Διδακτορικό Δίπλωμα
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του
έχει εκπαιδευθεί στην πρωτότυπη έρευνα και στην παραγωγή νέας γνώσης. Παράλληλα
αποτελεί επίδειξη ουσιαστικού κύρους, καινοτομίας, αυτονομίας, επιστημονικής και
επαγγελματικής ακεραιότητας και σταθερής προσήλωσης στη διαμόρφωση νεών ιδεών ή
διαδικασιών.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται φοιτητές οι οποίοι:
•
•
•
•
•

•

έχουν επιδείξει συστηματική κατανόηση του πεδίου έρευνας και γνώση των
δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το εν λόγω το πεδίο,
έχουν επιδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν
και να προσαρμόζουν μια σημαντική διαδικασία της έρευνας με δόκιμη
ακεραιότητα,
έχουν συνεισφέρει διαμέσου της καινοτόμου έρευνας, αναπτύσσοντας ένα
σημαντικό όγκο εργασίας μέρος της οποίας δύναται να δημοσιευθεί σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών,
είναι ικανοί να αναλύουν κριτικά, να αξιολογούν και να συνθέτουν νέες ιδέες σε
θέματα του πεδίου της έρευνάς τους,
μπορούν να μεταδώσουν με αποτελεσματικό τρόπο σε συναδέλφους, στην
ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα, γνώσεις,
συμπεράσματα και εφαρμογές που προκύπτουν από τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο
της έρευνάς τους,
είναι ικανοί να προάγουν, εντός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πλαισίων,
τεχνολογικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές προόδους στο πεδίο της έρευνάς τους, σε μια
κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.
1. Εισαγωγή

Αιτήσεις για εγγραφή για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μπορούν να υποβάλλονται
στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) 2 φορές
το χρόνο και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου. Οι
αιτήσεις των υποψηφίων, εκτός από τα προβλεπόμενα από τη γραμματεία δικαιολογητικά
(αίτηση, αντίγραφο πτυχίων, βιογραφικό, κλπ) θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και
από ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, στην
οποία θα αναφέρεται η πρόθεση του να αναλάβει την επίβλεψη του υποψηφίου κατά την
εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αξιολογεί τις αιτήσεις κατά περίπτωση και
προτείνει την αποδοχή ή απόρριψή τους.
2. Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι
τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα οκτώ έτη από την ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος
απαιτούνται 180 Διδακτικές Μονάδες–ECTS. Ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου πίνακας με
τις προσφερόμενες διδακτικές μονάδες.
3. Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Για την ένταξη στη διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η κατοχή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ερευνητική διατριβή ή αντίστοιχο τίτλο αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης του Αθλητισμού, της Άσκησης και Υγείας ή
ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως
υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Κάτοχοι
Μεταπτυχιακού διπλώματος που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους

σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Επιπλέον οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν
(α) Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL > 510, ή οποιοδήποτε άλλο
αναγνωρισμένο ισοδύμανο πτυχίο)
(β) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(γ) Προσχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (έκτασης περίπου 3000 λέξεων).
(δ) Επιστολή ενδιαφέροντος, όπου να εξηγούνται οι λόγοι που θέλουν να κάνουν το
διδακτορικό.
(ε) Επιπλέον στοιχεία που μπορεί να αξιολογηθούν θετικά για την αποδοχή τους
(δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέρια κτλ.).
4. Τριμελής Επιτροπή
Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει άλλα δύο μέλη για να συγκροτήσουν την τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή και ορίζεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική
διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να προάγει τη γνώση στη συγκεκριμένη γνωστική
περιοχή. Τα δύο μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή
άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ομότιμοι καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές
ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή
του. Για να διασφαλιστεί η εμπειρία της τριμελούς επιτροπής στις διαδικασίες επίβλεψης
Διδακτορικών Διατριβών, τα μέλη της θα πρέπει στο σύνολό τους να παρουσιάσουν ένα
άθροισμα τουλάχιστον πέντε (5) ολοκληρωμένων διατριβών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
ως μέλη τριμελούς επιτροπής (θα πρέπει δηλαδή για να συσταθεί η τριμελής επιτροπή να
συμπληρώνεται αθροιστικά συμμετοχή σε 5 τουλάχιστον τριμελείς επιτροπές σε διδακτορικές
διατριβές που εχούν ολοκληρωθεί). Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει (ως κύριος
επιβλέπων) μέχρι πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες.
5. Διαδικασία Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες
πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 180 διδακτικές μονάδες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες
οφείλουν να πάρουν 120 μονάδες από τη διατριβή, 30 διδακτικές μονάδες από
παρακολούθηση μαθημάτων, 20 διδακτικές μονάδες από τη Μαθητεία Ανάπτυξης
Δεδιοτητήτων, και 10 διδακτικές μονάδες από Δημοσιεύσεις. Οι προσφερόμενες διδακτικές
μονάδες παρουσιάζονται και στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Διδακτικών Μονάδων
Αντικείμενο

Διδακτικές Μονάδες

Προχωρημένη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας

15

Μαθήματα Επιλογής

15

Μαθητεία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

20

Δημοσιεύσεις

10

Διδακτορική Διατριβή

120

Παρακολούθηση Μαθημάτων
Οι υποψήφιοι οφείλουν να συλλέξουν 30 διδακτικές μονάδες από την επιτυχή
παρακολούθηση μαθημάτων. Από αυτές τουλάχιστον 15 διδακτικές μονάδες θα είναι
υποχρεωτικά από μαθήματα Προχωρημένης Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας, και
οι υπόλοιπες από άλλα μαθήματα επιλογής σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Τα
μαθήματα μπορούν να επιλεγούν από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
ή οποιουδήποτε άλλου Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση επιλογής
μαθημάτων από άλλο Τμήμα χρειάζεται (α) η γραπτή συναίνεση του επιβλέποντα καθηγητή
και (β) τα μαθήματα να ανήκουν σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων.

