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ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ

Α. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ
Υπνςεθηφηεηα γηα απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (ΓΓ) ζην Τκήκα Οδνληηαηξηθήο
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ φζνη:
α) έρνπλ απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζε κηα απφ ηηο εηδηθεχζεηο
ηνπ ΠΜΣ ηεο Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ; γηα λα έρεη ν ππνςήθηνο ην δηθαίσκα
ππνβνιήο αίηεζεο ζα πξέπεη λα έρεη πεξαηψζεη ην ΜΓΔ.
β) έρνπλ ην απηφ ή ζπλαθέο κε ην πεξηγξαθφκελν ζην (α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα
Δηδίθεπζεο απφ άιιν Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ή απφ Παλεπηζηήκην Δμσηεξηθνχ; ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε απαηηείηαη ην ΜΓΔ λα έρεη αλαγλσξηζηεί, ζε ηζνηηκία απφ ην
Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
γ) είλαη πηπρηνχρνη Ιαηξηθήο θαη Οδνληηαηξηθήο θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ή έρνπλ
πεξαηψζεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο Σηνκαηηθήο & Γλαζνπξνζσπηθήο Φεηξνπξγηθήο.
δ) είλαη πηπρηνχρνη Οδνληηαηξηθήο θαη θάηνρνη εηδηθφηεηαο Οξζνδνληηθήο βάζεη ηνπ
Ν.3685/2008 άξζξν 9, παξάγξαθνο β.
Β. ΑΙΣΗΔΙ
Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο, θάζε ρξφλν, απφ 1ε Σεπηεκβξίνπ έσο 30 Ματνπ θαη αμηνινγνχληαη
δχν θνξέο εηήζηα, κε θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηελ 15 ε Ιαλνπαξίνπ θαη 15ε Ινπλίνπ. Σηηο
αηηήζεηο αλαθέξεηαη ε κία απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο επηζηήκεο ηεο Οδνληηαηξηθήο
(Κνηλσληθή Οδνληηαηξηθή, Βηνινγία Σηφκαηνο, Οδνληηαηξηθά Βηνυιηθά, Παζνβηνινγία
Σηφκαηνο), φπνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ηνπ.
Γ. ΔΠΙΛΟΓΗ
Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ιακβάλνληαη ππφςε:
1) ν βαζκφο πηπρίνπ,
2) ν βαζκφο ηνπ ΜΓΔ,
3) ε επίδνζε θαη ε φιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΜΦ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ γηα
ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ (δει. πφζα εμάκελα ρξεηάζηεθε λα ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ε
επαλάιεςε ή κε εμεηάζεσλ θαη καζεκάησλ, ηη πξσηνβνπιίεο έρεη αλαπηχμεη, ηη βαζκνχο
έρεη πάξεη),
4)ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
5) πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη
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6) ηξείο (3) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Γεληθά ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο λα έρεη απνδείμεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπ
φηη κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε αλψηεξν επίπεδν γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Δπηηξνπή, ηελ νπνία νξίδεη ε ΣΔ απφ ηα κέιε ηεο θαη ζηελ
νπνία ζπκκεηέρεη νπσζδήπνηε ν ζπληνληζηήο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο εμεηάδεη ηηο
αηηήζεηο θάζε κήλα Φεβξνπάξην θαη Ινχιην θαη πξνηείλεη ζηε ΓΣΔΣ, ε νπνία απνθαζίδεη
πνηνπο ζα θάλεη δεθηνχο γηα ηε ΓΓ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεθηνί ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο (β) ε ΣΔ απνθαζίδεη
αλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ πξφζζεηα καζήκαηα απφ ηα Μεηαπηπρηαθά
Πξνγξάκκαηα Δηδίθεπζεο πξηλ ηελ έλαξμε εθπφλεζεο ηεο ΓΓ. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε
βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο θαζψο θαη ηε
βαζηθή επηζηήκε πνπ έρεη δειψζεη γηα εθπφλεζε ηεο ΓΓ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεθηνί ππνςήθηνη ησλ θαηεγνξηψλ (γ) θαη (δ) ε ΓΣΔΣ,
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΣΔ, ηνπο νξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ πνπ λα αλήθνπλ
ζε απηά ησλ Μαζεκάησλ Κνξκνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία
(γ) ηα καζήκαηα απηά νξίδνληαη απν ην Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ηεο Παζνβηνινγίαο
Σηφκαηνο θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζε ζχλνιν 20 ΓΜ. Τα καζήκαηα απηά ν ΥΓ ζα
παξαθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα απφθηεζεο ηνπ ΓΓ.
Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Ο ειάρηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ΓΓ είλαη ηα έμη (6) θαη ν κέγηζηνο ηα ελλέα (9)
εμάκελα γηα ηηο θαηεγνξίεο α θαη β θαη ηα νθηψ (8) γηα ηηο θαηεγνξίεο γ θαη δ κε κέγηζην
ρξφλν ηα δψδεθα (12) εμάκελα.
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο (ΥΓ) γίλεη δεθηφο γηα ηελ απφθηεζε ΓΓ απφ ηε ΓΣΔΣ ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ εμήο δηαδηθαζία:
1) Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο εθπφλεζεο ΓΓ ζηελ
επηζηήκε θαη ην αληηθείκελν επηινγήο ηνπ θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη ηα κέιε ΓΔΠ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηνπ (ΤΣΔ).
2) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο ν ΥΓ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη
αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΓΓ, πξνηείλνληαο
ηα
ηξία
(3)
κέιε
ΓΔΠ
ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο
επηηξνπήο
θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή (θείκελν ½ ζειίδαο) ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλάο ηνπ.
Καη ηα ηξία (3) πξνηεηλφκελα κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηε βαζηθή επηζηήκε πνπ
έρεη επηιέμεη ν ΥΓ.
Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έγγξαθν απνδνρήο εθ κέξνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ
κειψλ, ππνγεγξακκέλν απφ φινπο. Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ησλ
πξψησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ. Αλ απηφ δελ πξαγκαηνπνηεζεί
εληφο ηνπ εμακήλνπ ηφηε ζα δίλεηαη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ άιιν έλα εμάκελν
δηεξεπλεηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη αλ θαη απηφ απνβεί άθαξπν ηφηε ζα ζεσξείηαη φηη ν ΥΓ δελ
έρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ΓΓ θαη ζα αθπξψλεηαη ε επηινγή ηνπ σο ΥΓ κε απφθαζε ηεο
ΓΣΔΣ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΣΔ.
3) Η ΣΔ ζα απνδερηεί ή φρη ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη πξφζζεηα ζα νξίζεη ην έλα
απφ ηα κέιε σο Δπηβιέπνληα. Κξηηήξηα επηινγήο ζα είλαη ε άκεζε επηζηεκνληθή ζρέζε κε
ηε βαζηθή επηζηήκε πνπ έρεη επηιέμεη ν ππνςήθηνο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε
άιινπο ΥΓ. Κάζε κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα επηβιέπεη πέληε (5) ην πνιχ ΥΓ.
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Τν πξνηεηλφκελν γηα Δπηβιέπνληα κέινο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζην νηθείν Τκήκα θαη λα
βξίζθεηαη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ή Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. Τα
άιια δπν (2) κέιε κπνξνχλ λα είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Τκήκαηνο, ηνπ ηδίνπ ή
άιινπ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο Καζεγεηέο
ΑΔΙ, θαζεγεηέο ΑΣΔΙ, κέιε ΔΠ ησλ ΤΔΙ θαη ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α, Β ή Γ
αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πνπ λα θαηέρνπλ
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζχκθσλα κε ην Ν.3685/2008, άξ.9, παξ. 2.
Η ΓΣΔΣ ζα εγθξίλεη ηελ πξφηαζε ηεο ΣΔ θαη ε εκεξνκελία απηή νξίδεηαη σο ν ρξφλνο
έλαξμεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΓΓ ηνπ ππνςεθίνπ.
