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Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες – Διδακτορικές Διατριβές
Το σημείωμα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες. Προσδιορίζονται οι όροι με βάση τους
οποίους ο διδάσκων θα αναλαμβάνει (ή όχι) τον ρόλο του Επόπτη για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών. Οι
όροι είναι εναρμονισμένοι με το νέο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών και ισχύουν
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο μέσον του δευτέρου εξαμήνου (Απρίλιος-Μάιος) κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο/η φοιτητής/τήτρια θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα και να
εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Αιτήματα που θα υποβάλλονται πέραν αυτού του
χρονικού διαστήματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
ο/η φοιτητής/τήτρια υποβάλλει στον διδάσκοντα:
(1) ένα σύντομο Προσχέδιο (βλ. παρακάτω)·
(2) ένα δείγμα γραφής του/της (π.χ. εργασία) και
(3) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην περίπτωση κατά την οποία είναι
απόφοιτος/τη άλλου Τμήματος.
Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του Προσχεδίου, ο/η φοιτητής/τήτρια: (α)
προσδιορίζει τη γραμματολογική περίοδο και το θέμα (εάν το έχει προσδιορίσει)·
επίσης, σημειώνει μια ενδεικτική βιβλιογραφία, την οποία είτε έχει μελετήσει είτε
σκοπεύει να μελετήσει.1
Με βάση τα κριτήρια που σημειώνονται στη συνέχεια, ο διδάσκων κοινοποιεί
την απόφασή του στον/στη φοιτητή/τήτρια εντός του πρώτου δεκαημέρου του
Ιουνίου. Κριτήρια:
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•

εξετάζεται εάν η γραμματολογική περίοδος και το προτεινόμενο θέμα εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα και στα πεδία εξειδίκευσης του διδάσκοντος·

•

αξιολογείται το Προσχέδιο και η επιστημονική συγκρότηση του/της φοιτητή/τριας·

•

συνεκτιμάται ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών εργασιών που έχει
αναλάβει ο διδάσκων (σύμφωνα με τον Κανονισμό: μέχρι τέσσερις).

Για τα αρχικά στάδια έρευνας και γραφής προτείνεται να μελετηθούν: (α) Wayne C.
Booth – Gregory G. Colomb – Joseph M. Williams, The Craft of Research, The University
of Chicago Press, Chicago & London 2008 και (β) Αλέξης Πολίτης, Υποσημειώσεις και
Παραπομπές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
(σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό του Τμήματος, Φ.Ε.Κ. 451/14.2.2018)
Κατά το διάστημα 1-30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο/η υποψήφιος/φια διδάκτορας (στο εξής: υπ.δ.) θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα και να εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Αιτήματα που θα υποβάλλονται
πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη (εκτός ειδικών, αιτιολογημένων περιπτώσεων). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο/η υπ.δ.
υποβάλλει στον διδάσκοντα:
(1) ένα δισέλιδο Προσχέδιο (βλ. πιο αναλυτικά παρακάτω)·
(2) τη μεταπτυχιακή του/της εργασία ή μια δημοσιευμένη εργασία και
(3) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην περίπτωση κατά την οποία ο/η
υπ.δ. δεν έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από τον Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. του
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του δισέλιδου Προσχεδίου, ο/η υπ.δ.: (α) προσδιορίζει τη γραμματολογική περίοδο και εκθέτει αδρά το θέμα και τους λόγους για
τους οποίους έκανε αυτήν την επιλογή· (β) αναφέρει τα κυριότερα ερευνητικά
ερωτήματα που εκτιμά ότι θέτει το θέμα και με ποια μεθοδολογία σκοπεύει να
τα εξετάσει. Στη δεύτερη σελίδα του Προσχεδίου, σημειώνει μια ενδεικτική βιβλιογραφία του θέματος, την οποία είτε έχει μελετήσει είτε σκοπεύει να μελετήσει.2
Με βάση τα κριτήρια που σημειώνονται στη συνέχεια, ο διδάσκων κοινοποιεί
την απόφασή του στον/στη υπ.δ. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.
Κριτήρια:
•

εξετάζεται εάν η γραμματολογική περίοδος και το προτεινόμενο θέμα εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα και στα πεδία εξειδίκευσης του διδάσκοντος·

•

αξιολογείται το Προσχέδιο και η επιστημονική συγκρότηση του/της υπ.δ.·

•

συνεκτιμάται ο συνολικός αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει ο διδάσκων ως Επόπτης (σύμφωνα με τον Κανονισμό: μέχρι τέσσερις).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠ. Δ.
Σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό, αρχικά κατατίθεται στη Γ.Σ. του Τμήματος προσωρινός τίτλος. Ο οριστικός τίτλος κατατίθεται στη Γ.Σ. του Τμήματος το
αργότερο ένα χρόνο μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
(Τ.Σ.Ε.).
Ο/η υπ. διδ. υποβάλλει προς την Τ.Σ.Ε. εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους (η
ημερομηνία ορίζεται από την Τ.Σ.Ε.) υπόμνημα προόδου (ηλεκτρονική υποβολή,
σε πρόγραμμα MS Word). Στο υπόμνημα μπορεί να περιγράφονται τα σημεία εξέλιξης και προόδου στη διάρκεια ενός ακ. έτους (1/9-31/8). Η περιγραφή αυτή θα
γίνεται σε κείμενο που δεν υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
Για τις λοιπές υποχρεώσεις του/της υπ. διδ., καθώς και για άλλα ζητήματα
βλ. τον οικείο Κανονισμό (Φ.Ε.Κ. 451/14.2.2018).
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Για τα αρχικά στάδια έρευνας και γραφής προτείνεται να μελετηθούν: (α) Wayne C.
Booth – Gregory G. Colomb – Joseph M. Williams, The Craft of Research, The University
of Chicago Press, Chicago & London 2008 και (β) Αλέξης Πολίτης, Υποσημειώσεις και
Παραπομπές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998.
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