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

mailto:maria.constantinou@cut.ac.cy


 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

  ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία 
Μάρκετινγκ» για το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: 
 

- Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ή/και βασικό τίτλο σπουδών στα πεδία: Μάρκετινγκ, 
Επικοινωνίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

- Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
Θα αποτελεί πλεονέκτημα: 
 

- Διδακτορικός τίτλος, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πείρα στην οργάνωση 
εργαστηρίων καθώς και ερευνητικό / συγγραφικό έργο.  

 
Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η 
πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί 
σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του. 

Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη 
λήξη της.  

Επιπλέον,  

(α) Σύμφωνα με τον «Περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση  Δυσμενούς 
Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με την συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα 
(30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και  

(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ 
(8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση. 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 
 

1. Επιστολή στην οποία να αναγράφεται: (2 αντίγραφα) 
(α) σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου (εάν ισχύει), καθώς και  

σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων  
(β) η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε      
     περίπτωση επιλογής   
(γ) Στοιχεία επικοινωνίας 

2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά) - (2 αντίγραφα) 
3. Κατάλογο δημοσιεύσεων (εάν ισχύει) (2 αντίγραφα) 
4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) 
5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τους οποίους πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις (2 

αντίγραφα) 
 
Καθήκοντα / Ευθύνες 
 

1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), 
επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία 
μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.  

Ακολουθεί η λίστα ενδεικτικών μαθημάτων που θα κληθεί ο/η υποψήφιος/ια να υποστηρίξει: 
- Βασικές Αρχές της διαφήμισης και της επικοινωνίας 
- Προγραμματισμός επικοινωνίας, προϋπολογισμός και τεχνικές ελέγχου 
- Συμπεριφορά Καταναλωτή 
- Διαχείριση αντιλήψεων 
- Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία (Internal Marketing) 
- Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα στην επικοινωνία 
- Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 
- Διοίκηση επικοινωνίας σε κρίση 

2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος. 
 



 
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα 
αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας στην ειδικότητα 
«Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – 
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. 
Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 
Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, ώρα 
2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μαρία Κωνσταντίνου στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση maria.constantinou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002210. 

 

Σημειώνεται ότι:  

- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα 
επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων 
όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού 
Προσωπικού. 

- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το 
φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  
σεξουαλικό προσανατολισμό. 
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35η Συνεδρία ΕΠΠΠΚΚ 
 

Απόφαση 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα όπως επικυρώσουν την εισήγηση του 
Κοσμήτορα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, όπως η επιστολή προσφοράς θέσης στη 
Δρ. Παρασκευή Δεκούλου σταλθεί νωρίτερα και με οδηγίες όπως απαντήσει εντός 30 ημέρων. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης από την κυρία Δεκούλου, βάσει απόφασης της Συγκλήτου (129η 
Συνεδρία ημ. 3/6/2020) η θέση θα προσφερθεί στους πιο κάτω επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας 

1. Κωνσταντίνος Σολάκης 
 



ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
III ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
                                                                           
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
    
  1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα δεύτερου (Master 

και Magister) και τρίτου (διδακτορικό) κύκλου σπουδών, καθώς και 
προγράμματα που εντάσσονται ενδιάμεσα του πρώτου και δευτέρου κύκλου 
σπουδών.  Τα προγράμματα αυτά μπορούν να προσφέρονται: 

      
    1.1.1 Από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου ξεχωριστά. 
        
    1.1.2 Από δύο ή περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με 

συγκατάθεση των εμπλεκομένων Τμημάτων και των οικείων 
Σχολών. 

        
    1.1.3 Σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 
        
      Οι ειδικές πρόνοιες για διαπανεπιστημιακά προγράμματα 

σπουδών διατυπώνονται  στο  Παράρτημα 1 των παρόντων 
Κανόνων. 

    
2. ΦΟΙΤΗΣΗ 
    
  
  
  
  

2.1 Κάθε  ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του.  Ο φοιτητής μπορεί να 
εγγραφεί σε δεδομένο  ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που 
αντιπροσωπεύουν μέχρι 38 π.μ..  

    
  2.2 Μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο  

ακαδημαϊκό εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του το συγκεκριμένο  
ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι τουλάχιστον 24  πιστωτικές μονάδες. 

    
3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
    
  3.1 Τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεύτερου κύκλου  οδηγούν στην απονομή 

του τίτλου Master ή Magister.  
      
  3.2 Τα μεταπτυχιακά προγράμματα τρίτου κύκλου  οδηγούν στην απονομή 

Διδακτορικού Τίτλου. 
      
  3.3 

 
 
 
3.4 
 
 
 
 
 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου το 
οποίο εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου (πτυχίο) και του δεύτερου (Μάστερ) 
κύκλου σπουδών απονέμεται Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Φοίτησης.  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενοποιημένων προγραμμάτων σπουδών  σε 
πολυτεχνικό, γεωπονικό, τεχνολογικό ή άλλο κλάδο απονέμεται Δίπλωμα 
Μηχανικού ή Δίπλωμα Γεωπόνου, ανάλογα.  
 
Ο φόρτος εργασίας ενός ενοποιημένου προγράμματος σπουδών είναι (300) 
τριακόσιες π.μ. Τα προγράμματα αυτά απαρτίζονται από δύο διακριτά 
συνεχόμενα και αυτοδύναμα μέρη, το πρώτο μέρος εντάσσεται σε 



 
 
 
 
3.5 

πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου και οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου, 
και το δεύτερο μέρος εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου 
κύκλου και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος.  
 
Στους Μεταπτυχιακούς Τίτλους  δεν αναγράφεται βαθμός. 

      
  3.6 Η απονομή  μεταπτυχιακών τίτλων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Τμήματος 

και υπόκειται στην έγκριση της Συγκλήτου. 
  
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
    
  4.1 Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την  ολοκλήρωση προγράμματος 

δεύτερου κύκλου σπουδών  είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Η διάρκεια 
αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό 
διάστημα των οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Ο φόρτος εργασίας 
προγράμματος δεύτερου κύκλου  δεν μπορεί να είναι λιγότερος από  90 π.μ.  

