ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων
Α. Τυπικά Προσόντα
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει:
(α) να έχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού ή του
Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
(β) να έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού ή του
Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο
αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα βασικά πεδία έρευνας του Τμήματος Οργάνωσης
και
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
(δηλαδή:
Μάρκετινγκ,
Μάνατζμεντ,
Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι,
Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση).
(γ) να γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση:
1. Proficiency, ή
2. TOEFL 79 και πάνω στο Internet-based test ή 213 και πάνω στο computer-based test, ή
3. IELTS 6, ή
4. Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2, ή
5 πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα από Αγγλόφωνο
Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

Εφ' όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει
στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ., από 1 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου ή από 1 Μαρτίου
μέχρι τέλη Απριλίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και ερευνητική πρόταση
(λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.uom.gr ).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος.
4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του
προγράμματος: http://mba.uom.gr ).
Για να γίνει δεκτή αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές, ο/η υποψήφιος
πρέπει να έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος θα πρέπει
να υποστηρίζει την αίτησή αυτή συνυπογράφοντάς την.
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Β. Ουσιαστικά Προσόντα
Για την ουσιαστική αξιολόγηση του/της υποψηφίου από την ΕΔΕ θα λαμβάνονται υπ’
όψη τα κριτήρια που παρατίθενται:
Ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κατέχει. Συγκεκριμένα, για σπουδές
στην Ελλάδα, βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος «7,5». Για σπουδές στο Ηνωμένο
Βασίλειο «55%» και για σπουδές στις ΗΠΑ «Β». Σε περίπτωση που η βαθμολογία του
υποψηφίου δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω πρότυπα, τότε μπορεί να συζητηθεί η
αίτησή του/της στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), μετά από τεκμηριωμένη
πρόταση του ενδιαφερόμενου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, προκειμένου να αναδειχθούν
οι ερευνητικές και συγγραφικές του/της ικανότητες μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά
περιοδικά, εισηγήσεων και/ή δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων, τιμητικές
διακρίσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, εξαιρετικές επιδόσεις, κλπ. για τη λήψη
τελικής απόφασης αποδοχής ή απόρριψης.

Διαδικασία Έναρξης και Πραγματοποίησης των Σπουδών για την Απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος
Α. Πρώτος κύκλος
(1) Ο/Η υποψήφιος με την αίτησή του/της και κατόπιν συνεννόησης προτείνει και τον
επιβλέποντα των διδακτορικών σπουδών του (ο οποίος συνυπογράφει την αρχική του
αίτηση). Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει ανάλογα σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 3685/2008.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται στη συνέχεια με πρόταση του
επιβλέποντα και έγκριση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Η τριμελής Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι αρμόδια
για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου και στην οποία μετέχουν ένα μέλος
Δ.Ε.Π. ενός εκ των Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή
καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη τα οποία μπορεί
να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι.,
καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 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.

