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Α. Εισαγωγικά  

Α. 1. Αντικείμενο, περιεχόμενο και στόχοι των διδακτορικών σπουδών 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στην 

απονομή Διδακτορικού Τίτλου. 

Α.2. Οργάνωση διδακτορικών σπουδών 

Α.2.1 Οργάνωση διδακτορικών σπουδών 

 

Σε κάθε Σχολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου λειτουργεί ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, το 

οποίο μπορεί να έχει επιστημονικές κατευθύνσεις. Οι επιστημονικές κατευθύνσεις κάθε Διδακτορικού 

Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν στις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει η κάθε Σχολή, και 

καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της οικείας Σχολής.   

 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η μέγιστη διάρκεια είναι δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 

αναστολής ή διακοπής φοίτησης, για την οποία ισχύουν οι πρόνοιες των «Εσωτερικών Κανονισμών 

Σπουδών» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

Οι σπουδές σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιστοιχούν σε 

τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες και δομούνται ανά εξάμηνο σπουδών 

όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κωδικός 

ΘΕ 
Τίτλος ΘΕ Εξάμηνο Τύπος 

Προ-

απαιτούμενες ΘΕ 

Συν-

απαιτούμενες 

ΘΕ 

ECTS 

ΔΧΧΧ795 
Μεθοδολογία της 
Έρευνας  

1ο Υποχρεωτική   15 

ΔΧΧΧ811 

Ερευνητική 
πρόταση 
(Διδακτορική 
Διατριβή Ι)  

1 ο Υποχρεωτική  ΔΧΧΧ795 15 

ΔΧΧΧ796 
Συγγραφή 
Επιστημονικών 
Εργασιών  

2ο Υποχρεωτική ΔΧΧΧ795  15 
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Κωδικός 

ΘΕ 
Τίτλος ΘΕ Εξάμηνο Τύπος 

Προ-

απαιτούμενες ΘΕ 

Συν-

απαιτούμενες 

ΘΕ 

ECTS 

ΔΧΧΧ812 
Διδακτορική 
Διατριβή ΙΙ  

2ο Υποχρεωτική ΔΧΧΧ811  15 

ΔΧΧΧ821 
Διδακτορική 
Διατριβή ΙΙΙ  

3ο Υποχρεωτική ΔΧΧΧ812  30 

ΔΧΧΧ822 
 (Διδακτορική 
Διατριβή ΙV)  

4ο Υποχρεωτική ΔΧΧΧ821  30 

ΔΧΧΧ831 
Διδακτορική 
Διατριβή V  

5ο Επιλογής ΔΧΧΧ822  30 

ΔΧΧΧ832 
Διδακτορική 
Διατριβή VΙ  

6ο Επιλογής ΔΧΧΧ831  30 

ΔΧΧΧ841 
Διδακτορική 
Διατριβή VIΙ  

7ο Επιλογής ΔΧΧΧ8312  30 

ΔΧΧΧ842 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
Διδακτορική 
Διατριβή VIIΙ  

8ο Επιλογής ΔΧΧΧ841  30 

ΔΧΧΧ851 
Διδακτορική 
Διατριβή ΙX  

9ο Επιλογής ΔΧΧΧ842  30 

ΔΧΧΧ852 
Διδακτορική 
Διατριβή X  

10ο Επιλογής ΔΧΧΧ851  30 

ΔΧΧΧ861 
Διδακτορική 
Διατριβή XI  

11ο Επιλογής ΔΧΧΧ852  30 

ΔΧΧΧ862 
Διδακτορική 
Διατριβή XIΙ  

12ο Επιλογής ΔΧΧΧ861  30 

ΔΧΧΧ871 
Διδακτορική 
Διατριβή XIIΙ  

13ο Επιλογής ΔΧΧΧ862  30 

ΔΧΧΧ872 
Διδακτορική 
Διατριβή XIV  

14ο Επιλογής ΔΧΧΧ871  30 

ΔΧΧΧ881 
Διδακτορική 
Διατριβή XV  

15 Επιλογής ΔΧΧΧ872  30 

ΔΧΧΧ895 

Συγγραφή και 
Υποστήριξη 
Διδακτορικής 
Διατριβής  
 

6ο…16ο Υποχρεωτική ΔΧΧΧ822  30 

 

Οι σπουδές περιλαμβάνουν δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες, τη ΔΧΧΧ811 «Μεθοδολογία της 

έρευνας» και τη ΔΧΧΧ813 «Συγγραφή επιστημονικών εργασιών» στο 1ο και στο 2ο εξάμηνο σπουδών 

αντίστοιχα. Αυτές οι Θεματικές Ενότητες δεν βαθμολογούνται με αριθμητικό βαθμό, παρά μόνο με βαθμό 

«Επιτυχία/Αποτυχία». Η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο αυτών Θεματικών Ενοτήτων αποτελεί προϋπόθεση 

συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.  
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Κάθε Σχολή διοργανώνει κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους «Σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων». Η 

παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους διδάκτορες που εγγράφηκαν κατά 

τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

  

Μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής και ο Επιβλέπων συνδιαμορφώνουν και 

συνυποβάλλουν στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (βλ. σημείο Γ.1.2) την ερευνητική πρόταση του 

υποψήφιου διδάκτορα, η οποία έχει έκταση –ενδεικτικά- δέκα σελίδων και περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή του θέματος και της επιστημονικής περιοχής. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα απαντήσει η διατριβή. 