      
  4.2 Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο 

οδηγεί σε απονομή Διδακτορικού Τίτλου, είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η 
διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16)  ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

    
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
    
  5.1 Το κάθε Τμήμα δύναται να ρυθμίσει με ειδικούς εσωτερικούς Kανόνες, που 

δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Kανόνες Σπουδών και 
Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου, τα κριτήρια και τη διαδικασία 
εισδοχής των νέων φοιτητών, τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένου του αριθμού των πιστωτικών 
μονάδων οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από το φοιτητή, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα κριτήρια για απόκτηση του σχετικού τίτλου σπουδών, τον 
τρόπο σύστασης και λειτουργίας της τμηματικής επιτροπής αρμόδιας για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, το διορισμό ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
συμβούλου, τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης διατριβών επιπέδου 
Μάστερ, τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης, 
κ.ά. 

      
  5.2 Τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε Τμήματος επιβλέπονται από τριμελή 

(τουλάχιστον) Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, της οποίας η 
θητεία είναι διετής.  Η επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, το 
οποίο φροντίζει για την εναλλαγή στην Επιτροπή των μελών του. Μέλη της 
τριμελούς Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που υπηρετούν στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή 
Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα. Για το Κέντρο Γλωσσών μέλη 
μπορούν να είναι και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ). 

      
  5.3 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων συντονίζει όλα 

τα μεταπτυχιακά προγράμματα.  Για κάθε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
δυνατό να ορίζεται ένας μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα ως  Συντονιστής . Ο 
πρόεδρος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
καθώς και οι Συντονιστές των προγραμμάτων ορίζονται από το Συμβούλιο 
του Τμήματος. 

      



  5.4 Διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα επιβλέπονται από το σύνολο των 
μελών των Επιτροπών των οικείων Τμημάτων. Οι εισακτέοι φοιτητές 
κατανέμονται στα εμπλεκόμενα Τμήματα από τη διευρυμένη αυτή Επιτροπή. 

    
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
    
  6.1 Οι θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών προκηρύσσονται ξεχωριστά για κάθε 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
      
  6.2 Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα  γίνεται μόνο μετά από προκήρυξη 

των εγκεκριμένων θέσεων. 
      
  6.3 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο 

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.  Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν 
άτομα τα οποία αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται 
της εβδομάδας των εγγραφών θα κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό 
τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης ή οποιεσδήποτε άλλες 
προϋποθέσεις απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών. 

      
  6.4 Η θέση φοιτητή που δεν έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, 
κηρύσσεται άγονη και προσφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα, αν υπάρχει 
κατάλογος επιλαχόντων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

      
  6.5 Η διαδικασία εισαγωγής είναι η εξής: 
      
    6.5.1 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη. Η  

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ελέγχει τις αιτήσεις 
και τις προωθεί στο Τμήμα για να μελετηθούν από το μέλος ΔΕΠ 
που έχει οριστεί Συντονιστής κάθε Προγράμματος και από την 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του.  Οι εισηγήσεις του 
Συντονιστή και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων  υποβάλλονται στο Συμβούλιο του Τμήματος για 
έγκριση.    Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του Τμήματος 
αποφασίσει να προσφέρει περισσότερες θέσεις από τον αριθμό 
των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, ζητείται η έγκριση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου.  

        
    6.5.2 Το Συμβούλιο του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσφέρει θέση σε φοιτητή για 
εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

        
    6.5.3 Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων 

είναι τα εξής: 
        
      (i) Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση 

σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία 
σχετικών  πτυχίων. 

          
       (ii) Υποβολή συνοπτικής έκθεσης για τους 

λόγους  υποβολής αίτησης στο 
συγκεκριμένο. 

        
    6.5.4 Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει κριτήρια επιπρόσθετα 

προς αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 6.5.3 εάν 



προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος ή του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

        
    6.5.5 Αλλαγή μεταπτυχιακού προγράμματος ή αλλαγή επιπέδου 

φοίτησης εντός του Τμήματος του φοιτητή, μπορεί να γίνει και μετά 
την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης του φοιτητή με 
απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.  Το Συμβούλιο του 
Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση και μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  αν θα 
αναγνωριστούν στο φοιτητή αριθμός μαθημάτων. 

        
    6.5.6 Μεταπτυχιακός φοιτητής που διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο ή 

του οποίου η φοίτηση τερματίζεται αυτοδίκαια, μπορεί να 
επαναδιεκδικήσει και να επανεγγραφεί στο Πανεπιστήμιο. 

        
      Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο Τμήματος, μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
εξετάζει αν θα αναγνωριστούν στο φοιτητή αριθμός μαθημάτων. 

        
      Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές που 

επανεγγράφονται σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη οκτώ εξάμηνα. Στα προγράμμα 
τρίτου κύκλου  ο διδακτορικός φοιτητής μπορεί να υποστηρίξει τη 
διατριβή του μετά από την παρέλευση δύο ακαδημαϊκών ετών. 

        
      Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων 

του διδακτορικού προγράμματος είναι δεκαέξι ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. 

        
      
7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
    
  7.1 Για κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 

το Τμήμα ορίζει Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Για τους φοιτητές διδακτορικού 
προγράμματος σπουδών  το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου  δύναται να 
αναλαμβάνει ο Ερευνητικός Σύμβουλος.  

      
  7.2 

 
 
 
 
 
7.3 

Για την εκπόνηση Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού 
Συμβούλου.  Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του 
Τμήματος σε συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο Σύμβουλο.  Ο 
Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του 
φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.   
 
Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής ενός Διδακτορικού φοιτητή έχει 
διατμηματικό χαρακτήρα, δύναται με απόφαση των οικείων Τμημάτων να 
οριστούν δύο Ερευνητικοί Σύμβουλοι για το φοιτητή από διαφορετικά 
Τμήματα, νοουμένου ότι ο ένας Ερευνητικός Σύμβουλος οριστεί ως ο κύριος 
επιβλέπων.   

      
 7.4 Ο ορισμός δύο Ερευνητικών Συμβούλων σε διδακτορικό φοιτητή από το ίδιο 

Τμήμα επιτρέπεται, νοουμένου ότι ο ένας Ερευνητικός Σύμβουλος 
οριστεί  ως ο κύριος επιβλέπων. 

   
  7.5 Σε περίπτωση που ο Ερευνητικός Σύμβουλος μεταπτυχιακού φοιτητή 

αποχωρήσει ή συνταξιοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο, με ευθύνη του 



Τμήματος, και σε συνεννόηση με το φοιτητή, ορίζεται άλλος Ερευνητικός 
Σύμβουλος για το φοιτητή. Σε περίπτωση διδακτορικού φοιτητή που έχει 
επιτύχει σε περιεκτική εξέταση, ο Ερευνητικός του Σύμβουλος αν και έχει 
αποχωρήσει ή συνταξιοδοτηθεί δύναται να παραμείνει, νοουμένου ότι έχει 
ορισθεί συνεπόπτης από το Τμήμα σε συνεννόηση με το φοιτητή. 

