ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με βάση το άρθρο 14 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της 01.03.2010 συντάσσουμε Εσωτερικό
Κανονισμό εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ιατρική Σχολή ως κατωτέρω:

1)

Υποβολή Αιτήσεων

Η Ιατρική Σχολή, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις εκπόνησης
μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. /Α.Τ.Ε.Ι του εσωτερικού ή
αναγνωρισμένου από τον Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού με
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από 10 έτη από την
παρουσίαση του διδακτορικού.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα
υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (έντυπο αίτησης
χορηγείται από τη Γραμματεία) η οποία παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις ημέρες
και ώρες υποδοχής κοινού και προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας
όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Στην αίτηση αναφέρεται η προτεινόμενη 3μελής Επιτροπή υπό την επίβλεψη
της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα εκπονήσει την μεταδιδακτορική του έρευνα. Ο
επιβλέπων προέρχεται υποχρεωτικά από το Τμήμα ενώ για τα άλλα 2 μέλη δίδεται η
δυνατότητα να προέρχονται από άλλα Τμήματα, άλλων ΑΕΙ/Α.Τ.Ε.Ι ή ερευνητικών
κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής των βαθμών Α΄ Β΄ Γ΄.
Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αναλυτικό Βιογραφικό
β) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
γ) Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον υπάρχει.
δ) Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. /Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
ε) Αντίγραφα τίτλων ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ(εφόσον υπάρχουν)
στ) Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (εφόσον υπάρχουν)
ζ)
Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π., ή ερευνητή
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού
(απαραιτήτως κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος).
η) Τίτλο και πρωτόκολλο της μεταδιδακτορικής έρευνας υπογεγραμμένο από τον
προτεινόμενο επιβλέποντα και τον υποψήφιο.

2)
Αρμόδιο όργανο
Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής που είναι
το αρμόδιο όργανο για την έγκριση και αξιολόγηση της μεταδιδακτορικής έρευνας.
Η Γ.Σ.Ε.Σ.:
Εξετάζει την συνάφεια της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας με τα
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή λαμβάνοντας υπόψιν τον τίτλο και το
πρωτόκολλο της μεταδιδακτορικής έρευνας
Προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος
ΔΕΠ του οικείου Τμήματος των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή (επί θητείας/
μόνιμου) Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή. Στον επιβλέποντα δίδεται το
δικαίωμα επίβλεψης μέχρι 3 μεταδιδακτορικών ερευνών ταυτόχρονα, ενώ για τη
συμμετοχή του ως μέλος τριμελών επιτροπών δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.
3) Έγκριση /Απόρριψη αίτησης εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει τους υποψηφίους με σχετικό έγγραφο για την
έγκριση ή την απόρριψη της αιτήσεώς τους για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
από την Γ.Σ.Ε.Σ.
4)

Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές

1.
Παρέχεται Πρόσβαση στα εργαστήρια της Σχολής και στον αντίστοιχο
ερευνητικό εξοπλισμό σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και στην Βιβλιοθήκη του
Ιδρύματος και στο δικαίωμα δανεισμού βιβλίων.
2.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να χρησιμοποιούν στο επιστημονικό
τους έργο τον Τίτλο και τα στοιχεία της Σχολής κατά την διάρκεια εκπόνησης της
μεταδιδακτορικής τους έρευνας.
5)
Αμοιβή μεταδιδάκτορα ερευνητή
Αμέσως μετά την έγκριση της αιτήσεως από τη Γ.Σ.Ε.Σ και τον ορισμό της 3μελούς
Επιτροπής συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του αιτούντος και του επιβλέποντος μέλους
ΔΕΠ όπου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.
Η αμοιβή του μεταδιδάκτορα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις
δυνατότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου εκτός αν εξασφαλιστεί υποτροφία από
άλλο φορέα. Σε περιπτώσεις υποτροφίας ο ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από
τον επιβλέποντα.
6)
Ετήσιες αναφορές προόδου
Κατατίθεται προς έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ. ετήσια αναφορά προόδου την οποία
συντάσσει ο υποψήφιος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή
7) Επικουρικό Διδακτικό /Κλινικοεργαστηριακό Έργο
Η Σχολή δύναται να αναθέσει επικουρικό διδακτικό έργο στους μεταδιδάκτορες
ερευνητές που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματά της. Το είδος του
επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών και
ενδεικτικά μπορεί να είναι: παρουσίαση διαλέξεων, διεξαγωγή και υποστήριξη
εργαστηριακών ασκήσεων, κ.α. Επίσης ο μεταδιδάκτορας ερευνητής έχει τη
δυνατότητα επικουρικά να συμμετέχει στο κλινικό και εργαστηριακό έργο (με
απαραίτητη την προσκόμιση του ασφαλιστηρίου περί αστικής ευθύνης) που
θεραπεύει το Εργαστήριο ή η Κλινική στην οποία εκπονείται η μεταδιδακτορική
έρευνα.