 Ρητή καταγραφή της εκτιμώμενης πρωτοτυπίας και της επιστημονικής συμβολής της προτεινόμενης 

προς εκπόνηση διατριβής.  

 Περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 

 Περιγραφή του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 Ενδεικτικό πίνακα με τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές. 

 Περιγραφή τυχόν εξειδικευμένων αναγκών σε ακαδημαϊκούς ή/και υλικούς πόρους. 

 Καταγραφή επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων τα οποία προσφέρονται για τη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων. 

 Πρόταση μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τεκμηριωμένη ως προς τη συνάφεια της 

επιστημονικής τους ειδίκευσης με τα αντικείμενα της έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα. 

 Περιγραφή ενδεχόμενων νομικών ή ηθικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να εγερθούν από την έρευνα 

και προτάσεις αντιμετώπισής τους.  

 

Η ερευνητική πρόταση αξιολογείται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή διά προφορικής περιεκτικής 

εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα, η οποία διενεργείται  έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών (ΔΧΧΧ842) και 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μέχρι το τέλος του ίδιου  εξαμήνου. Το ακριβές περιεχόμενο του 

κειμένου που υποβάλλεται για τους σκοπούς της περιεκτικής εξέτασης και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας 

καθορίζονται από τις Σχολές. Υποψήφιος διδάκτορας που δεν έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση δεν 

μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Εάν ο υποψήφιος διδάκτορας αποτύχει 

στην πρώτη περιεκτική εξέταση, δικαιούται να την επαναλάβει μία ακόμη φορά, εντός ενός έτους. Σε 

περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται.  
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Μετά την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση ο υποψήφιος διδάκτορας υλοποιεί την ερευνητική του πρόταση. 

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, ο υποψήφιος διδάκτορας συγγράφει τη διδακτορική του διατριβή, την 

καταθέτει στη Σχολή και την υποστηρίζει δημόσια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Δ.2.  

  

Α.2.2 Προϋποθέσεις απόκτησης Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών 

 

Για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου απαιτείται: 

 

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση των Θεματικών Ενοτήτων ΔΧΧΧ811 «Μεθοδολογία της έρευνας» και ΔΧΧΧ813 

«Συγγραφή επιστημονικών εργασιών».  

2. Η εκπόνηση και επιτυχής υποστήριξη πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής, η οποία αποτελεί 

σημαντική συμβολή στο οικείο επιστημονικό αντικείμενο. 

 

Α.3. Διασφάλιση ποιότητας 

 

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εφαρμόζεται στα Διδακτορικά 

Προγράμματα Σπουδών.  

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος έχει την ευθύνη διασφάλισης της ποιότητας στο Διδακτορικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Β. Εισδοχή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 

 

Β.1 Κριτήρια 

 

Για την εισδοχή σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου απαιτείται η 

κατοχή αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου σε 

επιστημονική περιοχή συναφή με εκείνη μίας τουλάχιστον από τις κατευθύνσεις του Διδακτορικού 

Προγράμματος Σπουδών.  
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Κάθε Σχολή δύναται να εξειδικεύει τα παραπάνω, καθώς και να καθορίζει επιπλέον κριτήρια που πρέπει να 

πληρούν οι υποψήφιοι για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής. Τα κριτήρια θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής πριν κάθε προκήρυξη θέσεων στο Διδακτορικό Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

 

Είναι δυνατό, με εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής και μετά από απόφαση της Σχολής να απαιτηθεί 

επιτυχής παρακολούθηση αριθμού Θεματικών Ενοτήτων επιπέδου Μάστερ πριν την εισδοχή φοιτητή στο 

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Β.2 Διαδικασία υποβολής αίτησης 

 

Κάθε Σχολή δύναται να προκηρύσσει θέσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών περισσότερες από μία 

φορές το χρόνο, σύμφωνα με το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Β.3 Αξιολόγηση αιτήσεων 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από  Επιτροπή Επιλογής, η οποία ορίζεται από την οικεία Σχολή.  

Η Επιτροπή, όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο 

περιλαμβάνεται πίνακας των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, την εισήγηση της Επιτροπής περί εισδοχής 

ή όχι του υποψηφίου, και συνοπτική αναφορά στο σκεπτικό αποδοχής/απόρριψης της αίτησης κάθε 

υποψηφίου. Η Επιτροπή υποβάλλει το πρακτικό προς έγκριση στην οικεία Σχολή. Όλοι οι υποψήφιοι 

ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής τους. 

 

Β.4 Εγγραφή 

 

Η εγγραφή των φοιτητών στα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται 

όταν επιβεβαιωθεί από το Λογιστήριο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι οι υποψήφιοι κατέβαλαν τα 

αναλογούντα δίδακτρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το 
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Πανεπιστήμιο. Το ύψος των διδάκτρων για τα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται στους 

«Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους».  