      
  7.6 Αιτήματα για την  επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών 

εργασιών από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που απουσιάζουν με 
Σαββατική άδεια ή άδεια χωρίς αποδοχές εξετάζονται αποκλειστικά από τα 
Συμβούλια των Τμημάτων. 

    
    
8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 
    
  8.1 Ο φόρτος εργασίας προγράμματος δεύτερου κύκλου  σπουδών δεν μπορεί 

να είναι λιγότερος από  90 π.μ. , όπου μια π.μ. αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες 
εργασίας του διδασκόμενου.   Προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών  
μπορεί να είναι πέραν των 120 π.μ. μόνο σε περίπτωση που περιλαμβάνουν 
πρακτική άσκηση.  

      
  8.2 Ένα πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών  μπορεί να προσφέρεται: 
      
    8.2.1 Χωρίς εκπόνηση Διατριβής. 
        
    8.2.2 Με εκπόνηση Διατριβής. 
   
  8.3 Για την απόκτηση Τίτλου Μάστερ απαιτούνται τα πιο κάτω: 
      
    8.3.1 Φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων ή 

13 συνεχόμενων ημερολογιακών μηνών. Η μέγιστη  διάρκεια 
φοίτησης  είναι  οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

        
    8.3.2 Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 π.μ. (ή πέραν των 120 π.μ. σε 

περίπτωση πρακτικής άσκησης) όπως προβλέπουν το 
πρόγραμμα σπουδών και οι εσωτερικοί κανόνες του 
Τμήματος.  Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση Διατριβής 
τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη Διατριβή δεν θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου 
εργασίας του προγράμματος.  

        
      Ένα από τα μαθήματα του προγράμματος μπορεί να είναι 

προπτυχιακό μάθημα οποιουδήποτε Τμήματος, το οποίο 
αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου και θα προσμετράται 
για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του 
μεταπτυχιακού προγράμματος. Νοείται ότι οι π.μ. του κάθε 
μαθήματος αναγνωρίζονται μόνο μία φορά. 

        
    8.3.3 Υπάρχουν δύο είδη μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα 

μαθήματα περιορισμένης επιλογής.  Με τις περιορισμένες 
επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από 
ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα. 

        
    8.3.4 Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο 

άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν 
μέχρι 24 π.μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα 



αναγνωρίζονται δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 
μαθήματα.  

        
    8.3.5 Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού 

προγράμματος δεν απαλλάσσει το φοιτητή από ενδεχόμενη 
υποχρέωση εκπόνησης Διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο 
φοιτά. 

        
    8.3.6 Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το Τμήμα, τα οποία 

θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. 
      
  8.4 Το Τμήμα ρυθμίζει με ειδικούς εσωτερικούς κανόνες τον τρόπο εκπόνησης 

και αξιολόγησης Διατριβών επιπέδου Μάστερ καθώς και εάν επιθυμεί την 
ελάχιστη και μέγιστη έκτασή τους.  Αναγκαία προϋπόθεση είναι όπως 
Διατριβές επιπέδου Μάστερ αξιολογούνται, ανεξάρτητα, από δύο 
τουλάχιστον κριτές.  Οι Διατριβές επιπέδου Μάστερ βαθμολογούνται 
αριθμητικά.  

    
  8.5 

 
 
 
 
 
 
8.6 
 
 
 
 
 
 
8.7 

Σε περίπτωση απόρριψης της Διατριβής, ο φοιτητής δικαιούται να υποβάλει 
ξανά τη Διατριβή για μια ακόμη φορά. Το Τμήμα έχει την ευθύνη ορισμού των 
διαδικασιών που ισχύουν στην περίπτωση αυτή.  Νοείται ότι η εκ νέου 
υποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8)  ακαδημαϊκών 
εξαμήνων που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός μεταπτυχιακού 
φοιτητή επιπέδου Μάστερ. 
 
Ο φόρτος εργασίας ενός προγράμματος σπουδών που εντάσσεται 
ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών είναι τουλάχιστον 
εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του 
προγράμματος οδηγεί στην απονομή «Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής 
Φοίτησης» ή «Διπλώματος Μηχανικού» ή «Διπλώματος Γεωπόνου», εάν το 
πρόγραμμα αφορά κλάδους Μηχανικής ή Γεωπονίας αντίστοιχα. 

Για την απόκτηση «Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Φοίτησης» ή 
«Διπλώματος Μηχανικού» ή «Διπλώματος Γεωπόνου» απαιτούνται τα πιο 
κάτω: 

8.7.1  Φοίτηση διάρκειας δύο τουλάχιστον  ακαδημαϊκών εξαμήνων.  Η 
μέγιστη  διάρκεια φοίτησης  είναι   οκτώ εξάμηνα. 

8.7.2  Επιτυχής συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων.   

8.7.3 Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αντίστοιχα μαθήματα στο 
πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να παρασχεθεί 
αναγνώριση μέχρι 24 π.μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα 
αναγνωρίζονται δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα.   

8.7.4   Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το Τμήμα, τα οποία θα 
αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

   
9. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 
    
  Η φοίτηση σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου  (ή προγράμματος που 

εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών) τερματίζεται 
αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή  Τίτλου ή άλλου διπλώματος ή πιστοποιητικού  
εάν: 



    
  9.1  

   
Μετά τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ  ακαδημαϊκών εξαμήνων φοίτησης 
χωρίς να έχει  ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος 
σπουδών, το οποίο παρακολουθεί. 

      
    Νοείται, ότι στα οκτώ εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά 

τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή. 
      
  9.2 Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής επιπέδου Μάστερ αποτελεί 

υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο 
φοιτητής και ο φοιτητής έχει αποτύχει να υπερασπισθεί επιτυχώς την εν λόγω 
Διατριβή του για δεύτερη φορά. 

      
  9.3 Δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες 

προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν 
αποδίδουν. 

    
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
    
  10.1 Διδακτορικά προγράμματα αποτελούνται από 240 π.μ. όπου τουλάχιστον 60 

π.μ. αφορούν το διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 
π.μ. το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος 
εργασίας αφορά την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της 
ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.   

      
  10.2 Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο βρίσκεται σε 

ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής του, 
θεωρείται ότι το συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που 
ισοδυναμεί με 30 π.μ. Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από αυτά τα 
στάδια. 