4) Ο ππνςήθηνο καδί κε ηελ ΤΣΔ ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ην Δμαηνκηθεπκέλν Πξφγξακκα ηνπ
θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιν ηεο ΓΓ θαη λα ηα θαηαζέζεη ηαπηφρξνλα ζηε ΣΔ εληφο
έμη (6) κελψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ΤΣΔ. Τν ζχλνιν ησλ δπν (2) πξναλαθεξφκελσλ ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη 90 ΓΜ- 180 ΠΜ απφ ηηο νπνίεο νη 50 ΓΜ- 100 ΠΜ αθνξνχλ ζην
εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα θαη νη 40 ΓΜ- 80 ΠΜ ζηελ εθπφλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ΓΓ θαη
ζηε ζπγγξαθή ηεο.
Τν εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη:
α) Τελ σποτρεωηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία (ΜΚ 501, 2
ΓΜ- 4 ΠΜ) θαη Πξνρσξεκέλε Βηνζηαηηζηηθή (ΜΚ 502, 5 ΓΜ- 10 ΠΜ).
β) Τελ προαηρεηηθή παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ κε ηε βαζηθή επηζηήκε καζεκάησλ απφ
εγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα άιισλ Τκεκάησλ ή άιισλ ΑΔΙ αξθεί λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηε ΣΔ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο ΤΣΔ ηνπ ΥΓ.
γ) Τελ σποτρεωηηθή ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ – ηχπνπ άξζξσλ αλαζθφπεζεο –
επί ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζεκαηηθά ζηηο 4 βαζηθέο επηζηήκεο ηνπ Γηδαθηνξηθνχ, φπσο
αλαιχνληαη παξαθάησ.
Ο ΥΓ επεμεξγάδεηαη απηά ηα ζέκαηα θαη ζπγγξάθεη γηα θαζέλα εμ απηψλ κηα εξγαζία 20-30
ζειίδσλ, ηελ νπνία θαη παξαδίδεη ζηελ ΤΣΔ. Η ΤΣΔ αμηνινγεί ηελ εξγαζία θαη ηελ εγθξίλεη,
ηελ εγθξίλεη κε δηνξζψζεηο ή ηελ απνξξίπηεη. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο ζα
πξέπεη λα επαλαιάβεη ηελ εξγαζία ζην ίδην ζέκα. Σηελ πεξίπησζε ηεο έγθξηζεο απφ ηελ
ΤΣΔ, ε εξγαζία παξαδίδεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, εγθξίλεηαη απφ ηε ΣΔ θαη
θαηνρπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην ν αξηζκφο ησλ ΓΜ- ΠΜ γηα ην κάζεκα απηφ.
δ) Τελ σποτρεωηηθή δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά άξζξσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε
ΓΓ ηνπ.
Ο ΥΓ πξέπεη λα ζπγγξάςεη θαη λα δεκνζηεχζεη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξεπλεηηθή εξγαζία,
πξνεξρφκελε απφ έξγν ηεο εθπνλνχκελεο ΓΓ ηνπ – ζηελ νπνία λα είλαη πξψηνο
ζπγγξαθέαο – ζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ (λ’αλαθέξεηαη
ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ PubMed). Ο ΥΓ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κέρξη 2 δεκνζηεχζεηο
ζην εμαηνκηθεπκέλν ηνπ πξφγξακκα. Η δεκνζίεπζε ζε ειιεληθά πεξηνδηθά ζα αληηζηνηρεί ζε
4 ΓΜ – 8 ΠΜ ελψ ε δεκνζίεπζε ζε μέλα πεξηνδηθά ζε 8 ΓΜ – 16 ΠΜ. Η θαηνρχξσζε ησλ
ΓΜ - ΠΜ γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο βεβαίσζεο απνδνρήο ηεο εξγαζίαο απφ ην
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Η εξγαζία/εο απηή/έο ζπκπεξηιακβάλνληαη (φρη σο ηίηινη) ζην
εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ θαηαζέηεη ν ππνςήθηνο γηα έγθξηζε. Σε πεξίπησζε πνπ
δελ κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κηα εμ απηψλ ζα πξέπεη λα ηελ αλαπιεξψζεη κε
εξγαζίεο ηνπ θσδηθνχ 500 πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο ΓΜ - ΠΜ.