 

Το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» περιέχει πληροφορίες για τις περιόδους εγγραφής των φοιτητών στις 

Θεματικές Ενότητες, για την έναρξη και λήξη του εξαμήνου/έτους σπουδών και για την περίοδο διακοπών. 

 

Γ. Υλοποίηση 

Γ.1. Επίβλεψη 

 

Η έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα διενεργείται υπό ακαδημαϊκή επίβλεψη. Η Σχολή, ο Ακαδημαϊκός 

Υπεύθυνος του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών και οι επιβλέποντες οφείλουν από κοινού να 

διασφαλίσουν την ένταξη και συμμετοχή του υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικά ενεργή ακαδημαϊκή 

κοινότητα.  

 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση επίβλεψης υποψήφιου διδάκτορα σε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον 

υποψήφιο διδάκτορα με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τετάρτου βαθμού ή διατηρεί 

με τον υποψήφιο διδάκτορα σχέση ιδιάζουσας φιλίας ή έχθρας.  

 

Γ.1.1 Επιβλέπων 

 

Με απόφαση της Σχολής ανατίθεται η επίβλεψη του διδακτορικού φοιτητή σε μέλος ΔΕΠ του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, που αναφέρεται ως «ο Επιβλέπων/η Επιβλέπουσα». Ο Επιβλέπων έχει την κύρια 

ακαδημαϊκή ευθύνη της ακαδημαϊκής επίβλεψης του υποψήφιου διδάκτορα.  

 

Ως επιβλέπων μπορεί να ορίζεται Μέλος ΔΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου οποιασδήποτε 

βαθμίδας, με την προϋπόθεση ότι στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχει ως Μέλος ένα 

τουλάχιστον Μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή.  

 

Κάθε Μέλος ΔΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει δικαίωμα να επιβλέπει μέχρι δέκα (10) 

διδακτορικούς φοιτητές. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να επιτραπεί επίβλεψη άνω των δέκα (10) φοιτητών 
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από μέλος ΔΕΠ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της οικείας Σχολής και έγκριση από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου.  

 

Εάν ο Επιβλέπων αποχωρήσει από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντικαθίσταται με απόφαση της 

οικείας Σχολής η οποία λαμβάνεται πριν την αποχώρηση του Επιβλέποντος. 

 

Σε Μέλος ΔΕΠ που πρόκειται να αφυπηρετήσει επιτρέπεται να αναλάβει διδακτορικούς φοιτητές με απώτατο 

όριο τα τέσσερα έτη (4) έτη πριν τη συνταξιοδότησή του. Ο αφυπηρετήσας δικαιούται να παραμείνει μέλος 

της Τριμελούς Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή και του νέου επιβλέποντος. Την επίβλεψη του 

διδακτορικού φοιτητή αναλαμβάνει άλλο μέλος ΔΕΠ  του Πανεπιστημίου. 

 

Γ.1.2 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 

Με απόφαση της οικείας Σχολής, μετά από εισήγηση του Επιβλέποντος που κατατίθεται στη Σχολή το 

αργότερο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου σπουδών του υποψήφιου διδάκτορα συγκροτείται  Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή.  

 

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Επιβλέπων, συμμετέχουν δύο ακόμη μέλη 

ΔΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, ή Ερευνητές/Ερευνήτριες που κατέχουν θέση σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ειδίκευση που σχετίζεται άμεσα με το συνολικό αντικείμενο ή επιμέρους 

πτυχές του αντικειμένου της Διδακτορικής Διατριβής. Τα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

έχουν, μαζί με τον Επιβλέποντα, την ευθύνη της ακαδημαϊκής επίβλεψης του υποψήφιου διδάκτορα.  

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο φοιτητής έχει δικαίωμα να αιτηθεί, με επαρκώς δικαιολογημένο και 

τεκμηριωμένο γραπτό υπόμνημα προς την οικεία Σχολή, την αντικατάσταση του Επιβλέποντος ή μέλους της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Επιβλέπων δύναται να εισηγηθεί αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου. 
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Γ.2 Περιεχόμενο της επίβλεψης 

 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή  

 Αξιολογεί διά προφορικής περιεκτικής εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα την ερευνητική πρότασή του 

και υποβάλλει στην οικεία Σχολή δομημένη έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρει τα σημεία 

συμφωνίας ή/και διαφωνίας με τις θέσεις του υποψήφιου διδάκτορα εντός ενός (1) μηνός από την 

περιεκτική εξέταση. 

 Συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε θέματα σχετικά με τον καθορισμό του της θεματικής περιοχής 

της έρευνάς του και των ορίων της, καθώς και των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 Συζητά με τον υποψήφιο διδάκτορα και αξιολογεί τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιεί και τα 

ερευνητικά του αποτελέσματα. 

 Συζητά με τον υποψήφιο διδάκτορα θέματα σχετικά με διεξαγωγή της έρευνάς του, καθώς και μορφές 

τεκμηρίωσης και παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του. 

 Καθοδηγεί τον υποψήφιο διδάκτορα σε θέματα σχετικά με τη συμμετοχή στον ακαδημαϊκό διάλογο. 

 Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ακαδημαϊκής και ερευνητικής εντιμότητας από τον υποψήφιο 

διδάκτορα.  