      
  10.3 Για την απόκτηση του Διδακτορικού τίτλου απαιτούνται τα πιο κάτω: 
      
    10.3.1 Επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 60 π.μ. σε μαθήματα 

μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου 
Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως, κατά 
την κρίση του Τμήματος, το φοιτητή από την απαίτηση αυτή. 

        
    10.3.2 Στα απαιτούμενα μαθήματα των Διδακτορικών προγραμμάτων 

μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι δύο προπτυχιακά 
μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα. 

        
    10.3.3 Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση  από το τρίτο μέχρι και το έκτο  

ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.  Η φύση και η διαδικασία 
διεξαγωγής και αξιολόγησης καθώς επίσης η φύση και το 
περιεχόμενο  της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζονται στο 
πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος και στους ειδικούς 
κανόνες εκάστου Τμήματος . 

        
      10.3.3.1 Το Τμήμα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των 

περιεκτικών του εξετάσεων. 
          
        Νοείται ότι το Τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη 

δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μια 
φορά το ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής να έχει 



τουλάχιστον δύο ευκαιρίες μέχρι και το έκτο  
ακαδημαϊκό εξάμηνο των σπουδών του. 

          
      10.3.3.2 Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης (10.3.4 πιο κάτω) 

κάθε φοιτητή είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση 
της περιεκτικής εξέτασης του φοιτητή.  

          
      10.3.3.3 Το γενικό περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης 

καθορίζεται στα προγράμματα σπουδών και η 
ειδικότερη ύλη της περιεκτικής εξέτασης 
γνωστοποιείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων. 

          
      10.3.3.4 Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η εκάστοτε 

εξεταστική επιτροπή πρέπει να είναι η τριμελής 
Επιτροπή Επίβλεψης και θα πρέπει να τηρείται  
πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στο Συμβούλιο 
Τμήματος και καταχωρείται στο Μητρώο Φοιτητή που 
τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

          
      10.3.3.5 Για τις γραπτές περιεκτικές εξετάσεις ισχύουν και 

εφαρμόζονται όλα όσα αναφέρονται στην  παράγραφο 
1.11 των Γενικών Κανόνων Φοίτησης, 

          
      10.3.3.6 Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή 

Αποτυχία.  Κάθε διδακτορικός φοιτητής έχει δύο 
ευκαιρίες για περιεκτική εξέταση, νοουμένου ότι αυτές 
πραγματοποιούνται μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό 
εξάμηνο φοίτησης.  Νοείται ότι σε περίπτωση δεύτερης 
αποτυχίας σε περιεκτική εξέταση ή μη 
πραγματοποίησης περιεκτικής εξέτασης στον 
καθορισμένο χρόνο, ο διδακτορικός φοιτητής 
διαγράφεται. 

          
      10.3.3.7 Στην περιεκτική εξέταση δεν ισχύει ο  Ανολοκλήρωτος 

βαθμός. 
        
    10.3.4 Παρουσίαση στην τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης της πρότασης για 

Διδακτορική Διατριβή. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται έως 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην 
περιεκτική εξέταση.  Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης ορίζεται 
από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του 
Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή, ο οποίος προεδρεύει της 
Επιτροπής και αποτελείται από: 

        
      10.3.4.1 Τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρο της 

Επιτροπής). Νοείται ότι σε περίπτωση δύο 
ερευνητικών συμβούλων, η πρόνοια αυτή αφορά τον 
κύριο επιβλέποντα. Νοείται περαιτέρω ότι επιτρέπεται 
στην Επιτροπή Επίβλεψης να συμμετέχει ως μέλος και 
ο δεύτερος ερευνητικός σύμβουλος. 

          
      10.3.4.2 Δύο μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του 

Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε 



συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο 
Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Νοείται ότι μέλη 
από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο 
καλούνται εφόσον κατά την κρίση του Τμήματος δεν 
υπάρχουν μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του 
Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με 
συναφές γνωστικό αντικείμενο. 

          
  
  

    10.3.4.3 Η πρόταση για Διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες 
για την παρουσίαση της πρότασής του.  Στην πρόταση 
δεν  ισχύει Ανολοκλήρωτος βαθμός. 

        
    10.3.5 Εκπόνηση πρωτότυπης Διατριβής που αποτελεί 

σημαντική  συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Η 
διασφάλιση ποιότητας των Διδακτορικών Διατριβών επιτυγχάνεται 
με την ικανοποίηση βασικών προϋποθέσεων (βλέπε  Παράρτημα 
2 των παρόντων Κανόνων). 

        
    10.3.6 H υποβολή Διδακτορικής Διατριβής και ακολούθως η δημόσια 

παρουσίαση της διατριβής του φοιτητή μπορούν να 
ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου ακαδημαϊκού 
εξαμήνου από την  εγγραφή του φοιτητή στο Διδακτορικό 
Πρόγραμμα. 

        
    10.3.7 Υποστήριξη της Διατριβής ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, 

αποτελούμενης από 3 μέλη.  Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το 
Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του 
Ερευνητικού  Συμβούλου και αποτελείται από: 

        
      10.3.7.1 

 

 

 

10.3.7.2 

Ένα μέλος που είναι  ο Ερευνητικός Σύμβουλος του 
φοιτητή.  Νοείται ότι σε περίπτωση δύο ερευνητικών 
συμβούλων, η πρόνοια αυτή αφορά τον κύριο 
επιβλέποντα.  Νοείται περαιτέρω ότι ο δεύτερος 
ερευνητικός σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος της 
Εξεταστικής Επιτροπής. 
 
Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο σε βαθμίδα 
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει ακαδημαϊκό προσωπικό σε συναφές 
αντικείμενο μπορεί να είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 
ή Καθηγητής με συνάφεια αντικειμένου από άλλο 
Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστημιακού 
επιπέδου. 

          
      10.3.7.3 Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό 

Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου σε συναφές 
γνωστικό αντικείμενο σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή 
βαθμίδα.     

         
         
    10.3.8 Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται άλλος  από τον 

Ερευνητικό Σύμβουλο. 



        
    10.3.9 Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα με συνάφεια γνωστικού 

αντικειμένου μπορεί να ορίζεται μέλος Εξεταστικής επιτροπής. Σε 
αυτή την περίπτωση το μέλος αυτό θεωρείται προέρχεται από τα 
μέλη του Τμήματος.  

        
    10.3.10 Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να έχουν ειδικότητες με 

συνάφεια  με το αντικείμενο της διατριβής του φοιτητή. 
        