ε) Ο ΥΓ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκά ηνπ 12 ΓΜ – 24 ΠΜ, νη
νπνίεο λα πξνέξρνληαη απφ ζπλεπηθνπξία ζηελ εθπαίδεπζε, σο εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο
ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο. Η ζπλεπηθνπξία ζα αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή, θιηληθή ή
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άιιε εθπαηδεπηηθή απαζρφιεζε ηνπ ΥΓ γηα νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα
δπν (2) δηδαθηηθά εμάκελα, ππν ηελ επζχλε ηνπ Γηεπζπληή Δξγαζηεξίνπ ή Κιηληθήο ηεο
Οδνληηαηξηθήο. Γηα λα θαηνρπξσζνχλ νη αληίζηνηρεο ΓΜ ν Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή
ηεο Κιηληθήο ζηελ νπνία ν ΥΓ ζπλεπηθνπξεί ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζα πξέπεη λα ζηείιεη ζην
ζπληνληζηή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο βεβαίσζε ζπλεπηθνπξίαο.
Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΥΓ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΤΣΔ ηνπ.
5) Σε πεξίπησζε πνπ ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη δηαθνξεηηθή
απφ ηελ ειιεληθή, ε ΓΣΔΣ νξίδεη ηε γιψζζα ζπγγξαθήο κεηά απφ αίηεζε ηνπ ΥΓ.
6) Καηά ηε θάζε εθπφλεζεο ηεο ΓΓ ζα πξέπεη:
Η ΤΣΔ λα ππνβάιεη ζην ζπληνληζηή γηα ηα ΓΓ εθζέζεηο πξνφδνπ, ζε ηππνπνηεκέλν
έληππν, ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο ΓΓ, ζηηο νπνίεο λα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο
πνπ έρνπλ πεξαησζεί ή πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ε πξφνδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο
ηεο ΓΓ.
 Σε πεξίπησζε πνπ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ
ζπνπδψλ ηνπ (3 ή 4 ρξφληα) ν ΥΓ δελ έρεη θαηνρπξψζεη ηηο 50 ΓΜ – 100 ΠΜ ηνπ
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ηνπ ζηέιλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε δηαπίζησζε
θαζπζηεξήζεσλ ζην ηέινο ησλ 3 θαη 4 εηψλ.
 Σε πεξίπησζε πνπ ν ΥΓ ππεξβεί ην αλψηαην ρξνληθφ φξην ησλ 9 ή 12 εμακήλσλ
ρσξίο λα έρεη πεξαηψζεη ηε ΓΓ ηνπ, ηφηε κε εηζήγεζε ηνπ ζπληνληζηή γηα ηα ΓΓ ζηε
ΣΔ δηαγξάθεηαη, απφθαζε πνπ ζα πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ ηε ΓΣΔΣ.
 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο ΓΓ, ν ΥΓ θαηαζέηεη έλα αληίγξαθν ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν ηεο ΤΣΔ πνπ λα βεβαηψλεη
φηη έρεη νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή θαη λα δεηάεη ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηακεινχο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα αμηνινγήζεη ηειηθά ηε ΓΓ. Σε απηή ηε θάζε
θαηνρπξψλεη θαη ηηο 40 ΓΜ – 80 ΠΜ ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Σηελ επηακειή
ζπκκεηέρνπλ ηα ηξία (3) κέιε ηεο ΤΣΔ θαη ηνπιάρηζηνλ 4 κέιε ΓΔΠ απφ ηα νπνία ηα
2 ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο. Τα ππφινηπα κπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΠ παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο ΑΔΙ, ΑΣΔΙ,
κέιε ΔΠ ησλ ΤΔΙ ή ΑΣΠΑΙΤΔ, εξεπλεηέο Α, Β,Γ βαζκίδσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πνπ λα έρνπλ ΓΓ γηα ηνπο ΥΓ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ
ηηο 16/7/2008 θαη κεηά.