 Πληροφορείται από τον υποψήφιο διδάκτορα σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς του και την αξιολογεί 

σε σχέση με την ερευνητική του πρόταση.  

 Συναντάται τακτικά με τον υποψήφιο διδάκτορα. Η συχνότητα των συναντήσεων αναφέρεται στην 

ετήσια έκθεση προόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.3.1. 

 Έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη να παρακολουθεί την πορεία του υποψήφιου διδάκτορα και να καταθέτει 

ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης της προόδου της έρευνάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

Γ.3.1.  

 Συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε θέματα σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής 

απασχόλησης μετά το πέρας των σπουδών του, στον ακαδημαϊκό ή άλλο τομέα. 

 Επιλαμβάνεται της επίλυσης ακαδημαϊκών θεμάτων που ενδέχεται να καθυστερήσουν την πρόοδο του 

υποψήφιου διδάκτορα, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση των σπουδών του εντός της προβλεπόμενης 

από την ερευνητική του πρόταση προθεσμίας. 

 Έχει την ευθύνη να εισηγηθεί τη διακοπή της φοίτησης του φοιτητή σε περίπτωση που ο φοιτητής 

αποτύχει να δώσει ενδείξεις ικανοποιητικής προόδου, σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησής του. 
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Γ.3. Παρακολούθηση προόδου 

Γ.3.1 Ετήσια αξιολόγηση 

 

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει κάθε χρόνο στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή έκθεση προόδου 

των σπουδών του. Η έκθεση περιλαμβάνει: 

 Τα στοιχεία του φοιτητή, τον τίτλο της διατριβής του, τα ονόματα των επιβλεπόντων, την ημερομηνία. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία εργάστηκε ο υποψήφιος διδάκτορας κατά την περίοδο αναφοράς. 

 Την ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος διδάκτορας και εκείνη που σκοπεύει να 

χρησιμοποιήσει στο υπόλοιπο της έρευνάς του. 

 Τα μέχρι στιγμής ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

 Την άποψη του υποψήφιου διδάκτορα για τη σημασία και την πρωτοτυπία των μέχρι στιγμής 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και την εκτίμησή του για τη σημασία και την πρωτοτυπία των μελλοντικών 

ερευνητικών αποτελεσμάτων.   

 Εκτίμηση των ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος διδάκτορας στο 

υπόλοιπο της έρευνάς του και προτάσεις αντιμετώπισής τους. 

 Επικαιροποιημένο, εφόσον απαιτείται, χρονοδιάγραμμα της έρευνας. 

 

Παράλειψη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης προόδου του υποψήφιου διδάκτορα είναι δυνατόν να οδηγήσει 

σε διαγραφή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Δ.1. 

 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αξιολογεί την υποβληθείσα έκθεση προόδου και υποβάλλει έκθεση 

αξιολόγησης στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών, στη Σχολή και στον 

υποψήφιο διδάκτορα. Η έκθεση περιλαμβάνει: 

 Θετικά και αρνητικά στοιχεία της μέχρι στιγμής προόδου του υποψήφιου διδάκτορα και προτάσεις 

βελτίωσης. 

 Αξιολόγηση της πρωτοτυπίας και της σημασίας της έρευνας και των αποτελεσμάτων της μέχρι στιγμής. 

 Συστάσεις γενικής φύσης προς τον υποψήφιο διδάκτορα και εισήγηση προς τη Σχολή για τη συνέχιση 

ή μη της έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα. 
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Γ.4. Απαιτήσεις διατριβής 

 

Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει: 

 Να είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητου ερευνητικού έργου ή ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου του 

υποψήφιου διδάκτορα, σύμφωνου με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ακαδημαϊκής ηθικής, 

ποιότητας, και μεθοδολογίας στο οικείο επιστημονικό πεδίο. 

 Να αποτελεί πρωτότυπη και σημαντική συμβολή στον εμπλουτισμό του οικείου επιστημονικού πεδίου 

με νέα επιστημονική γνώση, επιπέδου κατάλληλου προς δημοσίευση ή παρουσίαση σε κατάλληλη 

μορφή στην επιστημονική κοινότητα του οικείου επιστημονικού πεδίου. 

 Να περιλαμβάνει επαρκή, ενημερωμένη βιβλιογραφία και να κάνει διεξοδική και σε βάθος αναφορά στη 

διεθνή έρευνα που σχετίζεται με το θέμα της Διατριβής, συσχετίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της 

Διδακτορικής Διατριβής με ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο οικείο επιστημονικό πεδίο. 

 Να κάνει ρητή, συνοπτική αλλά σαφή αναφορά, στην περίληψη, στα στοιχεία πρωτοτυπίας της και στη 

συμβολή της στον εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας που διεξήχθη. 

 Τα ερευνητικά ευρήματα της Διατριβής και η συζήτηση των ευρημάτων οφείλουν να είναι δημοσιεύσιμα. 

Η οικεία Σχολή ορίζει αν και κατά πόσον οι δημοσιεύσεις ή η δυνάμει δημοσιεύσιμη πρωτότυπη έρευνα 

που περιλαμβάνει η Διδακτορική Διατριβή είναι προϋπόθεση απονομής της διατριβής καθως και αν 

απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός δημοσιεύσεων ή δημοσιεύσιμων εργασιών από τη Διατριβή. 