    10.3.11 Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων ανάμεσα στο φοιτητή και στους αξιολογητές του, 
σύμφωνα με το Παράρτημα 2 

        
    10.3.12 Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να υπηρετούν σε θέση 

ακαδημαϊκού προσωπικού σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή 
στο εξωτερικό ή σε Ερευνητικά Κέντρα Πανεπιστημιακού 
επιπέδου. 

        
    10.3.13 Η συμμετοχή εξωτερικών μελών που δεν υπηρετούν σε οργανική 

θέση ακαδημαϊκού προσωπικού σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα 
επιτρέπεται, νοουμένου ότι τα μέλη είναι ερευνητικά ενεργά στο 
αντικείμενο του υποψήφιου διδάκτορα όπως αυτό τεκμηριώνεται 
από πρόσφατες δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα κλπ. Η συμμετοχή αυτών των μελών γίνεται μόνο 
με την έγκριση του  Συμβουλίου της οικείας Σχολής μετά από την 
υποβολή πλήρους τεκμηριωμένου αιτήματος από τον Ερευνητικό 
Σύμβουλο του φοιτητή μέσω του Συμβουλίου του Τμήματος. 

        
    10.3.14 Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής 

Διατριβής  περιλαμβάνει τρία στάδια: 
          
      10.3.16.

1 
Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής σε ανοικτή 
διάλεξη, με τρόπο που ορίζεται με εσωτερικούς 
κανόνες. 

          
      10.3.16.

2 
Συζήτηση και διευκρινήσεις της Διατριβής σε κατ ιδίαν 
συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής. 

          
      10.3.16.

3 
Σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής 
εισήγησής της. 

        
      Μετά τη λήξη της υποστήριξης, η Επιτροπή υποβάλλει γραπτώς 

στον Πρόεδρο του Τμήματος τεκμηριωμένη εισήγηση με 
ενδεχόμενες υποδείξεις προς τον υποψήφιο Διδάκτορα.  Ο 
Πρόεδρος προωθεί την εισήγηση της Επιτροπής στη Σύγκλητο για 
έγκριση μέσω του οικείου Κοσμήτορα της Σχολής. 

        
      Σε περίπτωση που η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν 

είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο 
Τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του Τμήματος να οριστούν 
δύο (2) άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι 
απόψεις τους για τη διατριβή.  Οι εισηγήσεις των δύο (2) νέων 
εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του 
Τμήματος.  Ο Πρόεδρος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο 



Συμβούλιο του Τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική 
έγκριση. 

        
    10.3.15 Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή 

βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του 
τίτλου δίνεται, αφού ο Ερευνητικός Σύμβουλος διαβεβαιώσει 
γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν 
υλοποιηθεί.  Νοείται ότι οι βελτιώσεις και οι γραπτές διαβεβαιώσεις 
θα υποβληθούν στη Σύγκλητο εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών 
ετών (δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης 
ενός διδακτορικού φοιτητή. 

        
    10.3.16 Σε περίπτωση απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής, η 

Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την  επανάληψη  της 
διαδικασίας για ακόμη μια φορά.  Οι όροι της επαναϋποβολής 
καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή.  Νοείται ότι 
η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ 
(8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη 
διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή. 

        
    10.3.17 Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει στον Κοσμήτορα της 

Σχολής, την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών 
για την απονομή Διδακτορικού Τίτλου, το Δελτίο Παραλαβής της 
Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και 
ένα αντίτυπο της διατριβής. Περίληψη της διατριβής προσκομίζεται 
στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της 
Επιτροπής.  Ο Κοσμήτορας της Σχολής αφού ελέγξει ότι έχουν 
υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει 
ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία,  υποβάλλει στη Σύγκλητο 
περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή 
Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση 
της Εξεταστικής Επιτροπής.  

      
  10.4 Παρέχεται η δυνατότητα απονομής  Τίτλου Μάστερ σε φοιτητές Διδακτορικού 

προγράμματος, οι οποίοι για ειδικούς λόγους, είτε διακόπτουν τη φοίτησή 
τους από το Διδακτορικό πρόγραμμα  είτε δεν ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις 
του διδακτορικού προγράμματος σπουδών τους, νοουμένου ότι υποβληθεί 
σχετικό αίτημα από το φοιτητή και πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις του 
Τμήματος  για την απονομή  Τίτλου Μάστερ.  

      
  10.5 Ο συνολικός χρόνος απόκτησης Διδακτορικού Τίτλου  δεν μπορεί να υπερβεί 

τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη. 
    
11. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 
    
  Η φοίτηση διδακτορικού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις 

απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται 
αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος σε αυτόν εάν: 

      
  11.1 Ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης. 
      
    Νοείται, ότι στα δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, 

κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή. 
      



 
 
Οι Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων εγκρίθηκαν κατά την 96η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 
6 Ιουνίου 2018 και από την 84η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2018. 

 

  11.2 Έχει ολοκληρώσει  έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών και δεν έχει 
παρακαθίσει ή δεν έχει επιτύχει μετά από μία ή δύο προσπάθειες στην 
περιεκτική εξέταση που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του. 

      
    Νοείται, ότι στα  έξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά 

τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή. 
      
  11.3 Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπισθεί επιτυχώς τη Διδακτορική 

του Διατριβή. 
      
  11.4 Έχει  αποτύχει για δεύτερη φορά να παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση της 

Διδακτορικής Διατριβής του. 
      
  11.5 Δεν έχει εγγραφεί σε δύο  ακαδημαϊκά εξάμηνα  και γραπτές προσπάθειες 

επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν. 
    
    
12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
    
  Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι διακριτά από τα προπτυχιακά ως προς το επίπεδο 

και τον κωδικό τους.   Μετά από έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος, προπτυχιακός 
φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο μεταπτυχιακά μαθήματα στο 
πλαίσιο μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών του.  

    
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
    
  Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με 

Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δεν θα προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο 
όρο του φοιτητή, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του 
προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. Όλα τα μαθήματα δηλώνονται 
στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

    
 14. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

14.1 Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.  

14.2 Ο τρόπος καταβολής των δόσεων και το ύψος της αποπληρωμής ρυθμίζονται 

με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.  



