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Άρθρο 1
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
κείμενες διατάξεις τη δυνατότητα να προσφέρει θέσεις για μεταδιδακτορικές
σπουδές (ΜΔ.Σ.) στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα για την Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις κείμενες διατάξεις και την απόφαση της
21ης/ 11-5-2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, αρμόδιο όργανο για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Άρθρο 3
Στόχος
Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του
Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία. Αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας
επιστημονικής έρευνας και την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην
πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.
Συγχρόνως, αποτελεί για το Τμήμα αλλά και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή
ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και
ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας.
Άρθρο 4
Τυπικά προσόντα υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει
τουλάχιστον 1 (ένα) άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
Άρθρο 5
Προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα μεταδιδακτορικών σπουδών στις επιστημονικές
περιοχές της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας, της Ανάπτυξης και σε συναφείς
επιστημονικές περιοχές.
Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
Τμήματος καθορίζει τις επιστημονικές περιοχές και τα ειδικότερα πεδία τους, στα
οποία θα γίνουν δεκτοί μεταδιδάκτορες ερευνητές. Στη συνέχεια η Γ.Σ.Ε.Σ. προβαίνει
σε πρόσκληση που δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι επιστημονικές περιοχές και τα ειδικότερα πεδία που
αποφασίστηκαν, οι τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των
αιτήσεων.
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Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνονται δεκτές προς συζήτηση προτάσεις
εκπόνησης μεταδιδακτορικών ερευνών που εμπίπτουν στα πεδία που έχουν
αποφασιστεί. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάληψη μεταδιδακτορικής έρευνας σε
πεδίο που δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω, αλλά εμπίπτει στις επιλέξιμες
επιστημονικές περιοχές του Τμήματος. Επίσης, κάτω από ειδικές συνθήκες, μπορεί
να γίνει δεκτή μια μεταδιδακτορική έρευνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον καθηγητή που
προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη της έρευνας. Οι καθηγητές του Τμήματος
μπορούν να αναλαμβάνουν ταυτόχρονα την επίβλεψη έως δύο (2) μεταδιδακτορικών
ερευνητών.
Άρθρο 6
Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων
Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά που
πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας είναι τα εξής:
1. Έντυπη αίτηση, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που χορηγεί η Γραμματεία
του Τμήματος και βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος1
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος
6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
7. Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αναγνωρισμένο δίπλωμα
γνώσης της γλώσσας ή κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που προέρχεται
από αντίστοιχη χώρα)
8. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένου
κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
10. Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
11. Εισήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή
Η Γραμματεία του Τμήματος αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου,
προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στη Γ.Σ.Ε.Σ.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο
αντικειμένου της έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα. Στη
συνέχεια, προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντα καθηγητή, υπεύθυνου για την
καθοδήγηση και την επίβλεψη της έρευνας.
1