8)
Γλώσσα εκπόνησης.
Με απόφαση της ΓΣΕΣ και κατόπιν αιτήματος αποφασίζεται η δυνατότητα
συγγραφής της μεταδιδακτορικής έρευνας καθώς και των ετήσιων αναφορών
προόδου στην αγγλική γλώσσα.
9) Διάρκεια Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι
μικρότερη του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, από την ημερομηνία αποδοχής
της αιτήσεως και ορισμού του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ από την Γ.Σ.Ε.Σ. και όχι
μεγαλύτερη των 2 ετών. Αιτήματα παρατάσεως πέραν των 2 ετών (και το ανώτερο
έως 6 μήνες) θα εξετάζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς όμως δυνατότητα παρατάσεως
της συγκεκριμένης συμβάσεως.
10)
Αξιολόγηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
1.
Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί
σημαντική συμβολή στην επιστημονική γνώση.
2.
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο
Ελληνικό και Διεθνές Ακαδημαϊκό σύστημα συμμετέχοντας σε σεμινάρια, και
επιστημονικά συνέδρια με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, όπου θα αναγράφεται ρητά ότι
εκπονήθηκε στα πλαίσια μεταδιδακτορικής έρευνας της Σχολής.
3.
Προϋπόθεση έγκρισης της ολοκλήρωσης υπό τη ΓΣΕΣ αποτελεί μία
τουλάχιστον ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο (παρουσίαση ή poster) ή δημοσίευση
σε διεθνές περιοδικό με πρώτο ή δεύτερο όνομα του μεταδιδάκτορα ερευνητή.
4.
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής σε συνεργασία με την τριμελή Επιτροπή
συντάσσει και υποβάλλει στην Γ.Σ.Ε.Σ της Σχολής «Έκθεση Ολοκλήρωσης της
Μεταδιδακτορικής Έρευνας».
5.
Μετά την έγκριση ολοκλήρωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας, από την
Γ.Σ.Ε.Σ, χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας το οποίο θα
συνοδεύεται από σχετική έκθεση του επιβλέποντα χωρίς όμως να αποτελεί τίτλο
Σπουδών.
11)
Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
Μεταδιδάκτορας ερευνητής διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ Ε.Σ. εφόσον:
1.
Ζητηθεί από τον ίδιο με αίτησή του.
2.
Ζητηθεί από τον επιβλέποντα /τριμελή επιτροπή όταν α) Χρησιμοποιεί
μεθόδους και αποτελέσματα με τρόπους μη σύμφωνους με την ακαδημαϊκή
δεοντολογία β) Δρα με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ή το
Πανεπιστήμιο που τον φιλοξενεί και γ) Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν δύναται να
ολοκληρωθεί.
12)
Διασφάλιση Ποιότητας
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της
εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας. Σχετικά κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να
αποτελούν ο αριθμός των δημοσιεύσεων ή και μονογραφιών που προέκυψαν στο
πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας, όπως επίσης και οι σχετικές ετεροαναφορές
σε αυτήν. Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στην Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος και
αξιολογούνται από αυτήν κατά την αξιολόγηση της Σχολής.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………….

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………….

…………………………………………………………
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ:
…………………………………………………………
ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

e-mail:………………………………………………..
………………………………………………………..
ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
…………………………………………………………
........................................................................................
…………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
.................................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ:
………………………………………………………
………………………………………………………
Προτεινόμενη 3μελής Επιτροπή
1……………………………………..(επιβλέπων)
2………………………………….
3………………………………….

………………………………………………………
ΚΛΙΝΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
………………………………………………………
(Επισυνάπτεται πρωτόκολλο)

Ο/Η ΑΙΤ.................................................................