 

Οι Διδακτορικές Διατριβές εκπονούνται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε μια από τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικεία Σχολή καθορίζει τη γλώσσα συγγραφής της κάθε 

Διδακτορικής Διατριβής. 

 

Σε περίπτωση που η Διατριβή συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, απαιτείται να 

συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν περίληψη στην ελληνική γλώσσα. 

 

Γ.5. Πνευματικά δικαιώματα 

 

Το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων τόσο για τις Διατριβές Μάστερ όσο και για τις Διδακτορικές 

Διατριβές καθορίζεται στην «Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Οι φοιτητές διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα ερευνητικών προϊόντων από Διατριβές Μάστερ και 

Διδακτορικές Διατριβές, π.χ. 

 Εφευρέσεις 

 Μεθοδολογίες/Αναλύσεις 

 Λογισμικά 

 Εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία 

 Δημόσιες διαλέξεις 

 Εργαλεία μοντελοποίησης (modelling tools) 

 Λύσεις σε τεχνικά προβλήματα 

 Καλλιτεχνικά προϊόντα (design/artistic products) 

 

Ο φοιτητής με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του συμπληρώνει το έντυπο 

«Πνευματικά Δικαιώματα» το οποίο ο Επιβλέπων καταθέτει στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Δ. Ολοκλήρωση 

Δ.1 Τερματισμός φοίτησης υποψήφιου διδάκτορα 

 

Η φοίτηση υποψήφιου διδάκτορα τερματίζεται: 

 Με την ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.2 ή 

 Οικειοθελώς από τον υποψήφιο διδάκτορα, χωρίς απονομή Διδακτορικού Τίτλου ή 

 Μονομερώς, χωρίς απονομή Διδακτορικού Τίτλου, με απόφαση της οικείας Σχολής. 

 

Η φοίτηση υποψήφιου διδάκτορα τερματίζεται μονομερώς με απόφαση της οικείας Σχολής εάν:  

 Ο υποψήφιος διδάκτορας αποτύχει δύο φορές στην προφορική περιεκτική εξέταση. 

 Ο υποψήφιος διδάκτορας υπερβεί τον μέγιστο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Α.2.1. 

 Η διατριβή απορριφθεί για δεύτερη φορά μετά από εισήγησης της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

 Ο υποψήφιος διδάκτορας αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπίσει επιτυχώς τη διδακτορική του 

διατριβή. 
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 Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν εγγραφεί σε Θεματική Ενότητα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χωρίς να 

έχει ζητήσει αναστολή φοίτησης. 

 Στον υποψήφιο διδάκτορα επιβληθεί ποινή διαγραφής ως αποτέλεσμα πειθαρχικού ελέγχου. 

 

Δ.2 Υποβολή διατριβής 

 

Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να υποβάλει τη διατριβή του προς εξέταση μετά την πάροδο 

τουλάχιστον (3) ετών από την εγγραφή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών. Απώτατο όριο της 

εξέτασης της διατριβής είναι το τέλος του δεκάτου έκτου (16ου) εξαμήνου, εκτός αν απαιτηθεί επανυποβολή 

και επανεξέταση της διατριβής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας λαμβάνει βαθμό 

«Ασυμπλήρωτο», στην τελευταία Θεματική Ενότητα των σπουδών του, «ΔΧΧΧ891- Συγγραφή και 

Υποστήριξη Διατριβής» και του παραχωρείται παράταση ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για την επανυποβολή 

και επανεξέταση της διατριβής του.  

 

Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να αιτηθεί να μην εξεταστεί εντός του προβλεπόμενου παραπάνω 

διαστήματος στην τελευταία Θεματική Ενότητα των σπουδών του, «ΔΧΧΧ891- Συγγραφή και Υποστήριξη 

Διατριβής» και να του παραχωρηθεί παράταση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στην περίπτωση  

αυτή ο επιβλέπων, εφόσον συμφωνεί, καταθέτει τεκμηριωμένη εισήγηση στον Κοσμήτορα της οικείας 

Σχολής, την οποία ο Κοσμήτορας δύναται να εγκρίνει. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο φοιτητής δεν 

χρειάζεται να επανεγγραφεί στη Θεματική Ενότητα «ΔΧΧΧ891- Συγγραφή και Υποστήριξη Διατριβής», αλλά 

λαμβάνει βαθμό Ασυμπλήρωτο και απαλλάσσεται κάθε περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης. Η Θεματική 

Ενότητα «ΔΧΧΧ891- Συγγραφή και Υποστήριξη Διατριβής» πρέπει να βαθμολογηθεί με «Επιτυχία» μέχρι 

και τη λήξη του αμέσως επόμενου εξαμήνου, διαφορετικά βαθμολογείται με «Αποτυχία». 

 

Ο φοιτητής υποβάλλει τη Διδακτορική του Διατριβή στην Τριμελή Επιτροπή μετά από έγκριση του 

Επιβλέποντος.  