Μαθητεία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Η μαθητεία ανάπτυξης δεξιοτήτων αφορά την εξάσκηση του υποψηφίου σε ακαδημαϊκούς
τομείς δράσης και τη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική εφαρμογή. Η
μαθητεία μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα με
υποχρέωση παραδοτέων από τον υποψήφιο, το σχεδιασμό και υποβολή πρότασης για τη
χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, την υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβατικών
προγραμμάτων, κτλ. Η πραγματοποίηση της μαθητείας ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από τον
επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των κατάλληλων κατά
περίσταση παραδοτέων.
Δημοσιεύσεις
Προκειμένου να υποστηρίξουν τη διδακτορική τους διατριβή οι υποψήφιοι οφείλουν να
παρουσιάσουν αποδεικτικά δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεων, σε περιοδικά που
εμφανίζονται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. Sport Discus, Scopus, ISI, Medline), από
τις οποίες η μία θα πρέπει να είναι σε διεθνές περιοδικό.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν (α) να υποβάλλουν προς έγκριση στην Τριμελή
Επιτροπή την Ερευνητική Πρόταση για τη Διδακτορική Διατριβή εντός ενός (1) έτους από την
ημερομηνία που γίνεται δεκτός ως υποψήφιοι διδάκτορες, (β) να υποστηρίξουν, μετά από
σχετική ανακοίνωση στο χώρο του Τμήματος, την πρόταση της διδακτορικής τους διατριβής
δημόσια, ένα χρόνο (κατά ελάχιστο) μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα. (γ) να υποβάλουν στη
ΓΣΕΣ σε συνεργασία με τον κύριο επιβλέποντα της διατριβής ετήσια έκθεση προόδου και να
κάνουν ετησίως μια δημόσια παρουσίαση για την πρόοδο της ερευνητικής τους δουλειάς, και
(δ) να παρακολουθούν όλα τα έκτακτα σεμινάρια στα οποία καλούνται από τον επιβλέποντα
καθηγητή, και όσα πραγματοποιούνται στο τμήμα για υποψήφιους διδάκτορες
Η Ερευνητική Πρόταση για τη Διδακτορική διατριβή ελέγχεται και εγκρίνεται από την
Επιτροπή Βιοηθικής του Τμήματος. Αντίγραφο της έγκρισης της Επιτροπής Βιοηθικής θα
πρέπει να υποβάλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με την υπογραγεμμένη συμφωνία
του υποψήφιου Διδάκτορα και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για τα πνευματικά
δικαιώματα της Διδακτορικής Διατριβής και την περαιτέρω χρήση των Ερευνητικών
Δεδομένων που θα προκύψουν από την έρευνα.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής οι υποψήφιοι διδάκτορες
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας της ερευνητικής διαδικασίας του Τμήματος (οι
κανόνες αυτοί παρουσιάζονται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
6. Συγγραφή και Παράδοση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά το πέρας της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων ακολουθεί η συγγραφή της
διατριβής. Ο τρόπος συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι ενιαίος για όλους τους
υποψήφιους διδάκτορες και περιγράφεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Εάν ο
υποψήφιος το επιθυμεί, η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής θα μπορούσε να
είναι η Αγγλική.
Μετά τη συγγραφή και την παράδοση της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα
στον επιβλέποντα καθηγητή αυτός είναι υποχρεωμένος εντός το πολύ ενός μηνός να ορίσει
την επταμελή εξεταστική επιτροπή.
7. Αξιολόγηση και Κρίση της Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, η τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής
Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται
από 7 μέλη. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα 3 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής.
Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Τέσσερα τουλάχιστον μέλη της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
πρέπει να ανήκουν στο οικείο τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη
ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες
λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή

ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή
εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή,
στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Δύο από τα μέλη ΔΕΠ της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή.
Η αξιολόγηση της Διατριβής γίνεται αφού ο υποψήφιος αναπτύξει τη διατριβή του δημόσια
ενώπιον της επταμελούς επιτροπής, η οποία κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το εάν
αποτελεί συμβολή στην επιστήμη και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για την έγκριση της
Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής
επιτροπής. Η έκδοση της απόφασης (έγκριση ή απόρριψη) πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο εβδομάδων. Οι τυχόν διορθώσεις της Διατριβής πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα
σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης.
Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται πρώτα ως επιτυχής ή απορριπτέα. Σε περίπτωση που
θεωρηθεί επιτυχής βαθμολογείται από το πέντε(5) μέχρι το δέκα(10). Σε περίπτωση
απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή
νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση
δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το διδακτορικό κύκλο σπουδών.
Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Εξεταστική
Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα
(1) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Η αναγόρευση του υποψήφιου σε διδάκτορα γίνεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ.

