ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 1
Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
Θεσμοθετείται εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 15-1-2018. Αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής
ποιότητας επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και στην
ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και
των σχετικών εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν. Συγχρόνως, αποτελεί για το Τμήμα,
αλλά και για το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και συμβάλλει στην
ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
Το Τμήμα δέχεται διδάκτορες ερευνητές για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
α) Την επίβλεψη της έρευνας του μεταδιδακτορικού ερευνητή αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος των βαθμίδων του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου
Καθηγητή. Κάθε επιβλέπων καθηγητής δύναται να εποπτεύει ταυτόχρονα έως δύο (2)
μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
β) Το θέμα ή το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να εμπίπτει στο
γνωστικό αντικείμενο του επιβλέποντος καθηγητή και επιπλέον να εντάσσεται στην
επιστημονική ειδίκευση που παρέχει η διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.
γ) Η διεξαγωγή της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι δυνατή άπαξ για κάθε υποψήφιο στο
Τμήμα και απαιτεί την εισήγηση του αρμόδιου Καθηγητή.
Ο υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής θα πρέπει να κατέχει:
α) πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα, πτυχίο ή/και δίπλωμα
μεταπτυχιακών σπουδών) συναφείς με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το
Τμήμα,
β) καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας για την κάλυψη της βιβλιογραφίας.
Αν η προτεινόμενη έρευνα απαιτεί τη γνώση μιας τρίτης γλώσσας, π.χ. αραβικά, να είναι
κάτοχος και αυτής.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να προέλθει είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο αφού
έρθει σε συνεννόηση με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιλογής μεταδιδακτορικών ερευνητών
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω:

α) αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος με συνημμένο το ερευνητικό του πρόγραμμα
(Σχέδιο Έρευνας), όπου αναφέρεται ο τίτλος της ερευνητικής πρότασης, το αναλυτικό της
πρόγραμμα, καθώς και η προβλεπόμενη διάρκεια εκπόνησης. Η ερευνητική πρόταση
πρέπει να μην αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής ή χρηματοδοτούμενου
συλλογικού ερευνητικού προγράμματος.
β) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, διδακτορικό
δίπλωμα). Για κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα εργασιών (αν υπάρχουν: διδακτικό έργο
σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημοσιεύσεις, επιμέλειες επιστημονικών βιβλίων,
συμμετοχές σε συνέδρια κ.λπ.), καθώς και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες ή
αντίγραφά τους, με βεβαίωση αποδοχής προς δημοσίευση από κάποιον επιστημονικό
υπεύθυνο περιοδικού ή συλλογικού τόμου.
δ) γραπτή εισήγηση του καθηγητή στην οποία πιστοποιείται ότι ο τελευταίος αποδέχεται
την επίβλεψη και υποστηρίζει τη μεταδιδακτορική έρευνα του υποψηφίου.
Η επιλογή μεταδιδακτορικού ερευνητή γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία
εγκρίνει το θέμα, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της μεταδιδακτορικής
έρευνας.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια μεταδιδακτορικής έρευνας
Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης
έως και δύο (2) φορές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος αλλά και τις εκάστοτε
ειδικές συνθήκες.
Σε ειδικές περιπτώσεις, η διάρκειά της μπορεί να υπολείπεται του ενός (1) έτους, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών
- Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές οφείλουν να επιδιώκουν την ενεργή παρουσία τους στο
ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας σε σεμινάρια και/ή επιστημονικά συνέδρια και
επιδιώκοντας την αναγνώριση των εργασιών τους με δημοσιεύσεις κατά προτίμηση σε
περιοδικά και τόμους με κριτές.
- Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν αυτή την ιδιότητά
τους στις δημοσιεύσεις τους που σχετίζονται με το θέμα της μεταδιδακτορικής τους
έρευνας.
- Η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή είναι άμισθη, χωρίς δίδακτρα και ανεξάρτητη από
τυχόν άλλους φορείς χρηματοδότησης του ερευνητή. Αν ο μεταδιδακτορικός ερευνητής
συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος, στα οποία προβλέπεται αμοιβή
για ερευνητές, τότε αμείβεται όπως και οι άλλοι, ανάλογα με την εκάστοτε κατανομή της
χρηματοδότησης.
- Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν συγκεκριμένες
υπηρεσίες στο Τμήμα, μπορούν όμως να το πράττουν εφόσον, με τη σύμφωνη γνώμη τους,
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αυτό αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
που αφορά την απασχόληση διδακτόρων (παρ. 4, άρ.19, Ν.4452/2017).
Άρθρο 6
Παροχές στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές
- Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχεται πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Τμήματος
και δυνατότητα δανεισμού. Επίσης παρέχεται πρόσβαση στα εργαστήρια των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
- Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του
Τμήματος κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας.
- Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν αποκτούν φοιτητική ταυτότητα και βιβλιάριο
σπουδών.
Άρθρο 7
Αξιολόγηση μεταδιδακτορικής έρευνας
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής καταθέτει γραπτή έκθεση της εξέλιξης της έρευνάς του
(Έκθεση Πεπραγμένων) στο τέλος κάθε έτους, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση του
επιβλέποντος καθηγητή.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής καταθέτει υλικό
(Τελικό Παραδοτέο) προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, όπου περιλαμβάνεται
εμπεριστατωμένη έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγαγε, καθώς και
τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές ή ανακοίνωση σε συνέδριο με
κριτές. Συγχρόνως, σχετική γραπτή εισήγηση καταθέτει και ο επιβλέπων καθηγητής.
Μετά την έγκριση των παραδοτέων της μεταδιδακτορικής έρευνας από τη Συνέλευση του
Τμήματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, όπου
αναγράφεται το θέμα της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Το
Πιστοποιητικό Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
Υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον επικεφαλής της Γραμματείας του
Τμήματος.
Άρθρο 8
Διαγραφή μεταδιδακτορικών ερευνητών
Η Συνέλευση του Τμήματοςδύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταδιδακτορικών
ερευνητών, στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
(βλ. Ν. 2121/1993),
β) εάν υπάρξουν δράσεις που δυσφημούν ή βλάπτουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο όπου
φιλοξενούνται,
γ) κατόπιν εισήγησης με σχετική τεκμηριωμένη έκθεση από τον επιβλέποντα καθηγητή,
δ) κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης μελών της Συνέλευσης του Τμήματος,
ε) αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των ιδίων.
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