Κάζε ΓΓ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα Αγγιηθφ θείκελν, ηνπιάρηζηνλ 1000 ιέμεσλ,
ζην νπνίν λα πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ε κέζνδνο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηιακβάλεη. Αλ ζην πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο ΓΓ πξνβιέπεηαη ε
ζπκκεηνρή αζζελψλ ή άιινπ έκςπρνπ πιηθνχ είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηνπ
πξσηνθφιινπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο Έξεπλαο ηεο Σρνιήο (βιέπε
www.dent.uoa.gr).


7) Η ππνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο γίλεηαη πξνθνξηθά απφ ηνλ ΥΓ πξνο ηα κέιε
ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Η δηαδηθαζία ηεο ππνζηήξημεο είλαη αλνηθηή πξνο
ην θνηλφ. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΓΓ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ
ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.
8) Ο ΥΓ, πξηλ ηελ αλαγφξεπζε ζε δηδάθηνξα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 33 ηεχρε
ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ ζην ζπξσξείν ηεο Σρνιήο, ηα νπνία κνηξάδνληαη αλα 3 ζηα
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Δξγαζηήξηα θαη Κιηληθέο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ θάζε Δξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ηε ΓΓ
ππφςηλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ άπνςε πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ
αλαγφξεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδάθηνξα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η δηαδηθαζία ζα πξέπεη
λα έρεη νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηεζεί ε αλαγφξεπζε ηνπ ΥΓ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε.
9) Η αλαγφξεπζε ζε Γηδάθηνξα γίλεηαη αθνχ ν ππνςήθηνο νινθιεξψζεη επηηπρψο φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη δνθηκαζίεο θαη έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο. Η πξφηαζε γηα αλαγφξεπζε γίλεηαη απφ ηελ ΓΣΔΣ.
Απφ ηα θάησζη εθπαηδεπηηθά πεδία επηιέγνληαη φπνηα θξίλνληαη ρξήζηκα γηα ηελ εκπέδσζε
ηεο βαζηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΓ ζηελ επηζηήκε απηή, ηα νπνία
αλαγξάθνληαη ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ηνπ ΥΓ.
Α. Βαζηθή Δπηζηήκε Κοηλωληθής Οδοληηαηρηθής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΚΟ 520 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Κνηλσληθή Οδνληηαηξηθή (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΚΟ 521 Δηδηθά ζέκαηα ζηηο Σπκπεξηθνξηθέο Δπηζηήκεο (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΚΟ 522 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Δπηδεκηνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΚΟ 523 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΚΟ 524 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Χπρνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΚΟ 525 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΚΟ 526 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Κνηλσληνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
KO 527 Bηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Δπηδεκηνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΚΟ 528 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Χπρνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΚΟ 529 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηελ Κνηλσληθή Οδνληηαηξηθή (40 ΓΜ – 80 ΠΜ)

Β. Βαζηθή Δπηζηήκε Βηοιογίας ηόκαηος
1. ΒΣ 540 Δηδηθά ζέκαηα ζηε Βηνινγία ηνπ Σηφκαηνο (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
2. ΒΣ 541 Δηδηθά ζέκαηα ζηε Βηνινγηθή Φεκεία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
3. ΒΣ 542 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Αλνζνβηνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
4. ΒΣ 543 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Μηθξνβηνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
5. ΒΣ 544 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Μνξηαθή Βηνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
6. ΒΣ 545 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Βηνινγίαο ηνπ Σηφκαηνο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
7. ΒΣ 546 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Βηνινγηθήο Φεκείαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
8. ΒΣ 547 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Αλνζνβηνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
9. ΒΣ 548 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Μηθξνβηνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