 

Η διατριβή πρέπει να είναι μορφοποιημένη σύμφωνα με τις «Οδηγίες μορφοποίησης Διδακτορικών 

Διατριβών» που καθορίζει η κάθε Σχολή εξειδικεύοντας σχετικό πρότυπο που καθορίζεται με απόφαση της 

Συγκλήτου. 
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Δ.3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 

 

Με την κατάθεση της διατριβής ο Επιβλέπων υποβάλλει στην οικεία Σχολή: 

 Έκθεση στην οποία τεκμηριώνει τη συμμόρφωση της διατριβής με τις απαιτήσεις της παραγράφου Γ.4.  

 Πρόταση συγκρότησης Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής η οποία πρέπει να τεκμηριώνει πώς τα 

προτεινόμενα μέλη της επιτροπής καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων της διδακτορικής έρευνας.  

 

Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τα Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του 

υποψήφιου διδάκτορα και από ακόμα δύο (2) Μέλη. Συνολικά η Επιτροπή περιλαμβάνει δύο (2) Mέλη ΔΕΠ 

άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Μέλη που κατέχουν θέση σε αναγνωρισμένο 

Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με το συνολικό 

αντικείμενο ή με επιμέρους πτυχές της διδακτορικής διατριβής. Της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

προεδρεύει Μέλος της, πλην του Επιβλέποντος. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην Πενταμελή Εξεταστική 

Επιτροπή προσώπου το οποίο συνδέεται με τον υποψήφιο διδάκτορα με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας έως και τετάρτου βαθμού ή διατηρεί με τον υποψήφιο διδάκτορα σχέση ιδιάζουσας φιλίας ή 

έχθρας. 

 

Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της οικείας Σχολής. 

 

Δ.4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

Δ.4.1 Προκαταρκτική αξιολόγηση της διατριβής 

 

Η οικεία Σχολή κοινοποιεί στα μέλη της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την έκθεση του Επιβλέποντος, 

την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής, τη διατριβή, και οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης της 

διατριβής. 

 

Το κάθε μέλος της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πλην του Επιβλέποντος υποβάλλει στον Πρόεδρο 

της Επιτροπής, ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέλη, γραπτή έκθεση εντός έξι (6) εβδομάδων 

από την παραλαβή της. Η έκθεση περιλαμβάνει τα προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις του μέλους ως 

προς τη διατριβή, και ειδικότερα: 

 Σύντομη επιτομή της διατριβής. 
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 Αξιολόγηση της ακαδημαϊκής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοτυπίας, της διατριβής. 

 Αξιολόγηση της μεθοδολογικής προσέγγισης, της τεκμηρίωσης, της χρήσης της βιβλιογραφίας, της 

παρουσίασης, της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων. 

 Αξιολόγηση της συμβολής της διατριβής στον εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης στο οικείο 

επιστημονικό πεδίο. 

 Γενικές παρατηρήσεις και σχόλια. 

 Πρόταση για το αν πρέπει να επιτραπεί στον υποψήφιο διδάκτορα να υποστηρίξει τη διατριβή του.      

 

Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Πενταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής πριν από την εξέταση της διατριβής και επισυνάπτονται, μαζί με την έκθεση του Επιβλέποντος, 

ως Παραρτήματα στην τελική έκθεση της Επιτροπής. 

 

Με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών της, η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στη 

Σύγκλητο, στην οποία εισηγείται με απλή πλειοψηφία: 

 Να δοθεί η δυνατότητα στον υποψήφιο διδάκτορα να υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή ή 

 Να απορριφθεί  η διατριβή.  

Η εισήγηση της Επιτροπής κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος έχει προθεσμία δέκα (10) 

ημερών να υποβάλλει, εφόσον επιθυμεί, σχόλια επί της εισήγησης της επιτροπής. Η Σύγκλητος αποφασίζει 

επί τη βάσει της εισήγησης της Επιτροπής και των σχολίων του υποψήφιου διδάκτορα, εφόσον υπάρχουν 

τέτοια. Κατ’ αυτής της απόφασης της Συγκλήτου δεν χωρεί ένσταση από πλευράς του υποψήφιου 

διδάκτορα. 

 

Δ.4.2 Υποστήριξη της διατριβής 

 

Ο υποψήφιος προβαίνει σε υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής στο πλαίσιο συνεδρίασης της 

Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής που γίνεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία απόφασης της 

Συγκλήτου να επιτρέψει στον υποψήφιο να υποστηρίξει τη διατριβή. 

 

Ο τόπος και ο χρόνος της υποστήριξης ανακοινώνονται δημόσια τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες μέρες 

πριν την υποστήριξη.  
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Η υποστήριξη μπορεί να διεξαχθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά, εκτός αν η Σχολή έχει επιτρέψει τη διεξαγωγή 

της σε άλλη γλώσσα.  

 

Η Διδακτορική Διατριβή παρουσιάζεται σε δημόσια διάλεξη διάρκειας σαράντα πέντε (45 λεπτών με φυσική 

παρουσία του υποψηφίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Τα εξωτερικά Μέλη της Πενταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης στη 

διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τρία (3) Μέλη της 

Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία. Στο τέλος της 

διάλεξης δίνεται η δυνατότητα στο ακροατήριο να υποβάλει ερωτήσεις στον υποψήφιο. Μετά την 

ολοκλήρωση των ερωταπαντήσεων αποχωρεί το ακροατήριο και ακολουθεί εξέταση/συζήτηση με τον 

υποψήφιο και τα Μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής. Στη συνέχεια αποχωρεί ο υποψήφιος και η Πενταμελής 

Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για τη διαμόρφωση της εισήγησής της.  

