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Άρθρο 1 

 

Γενικές Διατάξεις – Αρμόδιο όργανο του Τμήματος 

 

1. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει τη 

δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις 

στα γνωστικά πεδία που καλλιεργεί. 

2. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 

Τμήματος. Μετά τη κατάργησή της, όπου γίνεται αναφορά στη Γ.Σ.Ε.Σ. νοείται η 

Συνέλευση του Τμήματος.  

 

 

Άρθρο 2 

 

Σκοπός 

 

Η μεταδιδακτορική έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας του 

Τμήματος και στην ενίσχυση επιστημόνων που έχουν τη ικανότητα να συμβάλουν 

στην πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.  
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Άρθρο 3 

 

Κατηγορίες Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Οι μεταδιδακτορικές έρευνες κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 

1. Καθηγητές ομοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής που εκπονούν 

μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία από ελληνικό ή αλλοδαπό φορέα. 

2. Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος που συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο 

ερευνητικό έργο, το οποίο συντονίζεται από Καθηγητή του Τμήματος 

(ανεξαρτήτως βαθμίδας). 

3. Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος που αιτούνται τη διεξαγωγή ατομικής 

έρευνας. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι κάθε Καθηγητής του 

Τμήματος (ανεξαρτήτως βαθμίδας) δύναται να επιβλέπει έως δύο (2) 

μεταδιδακτορικούς ερευνητές. 

 

 

Άρθρο 4 

 

Τυπικά Προσόντα 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν: 

1. Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.  

2. Όσοι έχουν επιστημονική δραστηριότητα μετά την κτήση του Διδακτορικού 

Διπλώματος (π.χ. δημοσίευση άρθρων, συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά). 

 

 

Άρθρο 5 

 

Υποβολή αίτησης 

 

Ο υποψήφιος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να υποβάλει σχετική 

αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου αναφέρεται ο Καθηγητής του Τμήματος 

υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται: 

- Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 

-Τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

της αλλοδαπής. 

- Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή από Καθηγητή αλλοδαπού 

ομοταγούς πανεπιστημίου ή ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος.  

- Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στην οποία θα αναφέρονται οι 

στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογική και θεωρητική οπτική, καθώς και το  

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.   

- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα έργων. 

 

 

Άρθρο 6 
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Αξιολόγηση Αιτήσεων-Εγγραφές  

 

1. Η Γραμματεία του Τμήματος καταρτίζει Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, 

αρχειοθετεί την αίτηση με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τη διαβιβάζει στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ.: 

α) Εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο αντικειμένου και 

της μεθοδολογίας της έρευνας με τα γνωστικά πεδία που καλλιεργεί το Τμήμα και 

β) Εγκρίνει τον ορισμό του επιβλέποντος Καθηγητή. 

3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι δυνατόν να εντάσσονται σε εργαστήρια του 

Τμήματος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

4. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους για την απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. και τους καλεί να εγγραφούν, χορηγεί δε κάρτα μεταδιδακτορικού ερευνητή. 

5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος χορηγεί βεβαιώσεις για το καθεστώς του 

μεταδιδακτορικού ερευνητή. 

 

 

Άρθρο 7 

 

Διάρκεια Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να 

είναι ούτε μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής 

του μεταδιδάκτορα ερευνητή από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ούτε μεγαλύτερη των 

τριών (3) ετών. Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας συναρτάται γενικά 

με το εύρος και το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων, την προτεινόμενη 

μεθοδολογία και το θεωρητικό πλαίσιο που επιλέγεται. 

 

 

Άρθρο 8 

 

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη. 

2. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής οφείλει να συμμετέχει ενεργά στον επιστημονικό 

διάλογο. 

3. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση προόδου που 

εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, η μεταδιδακτορική έρευνα υποβάλλεται στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος προς αξιολόγηση ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντα Καθηγητή, συντάσσεται δε σχετική Έκθεση. Τα πορίσματα της 

μεταδιδακτορικής έρευνας μπορούν να αναρτηθούν στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου. 

5. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον τίτλο του 

Τμήματος στις επιστημονικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

μεταδιδακτορικής έρευνας. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής λαμβάνει 

βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας που υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

του Τμήματος και τον επιβλέποντα Καθηγητή.  



 4

7. Τα πνευματικά δικαιώματα της μεταδιδακτορικής έρευνας ανήκουν στον 

μεταδιδακτορικό ερευνητή.  

 

 

Άρθρο 9 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

 

1. Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα 

εργαστήρια του Τμήματος και στον εξοπλισμό τους, καθώς και στη Βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος όπου μπορεί να έχουν δικαίωμα δανεισμού. 

2. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι δυνατόν να συμμετέχουν στη διεξαγωγή 

επιτηρήσεων κατά τις εξεταστικές περιόδους. 

3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι δυνατόν να συμβάλουν στην επίβλεψη 

εργασιών, στην επιμέλεια φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων συναφών με 

το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας που εκπονούν με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  

4. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι δυνατόν να συμβάλουν στη διενέργεια 

σεμιναρίων και διαλέξεων μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο της 

μεταδιδακτορικής έρευνας που εκπονούν με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  

5. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της 

έρευνάς τους σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του 

επιβλέποντος Καθηγητή. 

 

 

Άρθρο 10 

 

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

 

1. Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδακτορικού ερευνητή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

εφόσον προβεί σε: 

α) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή εργασιών άλλων 

επιστημόνων. 

β) Ενέργειες που εκθέτουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο όπου εκπονεί τη 

μεταδιδακτορική έρευνα. 

2. Επίσης, είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδακτορικού ερευνητή με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ίδιο. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Μεταβατικές Διατάξεις 

 

Οι υποψηφιότητες μεταδιδακτορικών ερευνητών που έχουν ήδη εγκριθεί από το 

Τμήμα, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

 

 

 

 

-------------------------- 


