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ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  
 

ΣΤΟ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΗΣ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΤΟΥ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΔΣ,  που εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 09/25.6.2015 και ψηφίστηκε στη 

Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης 176/29.10.2015) 

 
Τεκμηρίωση 

Ο Κανονισμός ΔΣ δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία για τις εκθέσεις προόδου και αναφέρει σχετικά 
(άρθρο 3ε ,σ. 3): 

«Η 3ΣΕ έχει την ευθύνη της προόδου του ΥΔ και συντάσσει έκθεση προόδου σε ετήσια βάση την οποία 

καταθέτει στη ΓΣΕΣ» 

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι διδακτορικές σπουδές (ΔΣ)  χωρίζονται σε δύο φάσεις για τις 
οποίες και αναφέρεται σχετικά και η εκάστοτε έκθεση προόδου (άρθρο 4α, σ. 3): 

«Υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εργασίας (επισκόπησης) αυτής είναι η 3ΣΕ, η οποία ενημερώνει εγγράφως τη 

ΓΣΕΣ για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης» 
Και (άρθρο 4β, σ.4).  

«Η ερευνητική δραστηριότητα του ΥΔ περιγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται από την 
3ΣΕ και κατατίθενται προς τη ΓΣΕΣ» 

 
Η αναζήτηση σε άλλα πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά τμήματα έδωσε παραδείγματα πιο τυπικών ή 
λιγότερο τυπικών εκθέσεων, ανάλογα με τους κανονισμούς των σχετικών τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση 
το περιεχόμενο των εκθέσεων, με κύρια ευθύνη της τριμελούς επιτροπής τεκμηριώνει (α) τη συνέχιση της 
εκπόνησης της διατριβής σύμφωνα με την σχετική φάση, (β) την ανταπόκριση του υποψήφιου στις 
απαιτήσεις της φάσης και (γ) τον προγραμματισμό για την επόμενη φάση.  
Γενικότερα, η απουσία Εκθέσεων Προόδου με ευθύνη της τριμελούς επιτροπής δικαιολογεί τη διακοπή 
της διατριβής ή του δικαιώματος υποβολής της.  
  

Πρόταση 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΤΕΠΑΕ οι σπουδές χωρίζονται σε 2 φάσεις : 
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1η περίοδος: στην περίοδο αυτή (από 1 ως 2 χρόνια) ο υποψήφιος (α) παρακολουθεί 

μαθήματα (εφόσον έχει κριθεί απαραίτητο), (β) πραγματοποιεί βιβλιογραφική 
επισκόπηση και κριτική αποτίμηση σχετικά με το αντικείμενο της διατριβής και (γ) 
παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά στις ειδικές συναντήσεις που οργανώνονται στο τμήμα. 

Κατά συνέπεια η Έκθεση Προόδου καλείται να παρουσιάσει τα αντίστοιχα στοιχεία (βλ. 
Υπόδειγμα 1).  
 
2η περίοδος: στην περίοδο αυτή (2 χρόνια και πάνω) ο υποψήφιος (α) ολοκληρώνει τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, (β) προετοιμάζει και στη συνέχεια οριστικοποιεί ένα μεθοδολογικό σχέδιο και 
τέλος (γ) πραγματοποιεί την έρευνα.  
Μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής,  ο ΥΔ οφείλει να συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή 
συνέδρια με κριτές και πριν από το τέλος της να έχει πραγματοποιήσει μία (1) τουλάχιστον 
δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη Διατριβή του σε έγκριτο διεθνές ή 
ελληνικό περιοδικό (με σύστημα κριτών) ή σε Πρακτικά Συνεδρίου (με σύστημα 
κριτών). 

 
Κατά συνέπεια η Έκθεση Προόδου καλείται να παρουσιάσει και τα στοιχεία αυτά (βλ. 
Υπόδειγμα 2). Το σύνολο των εκθέσεων προόδου είναι κατ’ ελάχιστον τρεις (βλ. Υπόδειγμα 3). 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (1η περίοδος, 1 ως 2 χρόνια) 
 

Η έκθεση αυτή (2- 3 σελίδες) θα περιλαμβάνει:  
•  Προσωρινό ή οριστικό τίτλο της διατριβής (ημερομηνία ΓΣΕΣ). 
•  Συνοπτική περιγραφή του θέματος, της σημασίας και της καινοτομίας του,  όπου 

στοιχειοθετείται και η πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής. 