 

Δ.4.3 Τελική αξιολόγηση της διατριβής 

 

Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει γραπτή εισήγηση στη Σύγκλητο, με την οποία εισηγείται είτε 

την απονομή Διδακτορικού Τίτλου στον υποψήφιο, είτε την απόρριψη της διατριβής. Η εισήγηση 

διαμορφώνεται με απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής και συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης. 

Η έκθεση και η εισήγηση της επιτροπής κοινοποιούνται στον υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος έχει προθεσμία 

δέκα (10) ημερών να υποβάλλει, εφόσον επιθυμεί, σχόλια επ’ αυτών.  

 

Μετά την υποστήριξη, η Πενταμελής Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί προς τη Σύγκλητο απονομή, 

επανυποβολή ή απόρριψη της  Διδακτορικής Διατριβής. Η ειση ́γηση διαμορφω ́νεται με απλή πλειοψηφι ́α 

των μελω ́ν της επιτροπής και συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης. Η έκθεση και η εισήγηση της επιτροπής 

κοινοποιούνται στον υποψήφιο διδάκτορα, ο οποι ́ος έχει προθεσμι ́α δέκα (10) ημερω ́ν να υποβάλει, εφόσον 

επιθυμει ́, σχο ́λια επ’ αυτών.  

 

Στην πρώτη περίπτωση, εφόσον χρειάζονται διορθώσεις, αυτές μπορούν να γίνουν με απώτατο όριο τους 

6 μηνες, εντός των οποίων πρέπει να γίνει και ο έλεγχος των διορθώσεων από την  Πενταμελή Επιτροπή ή 

μέλος της που θα οριστεί από την Πενταμελή Επιτροπή. Στη δεύτερη περίπτωση η επανυποβολή και 
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επανεξέταση της Διατριβής γίνεται με απώτατο όριο τους 12 μήνες, εντός των οποίων πρέπει να γίνει και η 

δεύτερη υποστήριξη.  

 

Η Σύγκλητος αποφαίνεται επί της Εισηγητικής Έκθεσης και  και δύναται να αναπέμψει την Εισηγητική 

Έκθεση στην Πενταμελή Επιτροπή για επαρκέστερη τεκμηρίωση 

 

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 συμβολή της στο γνωστικό πεδίο στο οποίο 

εντάσσεται. 

 

Η έκθεση της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει ακόμη να αναφέρει τα στοιχεία της Διατριβής 

που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (μονογραφία, άρθρα κ.λπ.). Σε περίπτωση που έχουν ήδη 

προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από την έρευνα της Διδακτορικής Διατριβής, επισυνάπτεται ο κατάλογος 

των δημοσιεύσεων, μαζί με το σχετικό κείμενο.  

 

Δ.5 Απονομή του διδακτορικού τίτλου 

 

Ο τίτλος του Διδάκτορα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου απονέμεται από τη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος 

αποφασίζει για την απονομή ή όχι του Διδακτορικού Τίτλου επί τη βάσει της σχετικής εισήγησης της Σχολής 

και της έκθεσης της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  

 

Ο Κοσμήτορας της οικείας Σχολής υποβάλλει στον Αντιπρύτανη την εισήγηση της Σχολής, μαζί με την 

έκθεση της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το συμπληρωμένο Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών, 

το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ένα αντίτυπο της 

Διατριβής, και ένα ψηφιακό αντίγραφό της. 

 

Ο Αντιπρύτανης, αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει ακολουθηθεί 

η ορθή διαδικασία, τα διαβιβάζει στη Σύγκλητο για λήψη απόφασης επί της απονομής Διδακτορικού Τίτλου. 
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Δ.6 Πιστοποιητικά 

 

Η Σύγκλητος ενημερώνει τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών  και τη Σχολή για 

τον ακριβή τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής που θα απονεμηθεί στον διδάκτορα και ο οποίος θα 

αναγράφεται στη Βεβαίωση, καθώς και για την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Για κάθε διδάκτορα θα 

εκδίδονται: ο Τίτλος Σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα), Αναλυτική Βαθμολογία, και Βεβαίωση. Στον Τίτλο 

Σπουδών όπως και στην Αναλυτική Βαθμολογία θα αναγράφεται η Σχολή όπως και η εξειδικευμένη 

γνωστική περιοχή από την οποία αποφοίτησε ο διδάκτορας. Ο Τίτλος Σπουδών θα συνοδεύεται από 

Βεβαίωση η οποία θα αναφέρει τον τίτλο της Διατριβής και τα ονόματα της πενταμελούς επιτροπής, 

αναφέροντας ποιος ήταν ο επιβλέπων. 

 

Στον διδάκτορα επιδίδεται Διδακτορικό Δίπλωμα υπογεγραμμένο από τον Πρύτανη και τον Κοσμήτορα της 

οικείας Σχολής. Ο τύπος του διπλώματος καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Σπουδών.  

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδίδει συμπλήρωμα διπλώματος σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανονισμούς. 