Ερευνητικός Σύμβουλος (Διδακτορικά) ΑΡ. ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 4417 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ CIS_PG Διδακτορικό Επικοινων.&Σπουδ. Διαδικτύου 15

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 8075 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ CIS_PG Διδακτορικό Επικοινων.&Σπουδ. Διαδικτύου 11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 2948 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ PUC_PG Διδακτορικό Δημόσιας Επικοινωνίας 4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 3182 ΓΕΡΙΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ PUC_PG Διδακτορικό Δημόσιας Επικοινωνίας 6

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 16298 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ PUC_PG Διδακτορικό Δημόσιας Επικοινωνίας 6

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ 18704 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ PUC_PG Διδακτορικό Δημόσιας Επικοινωνίας 4

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ 19191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ PUC_PG Διδακτορικό Δημόσιας Επικοινωνίας 2



ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗ

ΑΡ. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΗΜΕΡ. ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΦΟΡΑ

140 12/2/2020 Β 6

Μετακίνηση Καθηγητή Ν.Τ. από το Τμήμα Επικοινωνίας 

και Σπουδών Διαδικτύου στο Τμήμα Δημόσιας 

Επικοινωνίας της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων 

Ενημέρωσης (Παράρτημα 6)

Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές εισηγήσεις του 

Συμβουλίου της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης και των 

Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής,  αποφάσισε ομόφωνα όπως 

εγκρίνει το αίτημα του Καθηγητή Ν. Τ. για μετακίνησή του από το 

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τμήμα Δημόσιας 

Επικοινωνίας, με ισχύ από 14 Ιανουαρίου 2021.  

Σχολή ΕΜΕ/Τμήματα ΕΣΔΙ & 

ΔΗΕ/ΥΑΔ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 

  
  

1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών εφαρμόζονται τα 

ακόλουθα: 

 

1.1 Ο αριθμός προκηρύξεων διδακτορικών θέσεων ανά Τμήμα καθορίζεται από τις 
δυνατότητες κάθε Τμήματος να υποστηρίξει ουσιαστικά τους διδακτορικούς του 
φοιτητές σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική υποστήριξης διδακτορικών σπουδών 
του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά έτος. 
Τα Τμήματα ή οι Σχολές θεσπίζουν κριτήρια για τον μέγιστο αριθμό διδακτορικών 
φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ και – αν το κρίνουν απαραίτητο – ορίζουν ανώτατο αριθμό 
διδακτορικών φοιτητών ανάλογα με τη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ και το στάδιο 
σπουδών των υφιστάμενων διδακτορικών του φοιτητών. Επίσης, κριτήρια θεσπίζονται 
και για τον ελάχιστο αριθμό διδακτορικών φοιτητών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι 
πλήρως στη διδακτορική τους διατριβή.  

 
1.2 Όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές παρακολουθούν ένα τουλάχιστον υποχρεωτικό μάθημα 

με αντικείμενο τη Μεθοδολογία Έρευνας. Το μάθημα διδάσκεται στο πρώτο έτος 
διδακτορικών σπουδών. Για να προχωρήσει ο φοιτητής στην περιεκτική του εξέταση, 
θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής 
αποτύχει δύο συνεχόμενες φορές στην εξέταση του μαθήματος, το Τμήμα εξετάζει το 
ενδεχόμενο τερματισμού της φοίτησής του. Τα Τμήματα θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
ένα τουλάχιστον μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας στα προγράμματα σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ αλλά και επιπέδου Διδακτορικού. 
Αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα αυτό οι διδακτορικοί φοιτητές δεν χρεώνονται με 
δίδακτρα. 

 
1.3 Κάθε Τμήμα ή Σχολή δύναται να διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με υποχρεωτική 

παρακολούθηση εκ μέρους των διδακτορικών φοιτητών. Σκοπός των σεμιναρίων είναι 
να αποκτήσουν οι φοιτητές τις αναγκαίες γνώσεις επί του αντικειμένου των σπουδών 
τους (ακαδημαϊκές διαλέξεις, λογισμικά προγράμματα, στατιστικά πακέτα, διαλέξεις 
επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.ά.). Τα σεμινάρια πιστώνονται υποχρεωτικά με 
πιστωτικές μονάδες (ECTS), ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται από κάθε 
Τμήμα ή Σχολή. Τα σεμινάρια δεν λογίζονται ως μαθήματα, ως εκ τούτου δεν 
πιστώνονται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος και οι διδακτορικοί φοιτητές δεν 
χρεώνονται με επιπρόσθετα δίδακτρα για αυτά.   

 
1.4  Κάθε 12 μήνες, ο υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου της 

διδακτορικής του διατριβής (βλ. Υποενότητα) προς τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, 
η οποία, εφόσον την εγκρίνει, την προωθεί για επικύρωση στο Συμβούλιο Τμήματος 
το οποίο ενημερώνει μέσω της ΥΣΦΜ το μητρώο του φοιτητή. Θεωρείται πολύ 
σημαντικό να ενημερώνεται η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πρόοδο κάθε 
διδακτορικού φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών του. Με αυτό τον τρόπο θα 
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μπορεί να διαφανεί κατά πόσο ένας φοιτητής εργάζεται συστηματικά και ποιοτικά και 
θα δίνεται και η απαραίτητη ανατροφοδότηση προς τον φοιτητή. Σε περίπτωση που 
ένας φοιτητής δεν παραδώσει έκθεση προόδου αδικαιολόγητα ή η έκθεση προόδου 
δεν εγκριθεί δύο συνεχόμενες φορές από τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, τότε το 
Συμβούλιο Τμήματος εξετάζει τη δυνατότητα τερματισμού φοίτησης ή συμμόρφωσης 
του φοιτητή Η έκθεση προόδου δύναται να κατατεθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 
1.4 Είναι επιθυμητό ένας υποψήφιος διδάκτορας να έχει προχωρήσει σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις πριν την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.  Το είδος και ο αριθμός 
των δημοσιεύσεων ορίζεται από το κάθε Τμήμα ή Σχολή.   

 
1.5 Το κάθε Τμήμα ή Σχολή διοργανώνει ημερίδα παρουσιάσεων του ερευνητικού έργου 

των υποψηφίων διδακτόρων του. Η ημερίδα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και 
δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι πέρασαν επιτυχώς την περιεκτική τους εξέταση. 
Ο υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετέχει στην ημερίδα τουλάχιστον μία φορά 
κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στόχος είναι η ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας 
και συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας του ΤΠΚ, η ανταλλαγή απόψεων 
και η ανατροφοδότηση των φοιτητών με εισηγήσεις. 

 
1.6 Κάθε υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετάσχει ως άμισθος επίσημος βοηθός 

διδασκαλίας       σε ένα μάθημα κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών.  
 