 Ο στόχος και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις της διατριβής. 
•  Σύντομη παρουσίαση (βασικής) βιβλιογραφικής ανασκόπησης (μαζί με τις πιο σημαντικές 

αναφορές). 

 Αρχικά προτεινόμενη μεθοδολογία (μέθοδος, δείγμα, εργαλεία, πιθανή διαδικασία). 
• Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των εργασιών. 
Στην έκθεση σημειώνονται επίσης: 

- η παρακολούθηση των μαθημάτων (εφόσον είχε κριθεί) και η συμμετοχή του ΥΔ στις 
σχετικές συναντήσεις, 

- η ανταπόκριση του σε επικουρικές εργασίες του τμήματος. 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (2η περίοδος, 2 και πάνω) 
 

Η έκθεση αυτή (2- 3 σελίδες) θα περιλαμβάνει:  
•  Τον τίτλο της διατριβής (ημερομηνία ΓΣΕΣ), μαζί με το στόχο και τα βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα ή/και υποθέσεις της εργασίας.  
• Σύντομη παρουσίαση (βασικών) θεωρητικών πλαισίων (μαζί με τις πιο σημαντικές αναφορές) 

πάνω στα οποία στηρίζεται η έρευνα. 

 Αναλυτική μεθοδολογία  (όπως διαμορφώθηκε, μέθοδος, δείγμα, εργαλεία, ερευνητική 
διαδικασία, αξιοπιστία και εγκυρότητα) 

 Πιθανά αποτελέσματα (όπως προκύπτουν). 
•  Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των εργασιών 
Στην έκθεση σημειώνονται επίσης: 

- η συμμετοχή του ΥΔ στις σχετικές συναντήσεις όπως και η συμμετοχή του σε εθνικά ή 
διεθνή συνέδρια ή πιθανές δημοσιεύσεις, 

- η ανταπόκριση του σε επικουρικές εργασίες του τμήματος. 
 



αριθμ. πρωτ.  
1430/21.6.2016 

Ό πω ς  τ ροπ οπο ιή θηκ ε  σ τ η Γε ν ική  Σ υ νέλ ε υσ η Ει δικ ής  Σ ύ νθ ε σης  (α ρ ιθ.  συ ν.  1 2 /3 0. 6.2 0 1 6)  

Π
Α

Ρ
Α

Ρ
ΤΗ

Μ
Α

 Γ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 (3η περίοδος, μέχρι την ολοκλήρωση) 
 

Η έκθεση αυτή (2- 3 σελίδες) θα περιλαμβάνει:  
•  Τον τίτλο της διατριβής, το στόχο και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις της 

εργασίας  
• Σύντομη παρουσίαση θεωρητικών πλαισίων (μαζί με τις πιο σημαντικές αναφορές) πάνω στα 

οποία στηρίζεται η έρευνα (πιθανή διεύρυνση των προηγούμενων). 

 Συνοπτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε (μέθοδος, δείγμα, εργαλεία, ερευνητική 
διαδικασία, αξιοπιστία και εγκυρότητα) 

 Βασικά αποτελέσματα και επεξεργασία. 

 Περιεχόμενα/δομή της διδακτορικής εργασίας. 

 Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της συγγραφής και υποστήριξης της διατριβής. 
Στην έκθεση σημειώνονται επίσης: 

- η συμμετοχή του ΥΔ στις σχετικές συναντήσεις όπως και η συμμετοχή του σε εθνικά ή 
διεθνή συνέδρια, 

- η/οι (υποχρεωτικές) δημοσιεύσεις, 
- η ανταπόκριση του σε επικουρικές εργασίες του τμήματος. 

 

Συντάκτες: Μ. Τζεκάκη Μ. Μπιρμπίλη και Α. Καρακίτσιος 