10. ΒΣ 549 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Μνξηαθήο Βηνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
11. ΒΣ 550 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηε Βηνινγία Σηφκαηνο (40 ΓΜ – 80 ΠΜ)

Γ. Βαζηθή Δπηζηήκε Οδοληηαηρηθώλ Βηοϋιηθώλ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΟΒ 560 Δηδηθά ζέκαηα ζηα Οδνληηαηξηθά Βηνυιηθά (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΟΒ 561 Δηδηθά ζέκαηα ζηε Φεκεία θαη Τερλνινγία Μεηάιισλ (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΟΒ 562 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Δπηζηήκε ησλ Πνιπκεξψλ Υιηθψλ (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΟΒ 563 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Δπηζηήκε ησλ Κεξακηθψλ Υιηθψλ (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΟΒ 564 Δηδηθά ζέκαηα ζηα Υιηθά (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΟΒ 565 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Τνμηθνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΟΒ 566 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Οδνληηαηξηθψλ Βηνυιηθψλ (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΟΒ 567 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Φεκείαο θαη Τερλνινγίαο Μεηάιισλ (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΟΒ 568 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ζηελ Δπηζηήκε ησλ Πνιπκεξψλ Υιηθψλ (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΟΒ 569 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ησλ Κεξακηθψλ Υιηθψλ (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΟΒ 570 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ησλ Υιηθψλ (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΟΒ 571 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ηεο Τνμηθνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΟΒ 572 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηα Οδνληηαηξηθά Βηνυιηθά (40 ΓΜ – 80 ΠΜ)

Γ. Βαζηθή Δπηζηήκε Παζοβηοιογίας ηόκαηος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΣ 580 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Παζνβηνινγία Σηφκαηνο (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΠΣ 581 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΠΣ 582 Δηδηθά ζέκαηα ζηε Φαξκαθνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΠΣ 583 Δηδηθά ζέκαηα ζηε Φπζηνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΠΣ 584 Δηδηθά ζέκαηα ζηελ Αθηηλνβηνινγία (4 ΓΜ – 8 ΠΜ)
ΠΣ 585 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΠΣ 586 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Φαξκαθνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΠΣ 587 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Φπζηνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΠΣ 588 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Παζνβηνινγίαο Σηφκαηνο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΠΣ 589 Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Αθηηλνβηνινγίαο (3 ΓΜ – 6 ΠΜ)
ΠΣ 590 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηελ Παζνβηνινγία Σηφκαηνο (40 ΓΜ – 80 ΠΜ)

Δ. ΓΙΓΑΚΣΡΑ
Οη ΥΓ θαηαβάινπλ σο δίδαθηξα ην πνζφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε ΓΣΔΣ φηαλ θάλνπλ
ηελ αίηεζε έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ΓΓ (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο). Τν πνζφ θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο. Με ηελ θαηάζεζε ηνπ
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ε πξψηε δφζε, κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εμακήλσλ ε
δεχηεξε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) εμακήλσλ ε ηξίηε.
Τα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηεο Δκπνξηθήο
Τξάπεδαο ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ 81706531 θαη ν ΥΓ πξνζθνκίδεη ην θαηαζεηήξην ζηε
Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθνχ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη εμνθιεηηθή απφδεημε.
Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα απνλνκήο ππνηξνθηψλ ζηνπο ΥΓ πνπ είλαη απφιπηα
ζπλεπείο ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, κέζσ έθπησζεο δηδάθηξσλ.
Σρεηηθή εηζήγεζε ζα γίλεηαη εηήζηα απφ ηε ΣΔ, αθνχ εμεηαζηεί ε πξφνδνο φισλ ησλ ΥΓ.
Γηα οποηοδήποηε ζέκα, ποσ αθορά ηόζο ηελ απόθηεζε Μεηαπηστηαθού Γηπιώκαηος
Δηδίθεσζες όζο θαη Γηδαθηορηθού Γηπιώκαηος, ηο οποίο δελ θαιύπηεηαη από ηολ
παρόληα εζωηερηθό θαλοληζκό, αποθαζίδεη ε ΓΔ θαηόπηλ εηζήγεζες ηες Δ.

7