1.7 Κάθε διδακτορικός φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα με την εγγραφή του κάθε 

ακαδημαϊκό εξάμηνο στο μητρώο που τηρεί η ΥΣΦΜ, σύμφωνα με το στάδιο που 
βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών του. 

 
2.  Μία διδακτορική διατριβή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 
  
2.1 Πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφία και να κάνει περιεκτική και σε βάθος 

αναφορά στην έρευνα, σε διεθνές επίπεδο, που άπτεται του θέματος της διατριβής, 
συσχετίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής με το τι έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εντάσσεται το θέμα της 
διατριβής.   

 
2.2 Πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην επιστημονική συνεισφορά της διατριβής κυρίως 

ως προς την επέκταση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου βάσει της έρευνας που 
έχει διεξαχθεί.  Ως εκ τούτο θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στα σημεία 
πρωτοτυπίας της διατριβής. 

 
2.3 Πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη γνώση και συνεπώς δε θα πρέπει να 

περιορίζεται σε μια απλή εφαρμογή για την επίλυση ενός προβλήματος τοπικής 
εμβέλειας και σημασίας.  Με άλλα λόγια μία διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει 
θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να έχουν απήχηση εντός 
του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου.  

 
2.4 Η επιστημονική συνεισφορά και τα στοιχεία πρωτοτυπίας της διατριβής πρέπει να 

αναφέρονται συνοπτικά αλλά με σαφήνεια στην περίληψη της διατριβής, και να 
αναλύονται σε μεγαλύτερη έκταση στο κυρίως μέρος της διατριβής. 
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3. Ως προς το διαδικαστικό σκέλος της εκπόνησης ενός διδακτορικού προγράμματος, η 
Σύγκλητος αποφάσισε όπως εφαρμοστούν τα ακόλουθα:  

 
3.1 Για την παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης, ο φοιτητής υποβάλλει 

γραπτώς την πρότασή του αναφέροντας ρητά τι πιστεύει ότι είναι η πρωτοτυπία 
και η επιστημονική συνεισφορά της πρότασης αυτής.  Η τριμελής Επιτροπή που 
αξιολογεί την πρόταση του φοιτητή υποβάλλει δομημένη αξιολόγηση της 
πρότασης, στην οποία αναφέρεται τόσο ως προς τα σημεία που συμφωνεί με τις 
θέσεις του φοιτητή όσο και ως προς τα σημεία διαφωνίας.  Η αξιολόγηση της 
Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος για ενημέρωση του 
Τμήματος. 

 
3.2 Η διατριβή υποβάλλεται μετά από έγκριση της τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του φοιτητή 
 

3.3 Τα εξωτερικά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής πρέπει 
να έχουν ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της διατριβής και να 
πληρούν τους περιορισμούς που τίθενται στους Κανόνες. Επιπρόσθετα, πρέπει 
να αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο φοιτητή και τους 
εξωτερικούς αξιολογητές του. 

 
3.4 Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του υπεύθυνου Ερευνητικού 

Επιβλέποντος του υποψήφιου διδάκτορα, πρέπει να υποβάλουν προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, το κάθε ένα ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα 
μέλη, γραπτή έκθεση με προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις ως προς το 
περιεχόμενο της διατριβής. Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές Εκθέσεις 
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής πριν την εξέταση της διατριβής και 
επισυνάπτονται ως Παραρτήματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής. Η υποβολή 
προκαταρκτικής έκθεσης από τον υπεύθυνο Ερευνητικό Επιβλέποντα του φοιτητή 
είναι προαιρετική. 

 
3.5 Στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο πρέπει να 

τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση.  Ιδιαίτερα, εάν η εισήγηση είναι θετική, η 
έκθεση θα πρέπει να αναλύει τη σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας που 
διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφει την επιστημονική συνεισφορά της προς 
το πεδίο στο οποίο εντάσσεται. 

 
3.6 Η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρεται στα στοιχεία της 

διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (άρθρα, μονογραφία, 
κλπ).  Εάν έχουν ήδη προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από τη διατριβή, τότε θα 
πρέπει να επισυνάπτεται ο κατάλογος των δημοσιεύσεων μαζί με το κείμενο των 
δημοσιεύσεων. 

 
3.7 Μαζί με την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, 

υποβάλλεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και ένα αντίτυπο της διατριβής, το 
οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση.  Το αντίτυπο της 
διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της 
έκθεσης της Επιτροπής. 

 
3.8 Όλα τα πιο πάνω, προτού κατατεθούν στη Σύγκλητο, υποβάλλονται με ευθύνη του 

Προέδρου του Τμήματος στην οικεία Σχολή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α 
 

 
 

Τμήμα…. 
Σχολή… 

 

Διδακτορικός κύκλος σπουδών - Ετήσια  Έκθεση προόδου αρ….. 
 

Χρονική Περίοδος Έκθεσης Προόδου: Μήνας, Έτος –Μήνας, Έτος 
 

Ημερομηνία Υποβολής:   
 

Οδηγίες συμπλήρωσης – Το έντυπο συμπληρώνεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα κάθε 
12 μήνες από την έναρξη της φοίτησης  και παραδίδεται στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσω 
του Επιβλέποντα Καθηγητή για ενημέρωση και σχόλια, τα οποία θα συζητηθούν μεταξύ του 
Επιβλέποντα Καθηγητή και του φοιτητή.  Το κείμενο διαμορφώνεται στην τελική του μορφή 
μετά από κοινή συνάντηση του φοιτητή με τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Το τελικό κείμενο 
μονογράφεται σε κάθε σελίδα και υπογράφεται ολογράφως από τον φοιτητή και τον 
ερευνητικό σύμβουλο.  Μαζί με το κείμενο ο φοιτητής χρειάζεται να επισυνάψει κάθε φορά 
ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα. 

 

Γενικά στοιχεία  

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: 

Ερευνητικός Σύμβουλος:  

Μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (όνομα, Πανεπιστήμιο):  

Τίτλος διδακτορικής διατριβής : 

Τμήμα/Σχολή φοίτησης : 

Είδος φοίτησης (πλήρης, μερική):  

Ημερομηνία εισδοχής στο πρόγραμμα : 

Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διατριβής : 

___________________________________________________________________________ 

Περίληψη ερευνητικής εργασίας (μεγ. 300 λέξεις) 
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Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 

 

1. Στάδιο εκπόνησης εργασίας (1-2 σελίδες) 
Αναφέρεται η μέχρι στιγμής πορεία του έργου, και ειδικότερα περιγράφονται οι 
ερευνητικές δραστηριότητες  που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο 
όπως και τα αποτελέσματά τους  (π.χ. κατάθεση πρότασης/πρωτοκόλλου, 
ολοκλήρωση βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συλλογή δεδομένων, ανάλυση 
δεδομένων, προκαταρκτικά ευρήματα, συγγραφή κεφαλαίων κ.τ.λ.) αναλόγως 
και του σταδίου της έρευνας. Εάν πρόκειται για ετήσια αναλυτική έκθεση, 
πρέπει  να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά π.χ. ερευνητική πρόταση, κεφάλαια, 
άρθρα, πίνακες αποτελεσμάτων, κ.τ.λ. 