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να
αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
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Τέλος, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους για την απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. και τους καλεί να εγγραφούν.
Άρθρο 7
Διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι
μικρότερη του ενός (1) έτους και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία απόφασης αποδοχής του μεταδιδάκτορα ερευνητή από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 8
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική
συμβολή στην επιστημονική γνώση.
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές
ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια και
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνας του με δημοσιεύσεις σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά με κρίση, όπου αυτό είναι εφικτό.
Ο επιβλέπων καθηγητής καθοδηγεί την έρευνα του μεταδιδάκτορα ερευνητή,
μεταφέροντάς του επιστημονική εμπειρία και γνώση.
Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί, εγγράφονται στο σχετικό μητρώο του
Τμήματος. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδάκτορα ερευνητή,
απαιτείται, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, η ετήσια αναφορά προόδου,
την οποία συντάσσει ο υποψήφιος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, και
καταθέτει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον χρόνος,
κατατίθεται αίτημα παράτασης για ένα ακαδημαϊκό έτος από το μεταδιδάκτορα
ερευνητή με την ανάλογη αιτιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα
καθηγητή.
Άρθρο 9
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή
συντάσσει και υποβάλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Οι προϋποθέσεις για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι οι εξής:
i) Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της έρευνας, όπως έχει οριστεί από την αρχή της.
ii) Να έχει γίνει δημόσια παρουσίαση από το μεταδιδάκτορα ερευνητή των
αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη στο Τμήμα.
iii) Να έχουν κατατεθεί αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή
οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχής.
iv) Να έχει δημοσιευθεί τουλάχιστον 1 (ένα) άρθρο σε διεθνές επιστημονικό
περιοδικό με κριτές.
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Άρθρο 10
Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές
Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα
εργαστήρια του Τμήματος και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, καθώς και στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου αλλά και του Τμήματος με δικαίωμα δανεισμού.
Δύνανται να χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος κατά τη διάρκεια
της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.
Μετά την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, χορηγείται πιστοποιητικό
διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, στο οποίο αναφέρεται το ΑΕΙ, το Τμήμα, τα
στοιχεία του μεταδιδάκτορα ερευνητή, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η
χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Το πιστοποιητικό αυτό δεν αποτελεί τίτλο
σπουδών. Το υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, αφού πάρει έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
και στη συνέχεια η Γραμματεία πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής του.
Επισημαίνεται ότι στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές δε χορηγείται Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικό έργο στους μεταδιδάκτορες ερευνητές
που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματά του. Το είδος του
επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών,
π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και
πρακτικής φοιτητών στο πεδίο, επιτήρηση εξετάσεων κλπ.
Επιπλέον, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε σεμινάρια
ή μαθήματα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με
διαλέξεις ή παρουσιάσεις σχετικές με το αντικείμενο της έρευνάς τους, τουλάχιστον
μία φορά σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Τέλος, σε όλες τις δημοσιεύσεις που κάνει ο ερευνητής κατά τη διάρκεια των
μεταδιδακτορικών σπουδών του θα πρέπει να αναφέρεται πάντα τόσο το Τμήμα όσο
και ο επιβλέπων καθηγητής.
Άρθρο 12
Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Μεταξύ
των λόγων διαγραφής, είναι οι παρακάτω:
i) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων
επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς
ii) Δράσεις που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο
φιλοξενούνται
iii) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον μεταδιδάκτορα ερευνητή
iv) Μη ανανέωση εγγραφής μέσω της κατάθεσης ετήσιας αναφοράς προόδου
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Άρθρο 13
Διασφάλιση ποιότητας
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταδιδακτορικών Ερευνών ή τα πιθανά δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές
αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Θ.
Κάθε είδους λογοκλοπή στις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταδιδακτορικών
Ερευνών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά
γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει
σχετικά τους φοιτητές και να επιβάλλει ποινές όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του
Π.Θ.
Για τη μεταδιδακτορική έρευνα ισχύουν όλες οι διατάξεις και οι διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας, με βάση τις οδηγίες και τα κριτήρια της Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), που ορίζονται
από τις κείμενες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υπόδειγμα αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
2. Υπόδειγμα πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
3. Υπόδειγμα έκθεσης περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………..………………………………………….
Πατρώνυμο: ……………………………………………………………..………………………………………....
Ημ/νία γέννησης: ……………………………………………………….………………………………………..
Τόπος Γέννησης: ……………………………………..………………….………………………………………..
Αρ. Αστ. Ταυτότητας: ………………………….…………………………………………………………………
Διεύθυνση Κατοικίας: ………………………………………..…………………………………………………
Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………….……………………………………………………………
2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
i) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πανεπιστήμιο: …………………………………………………………………………………………………
Τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………….
Βαθμός πτυχίου: ……………………………………………………………………………………………..
Χρόνος απόκτησης πτυχίου: …………………………………………………………………………….

ii) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πανεπιστήμιο: …………………………………………………………………………………………………
Τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………….
Τίτλος ΜΔΕ: ……………………………………………………………………………………………………..
Βαθμός πτυχίου: ……………………………………………………………………………………………..
Χρόνος απόκτησης πτυχίου: …………………………………………………………………………….
iii) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πανεπιστήμιο: …………………………………………………………………………………………………
Τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………….
Χρόνος απόκτησης διπλώματος: ……………………………………………..……………………….
iv) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (γλώσσα, επίπεδο γνώσης, χρόνος απόκτησης)
1) ……………………………..…………………………………………………………………………………...
2) ……………………………………..………………………………………………………………….………..
3) ……………………………….………………………………………………………………………………….
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3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……

5. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1) Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………….
Ιδιότητα: ………………………………………………..……..……………………………………………....
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………….……..….………………………..
E-mail: ………………………………………………………………..………………………………………….
2) Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………..……….
Ιδιότητα: ………………………………………………..……..……………………………………………....
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………….……..….……………….………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..………….

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
3) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
4) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος
5) Βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτούνται)
6) Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
7) Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί
8) Δύο (2) συστατικές επιστολές
9) Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας
10) Εισήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή

Βόλος, ………………………………
Ο/Η Αιτών / Αιτούσα
………………………………………..……..
………………………………………………..
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: …………..……………………..………………………………………….
Προτεινόμενο Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: …………………………………….....………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Προτεινόμενος καθηγητής: …………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Εισαγωγή
2. Ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής
3. Αντικείμενο έρευνας και στόχοι
4. Μεθοδολογία έρευνας
5. Χρονοδιάγραμμα
6. Βιβλιογραφία
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προς τα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ.

1. Εισαγωγή
2. Ορισμός προβλήματος – Στόχοι
3. Περιγραφή αποτελεσμάτων έρευνας
4. Δημοσιεύσεις Μεταδιδάκτορα ερευνητή
5. Αναφορές

Βόλος, …………………………………

Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/Ερευνήτρια

…………………………………………………………………..
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Ο επιβλέπων καθηγητής

…………………………………….
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
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