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Αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
κατά τη συνεδρίασή της 25ης Οκτωβρίου 2018 και 10 Ιουνίου 2019 

σχετικά με το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
 

1. Στο Υπόμνημα Ετήσιας προόδου Διδακτορικής Διατριβής που υποβάλλεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος αναγράφονται όλες οι σχετικές αναφορές των δημοσιεύσεων του υποψήφιου διδάκτορα και 
συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα σώματα των δημοσιεύσεων αυτών (σε μορφή .pdf). 

2. Τυποποιείται ως εξής το Υπόμνημα Ετήσιας Προόδου Διδακτορικής Διατριβής. 
3. Τυποποιείται ως εξής η Έκθεση Ετήσιας Προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής. 
4. Τυποποιείται ως εξής η Αίτηση Ανανέωσης  Εγγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα (ΥΔ). 
5. Καθορίζεται ο αριθμός των ωρών Άσκησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε 80 ώρες/εξάμηνο για 6 εξάμηνα 

(συνολικά 480 ώρες).  
6. Η Άσκηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας περιλαμβάνει και 120 ώρες επιτηρήσεων στις 3 εξεταστικές 

περιόδους των μαθημάτων του ΠΠΣ, πέραν των παραπάνω 480 ωρών. Στην περίπτωση μη εμφάνισης 
του ΥΔ 15 λεπτά πριν την έναρξη της καθορισμένης επιτήρησης, προστίθενται 3 ώρες επιπλέον 
επιτήρησης.     

7. ΥΔ που εκπονούν τη Διδακτορική τους Διατριβή σε ερευνητικά ινστιτούτα (π.χ. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε 
«Δημόκριτος», ΑΘΗΝΑ, κλπ) ή στο πλαίσιο ειδικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή ανήκουν σε 
οποιαδήποτε άλλη ειδική κατηγορία, υπόκεινται στην ανωτέρω Άσκηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 
(480+120 ωρών) χωρίς παρεκκλίσεις. 

8. Τα αιτήματα αναστολής ή παράτασης φοίτησης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και κατά περίπτωση 
να συνοδεύονται από αντίστοιχα έγγραφα πιστοποίησής τους, ενώ από το Τμήμα θα τηρείται η 
απαιτούμενη εχεμύθεια. 

9. Ορίζονται οι Κατηγορίες Άσκησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας και η διαδικασία εφαρμογής τους ως εξής: 
 Υποστήριξη Διεξαγωγής  Εργαστηριακής Εξάσκησης: Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλα τα μαθήματα 

του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος, καθώς και μαθήματα που γίνονται από καθηγητές του Τμήματος σε άλλα Τμήματα. Οι ΥΔ που 
συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις και δεξιότητες 
που έχουν σχέση με το μάθημα, για αυτό τον λόγο η επιλογή τους γίνεται με σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.  

 Διόρθωση φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών: Περιλαμβάνονται οι διορθώσεις 

και η αξιολόγηση των φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των εργασιών που γίνονται 
στο πλαίσιο των μαθημάτων (ΠΠΣ & ΠΜΣ). Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να 
έχουν ειδικές γνώσεις και άμεση σχέση με το μάθημα, για αυτό τον λόγο η επιλογή τους γίνεται με σύμφωνη 
γνώμη του διδάσκοντα. 

 Εκπαιδευτική υποστήριξη προπτυχιακών Φοιτητών με Αναπηρία-ΦμεΑ: Η κάλυψη αυτών των αναγκών 

γίνεται από ΥΔ που έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο. Η επιλογή γίνεται από τον Σύμβουλο Καθηγητή ΦμεΑ του 
Τμήματος σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. 

 Επιτήρηση εξετάσεων: Περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους και αφορά αποκλειστικά και μόνο 

προπτυχιακά μαθήματα. Κάθε ΥΔ πρέπει να προσφέρει συνολικά 120 ώρες επιτήρησης, πέραν των άλλων 
κατηγοριών Ακαδημαϊκής Άσκησης στις οποίες συμμετέχει. 

 Συνεπίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών: Η επιλογή τους γίνεται από τον επιβλέποντα με 

δήλωση της συγκεκριμένης πτυχιακής / διπλωματικής στην οποία θα γίνει συνεπίβλεψη. Κάθε ΥΔ μπορεί να 
συνεπιβλέψει συνολικά μόνο μία πτυχιακή ή διπλωματική εργασία που προσδίδει στο διδακτορικό του, χωρίς να 
πιστώνεται με ώρες. Το όνομα του ΥΔ θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ως συνεπιβλέπων στο κείμενο 
της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.  

Η τυπική κατανομή των ωρών συμμετοχής ενός ΥΔ στις παραπάνω Κατηγορίες Άσκησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 
είναι 80 ώρες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιπτώσεις.  

Διαδικασία ανάθεσης 
 Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου αναρτάται στην ιστοθέση του Τμήματος Πίνακας για κάθε μία από τις παραπάνω 

κατηγορίες με τις διαθέσιμες ώρες Άσκησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας  για ΥΔ και Ανταποδοτικών Υποτροφιών για 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ). Ο Πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία του σχετικού μαθήματος, των διδασκόντων, περιγραφή 
του έργου που θα αναλάβουν οι ΜΦ ή ΥΔ, το σύνολο ωρών απασχόλησής τους ανά εβδομάδα και το σύνολο των εβδομάδων 
απασχόλησης. 

 Η σειρά προτεραιότητας για επιλογή  στις διαθέσιμες κατηγορίες είναι η εξής: ΜΦ των νέων ΠΜΣ, ΥΔ του νέου Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών, ΜΦ και ΥΔ του παλαιού ΠΜΣ. Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες των ΜΦ χορηγούνται με βάση τη σειρά 
κατάταξης από τον Πίνακα εισακτέων των νέων ΠΜΣ και σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 

 Κατά προτεραιότητα ικανοποιούνται οι κατηγορίες: α) Υποστήριξη Διεξαγωγής  Εργαστηριακής Εξάσκησης, β) Διόρθωση 
φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών και γ) Εκπαιδευτική υποστήριξη προπτυχιακών Φοιτητών με 
Αναπηρία-ΦμεΑ.  

http://www.di.uoa.gr/sites/default/files/YPOMNHMA_ETHSIAS_PROODOY_YPOPSIFIOY_DIDAKTORA.docx
http://www.di.uoa.gr/sites/default/files/ETHSIA_PROTASH_PROODOY_EPITROPHS_DIDAKTORIKOY.docx
http://www.di.uoa.gr/sites/default/files/ETHSIA_PROTASH_PROODOY_EPITROPHS_DIDAKTORIKOY.docx
http://www.di.uoa.gr/sites/default/files/AITHSH_ANANEWSHS_EGGRAFHS_YPOPSIFIOY_DIDAKTORA.docx


 Ως προς τον τύπο των μαθημάτων στις κατηγορίες αυτές, ακολουθείται η εξής προτεραιότητα: Υποχρεωτικά, Κατ’ 
Επιλογή Υποχρεωτικά, Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά 
Projects, Προαιρετικά, Μεταπτυχιακά μαθήματα και μαθήματα σε άλλα Τμήματα. 

 

 