 
 
 

2. Αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης/απόκλισης από τους στόχους ( ½-1 σελίδα)  
Σε σχέση με τους στόχους όπως αυτοί περιγράφονται στην τελευταία αναφορά 

προόδου.  
 
 

 
3. Περιγραφή δυσκολιών, εμποδίων και περιορισμών 

Αναφέρονται σημαντικά προβλήματα ή δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και 
παρεμπόδισαν την ομαλή εξέλιξη της εργασίας.  
 

 
4. Αλλαγές και τροποποιήσεις αρχικών στόχων 

Σε περίπτωση παρέκκλισης από τους αρχικούς στόχους (όπως περιγράφονται 
στο ερευνητικό πρωτόκολλο ή/και στις ετήσιες αναφορές προόδου), 
περιγράφονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις. 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 

 
1. Περιγραφή ερευνητικών στόχων για το επόμενο δωδεκάμηνο  

Αναφέρονται τόσο οι άμεσοι στόχοι (δραστηριότητες που προγραμματίζονται να 
ολοκληρωθούν το επόμενο έτος) όσο και οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι 
(δραστηριότητες που θα τροχοδρομηθούν αλλά όχι απαραίτητα να 
ολοκληρωθούν το επόμενο έτος) π.χ. ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της 
έρευνας, ανάλυση δεδομένων, υποβολή εργασίας σε συνέδριο, συγγραφή 
κεφαλαίου/άρθρου κτλ ( ½-1 σελίδα). 

 
 

2. Αναμενόμενες δυσκολίες και προτεινόμενες λύσεις 

Περιγραφή αναμενόμενων δυσκολιών και εμποδίων στην ομαλή εξέλιξη του 
έργου και εισηγήσεις για επίλυση των πιθανών προβλημάτων ή εναλλακτικές 
προτάσεις δράσης. 
 

3. Προσωπική ανάπτυξη 
Εισηγήσεις προς επίτευξη ερευνητικών, μαθησιακών ή επαγγελματικών στόχων 
και προσωπική ανάπτυξη (π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση εκδηλώσεων, ανάθεση 
διδασκαλίας, κ.τ.λ.) 

 
4. Συνολική αξιολόγηση προόδου του έργου και αυτο-αξιολόγηση του φοιτητή 

Σύντομη αποτίμηση της προόδου από την έναρξη της φοίτησης μέχρι σήμερα και 
αυτο-αξιολόγηση– δυνατά σημεία, αδυναμίες και ανάγκες ( ½ σελίδα). 
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Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
1. Μαθήματα διδακτορικού κύκλου σπουδών  

Εάν το πρόγραμμα απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων, συμπληρώστε πιο κάτω όσα 
παρακολουθήσατε μέχρι σήμερα, ενώ με μελλοντική ημερομηνία σημειώστε όσα 
προγραμματίζετε να παρακολουθήσετε σε μεταγενέστερο εξάμηνο. 
 
Κωδικός/Τίτλος Μαθήματος     ECTS  Εξάμηνο  

 
…………………………………………………………   ………..  …………….. 
…………………………………………………………   ………..  …………….. 
…………………………………………………………   ………..  …………….. 
 
 
 
2. Στάδια φοίτησης  

Σημειώστε την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν ή προγραμματίζονται τα 
πιο κάτω: 
 
Κατάθεση και έγκριση ερευνητικής πρότασης ή πρωτόκολλου                 .........…………….…. 
 
Πρώτη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου       …………………………. 
 
Ολοκλήρωση διδακτικού μέρους του προγράμματος (εάν ισχύει)              …………………………. 
 
Δεύτερη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου                    …………………………. 
 
Περιεκτική εξέταση         …………………………. 
 
Παρουσίαση στην ετήσια ημερίδα διδακτορικών φοιτητών      …………………………. 
 
Κατάθεση διδακτορικής διατριβής         …………………………. 
 
Άλλο ……………………………………………….        …………………………. 

 
 
 

3. Παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων  

Δηλώστε, εάν πέραν των απαιτούμενων από το πρόγραμμα, παρακολουθήσατε 
μαθήματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια ή εργαστήρια. Αναφέρετε τον τίτλο, τη χρονολογία 
και τη διάρκεια του κάθε ενός. 
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Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δώστε πληροφορίες για όσα από τα ακόλουθα ισχύουν. Στην περίπτωση της ετήσιας 
έκθεσης να επισυναφθούν τα σχετικά άρθρα, περιλήψεις, κ.τ.λ. Χρησιμοποιήστε το 
σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών που ισχύει στο πεδίο σας (π.χ. APA, MLA, Ηarvard, 
Chicago, κ.τ.λ.) 
 

1. Υποβολή  και δημοσιεύσεις εργασιών σε περιοδικά 
  
 

2. Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
 
 

3. Συμμετοχή σε συνέδρια χωρίς κρίση /ημερίδες/ εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.τ.λ. 

 

Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δώστε πληροφορίες για όσα από τα ακόλουθα ισχύουν. 
 

1. Διδακτικά καθήκοντα (π.χ. βοηθός διδασκαλίας) ή άλλη συμβολή στο διδακτικό έργο 
του Τμήματος 
 
 

2. Συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες 
 

 
3. Άλλες δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε επιτροπές/επαγγελματικές οργανώσεις και 

συνδέσμους, διοργάνωση εκδηλώσεων, κ.τ.λ.) 
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ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 
ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

(αξιολόγηση προόδου , προτεινόμενες δράσεις, προγραμματισμός, προβλεπόμενος χρόνος 
υποβολής με βάση τη μέχρι τώρα πρόοδο): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………   ……………….. 
Υπογραφή Ερευνητικού Συμβούλου(εκ μέρους της Συμβουλευτικής) Ημερομηνία  
 
 
 

 
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………   ……………….. 
Υπογραφή Φοιτητή       Ημερομηνία  
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