 

Ε. Κοινοί διδακτορικοί τίτλοι και συμφωνίες συνεπίβλεψης διδακτορικών 

σπουδών 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με απόφαση της Συγκλήτου, δύναται να συνάπτει με άλλα Πανεπιστήμια 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμφωνίες χορήγησης κοινού ή διπλού/πολλαπλού διδακτορικού τίτλου, 

καθώς και συμφωνίες συνεπίβλεψης διδακτορικών σπουδών. Οι συμφωνίες αυτές υπογράφονται από τον 

Πρύτανη. 

 

Κοινός διδακτορικός τίτλος ορίζεται ως ο προκύπτων από ένα συνεργατικό πρόγραμμα διδακτορικών 

σπουδών μεταξύ δύο ή περισσότερων Πανεπιστημίων, που είναι από κοινού υπεύθυνα για το πρόγραμμα 

διδακτορικών σπουδών, την εισδοχή, ακαδημαϊκή επίβλεψη, απονομή του τίτλου, και άλλων προνοιών του 

παρόντος κανονισμού. Κατά κανόνα η συνεργασία οργανώνεται με τη μορφή μιας σύμπραξης, και διέπεται 
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από μια συμφωνία μεταξύ των μελών της σύμπραξης. Με την ολοκλήρωση ενός κοινού διδακτορικού 

προγράμματος σπουδών απονέμεται:  

 Ένας διδακτορικός τίτλος που εκδίδεται από κοινού από τα μέλη της σύμπραξης, ή  

 Περισσότεροι του ενός διδακτορικοί τίτλοι, καθένας εκ των οποίων εκδίδεται από κάθε μέλος της 

σύμπραξης, ή 

 Συνδυασμός των δύο παραπάνω επιλογών.  

 

Συμφωνία συνεπίβλεψης ορίζεται ως συμφωνία μεταξύ Πανεπιστημίων για την από κοινού ακαδημαϊκή 

επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων και τη συνεργασία στην εκπαίδευσή τους ως ερευνητών.   

 

Ε.1. Πρόνοιες συμφωνιών κοινών διδακτορικών τίτλων και συνεπίβλεψης  

 

Οι συμφωνίες κοινών διδακτορικών τίτλων πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν πρόνοιες για τη 

διαδικασία και τα κριτήρια εισδοχής φοιτητών, το κόστος των σπουδών, την ενδεχόμενη υποχρεωτική 

παρακολούθηση Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων, την επίβλεψη, τις ενδεχόμενες απαιτήσεις παραμονής 

στο κάθε συμμετέχον Ίδρυμα, την παρακολούθηση της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων, τη γλώσσα 

και τη δομή της διατριβής, τη διαδικασία αξιολόγησης της διατριβής, τη διαδικασία απονομής του 

διδακτορικού τίτλου, τον τύπο του διδακτορικού διπλώματος και τα πνευματικά δικαιώματα επί των 

αποτελεσμάτων. 

 

Με απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατό να υπάρξουν αποκλίσεις από τις πρόνοιες του παρόντος 

κανονισμού, εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση με τις πρόνοιες των αντίστοιχων 

κανονισμών των άλλων Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη σύμπραξη και να καταστεί δυνατή η σύναψη 

συμφωνίας κοινού ή διπλού/πολλαπλού διδακτορικού τίτλου, ή συμφωνίας συνεπίβλεψης διδακτορικών 

σπουδών. Στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι αποκλίσεις αυτές, 

εξεταζόμενες τόσο χωριστά όσο και ως σύνολο, δεν επηρεάζουν το επίπεδο ακαδημαϊκής ποιότητας που 

πρέπει να ικανοποιούν οι διδακτορικές σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε καμία περίπτωση, 

ωστόσο, δεν είναι δυνατό να αρθεί: 

 η πρόνοια η διδακτορική διατριβή να είναι διαθέσιμη στο κοινό,  

 η πρόνοια περί δημόσιας υποστήριξης της διατριβής, 

 η πρόνοια περί ελάχιστης διάρκειας των σπουδών (3 έτη)   



 
 

20 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (2020 – 2024) ΗΜΕΡ. 05 07 2021_46Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡ. 14 07 
2021_ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Κάθε φοιτητής κοινού Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να γίνει δεκτός από όλα τα 

συμμετέχοντα στο κοινό πρόγραμμα Ιδρύματα. 

 

Ζ. Μεταβατικές διατάξεις 

 

Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται της πιστοποίησης των 

Διδακτορικών Προγραμμάτων από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Η φοίτηση ήδη εγγεγραμμένων σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών φοιτητών εξακολουθεί να διέπεται από 

τους κανονισμούς που ίσχυαν προηγουμένως και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Σπουδών και της 

Συγκλήτου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.    
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Οι «Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών» εγκρίθηκαν κατά την 27η Συνεδρία της Συγκλήτου, 

ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020 και επικυρώθηκαν κατά την 31η Συνεδρία του Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 

Ιουλίου 2020  και τίθενται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται της πιστοποίησης των Διδακτορικών 

Προγραμμάτων από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

 

Οι αναθεωρημένοι «Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών» εγκρίθηκαν κατά την 9η Συνεδρία 

της Συγκλήτου, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2021 και επικυρώθηκαν κατά την 46η Συνεδρία του Συμβουλίου, 

ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021 

 