(2) Το Δ.Π.Μ.Σ. ζητά από τον/την υποψήφιο να παρακολουθήσει κατάλληλα μαθήματα,
εάν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αυτά
μπορούν να προκύψουν είτε από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου
(αφού καταβάλει τα δίδακτρα που αναλογούν) είτε να παρακολουθηθούν ως μαθήματα
ειδικών θεματικών ενοτήτων σύμφωνα πάντα με την κρίση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα διάφορα μαθήματα που ο/η υποψήφιος θα
παρακολουθήσει, δεν μπορούν να υπερβούν τα 10, θα εξετάζεται δε κατά τις γνωστές
εξεταστικές περιόδους με βαθμό επιτυχίας 7 και άνω.
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Β. Δεύτερος Κύκλος – Εξετάσεις Πιστοποίησης για τη συνέχιση των σπουδών
(3) Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο ο/η
υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει δώδεκα (12) μήνες και το αργότερο είκοσι τέσσερις (24)
μήνες,από την εισαγωγή του στο πρόγραμμα (συγκρότηση της ΣΕ), ο/η υποψήφιος/α θα
πρέπει να δώσει Γραπτές Εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα Μεταπτυχιακού επιπέδου, κάθε
ένα από τα οποία εξετάζεται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ εκ των Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Τα
παραπάνω μαθήματα ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεννόηση με
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Κάθε μέλος ΔΕΠ πρέπει να ορίσει στη συνεδρίαση της
Ε.Δ.Ε. δύο (2) και όχι περισσότερα από τρία (3) μαθήματα που επιθυμεί να εξετάσει και
οφείλει να δώσει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη, προτεινόμενα συγγράμματα κ.α.
Οι προτάσεις για τον ορισμό των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστεί ο/η υποψήφιος/α
θα πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από
την ΣΕ το αργότερο έως τις 31/5 του προηγηθέντος εαρινού εξαμήνου. Ο/Η
υποψήφιος/α μπορεί να εξεταστεί έως δύο (2) φορές. Οι εξετάσεις κρίνονται ως
«Επιτυχείς»/ «Ανεπιτυχείς».
Διενέργεια Εξετάσεων
Την ευθύνη διενέργειας των γραπτών εξετάσεων την έχει η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Αφού εγκριθεί η εξέταση των μαθημάτων του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα από την
Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. καταρτίζει το
πρόγραμμα των εξετάσεων στο τέλος κάθε εαρινού εξαμήνου. Επιτηρητές των
εξετάσεων ορίζονται μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος του επιβλέποντος από την Ε.Δ.Ε.
Τρεις ημέρες πριν τις εξετάσεις, τα μέλη ΔΕΠ των εξεταστέων μαθημάτων καταθέτουν
στη Γραμματεία τα θέματα των εξετάσεων σε κλειστό φάκελο. Τα θέματα παραδίδονται
στα μέλη ΕΤΕΠ που θα επιτηρήσουν την ημέρα της εξέτασης σε κλειστό φάκελο και
περιλαμβάνουν τριάντα (30) ερωτήσεις τύπου Πολλαπλής Επιλογής ή/και Σωστό/Λάθος,
στις οποίες θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία (για κάθε τρεις λανθασμένες απαντήσεις
θα αφαιρείται μία σωστή). Μία εξέταση κρίνεται ως «Επιτυχής» όταν το τελικό σκορ
είναι ≥ 15/30.
Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε μάθημα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά. Το όνομα
του υποψηφίου στο γραπτό δοκίμιο καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά τους στοιχεία
καλύπτονται με αδιαφανή κόλλα κατά την παράδοση του δοκιμίου, το οποίο
μονογράφεται από έναν τουλάχιστον επιτηρητή. Το αρμόδιο μέλος ΕΤΕΠ παραδίδει τα
γραπτά στο μέλος ΔΕΠ για βαθμολόγηση.
Μέσα σε πέντε ημέρες μετά τις εξετάσεις, τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να καταθέσουν τα
γραπτά δοκίμια με τη βαθμολογία τους, υπογεγραμμένα από τους ίδιους, στη
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, χωριστά για κάθε υποψήφιο.
Οι εξετάσεις κρίνονται «Επιτυχείς» μόνον όταν ο/η/ υποψήφιος/α έχει περάσει
«Επιτυχώς» όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται
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αμέσως στον/στην υποψήφιο/α από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας, σε κάποιο/κάποια από τα μαθήματα, η εξέταση
μπορεί να επαναληφθεί μόνο μία ακόμη φορά για κάθε μάθημα.
Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει να ενημερώνει τα μέλη των αρμοδίων
Επιτροπών, καθώς και τους υποψηφίους για τις σχετικές προθεσμίες, έχοντας την ευθύνη
του γενικού συντονισμού των διαδικασιών.
(4) Μετά την επιτυχία του/της στις Εξετάσεις, ο/η υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει με την
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Αφού μελετήσει εκτενώς τη σχετική διεθνή
επιστημονική βιβλιογραφία, ο/η υποψήφιος οριστικοποιεί το θέμα της διατριβής και
υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή εκτενή ερευνητική πρόταση η οποία
περιλαμβάνει: την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη μεθοδολογία, την υπόθεση της
διδακτορικής διατριβής και τη σχετική βιβλιογραφία. Το θέμα θα πρέπει να είναι
ερευνητικά και επιστημονικά πρωτότυπο και να προάγει την επιστήμη. Μετά την έγκριση
της πρότασης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, ο/η υποψήφιος μπορεί να
συνεχίσει την εκπόνηση της διατριβής.
(5) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη, ενώ η μεγαλύτερη προκύπτει σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αρχίζει από την ημέρα
συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπως ορίζει ο Ν. 3685/2008. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής η οποία
γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Η διδακτορική διατριβή μπορεί να
συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
(6) Ο επιβλέπων ή μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με
επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και κατόπιν αποδοχής από τη Ε.Δ.Ε. Ο/Η υποψήφιος
βρίσκει με δική του/της ευθύνη τον νέο επιβλέποντα και η ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζει τα
άλλα παραιτηθέντα μέλη με υπόδειξη του επιβλέποντα ή αν δεν υπάρχει υπόδειξη, με
απόφαση της ΕΔΕ.
(7) Αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γίνεται μόνο μετά
από τεκμηριωμένο αίτημα των άλλων δύο μελών και απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Γ. Γενικές Διατάξεις
(8) Στον υποψήφιο διδάκτορα χορηγείται πάσο και βιβλιάριο σπουδών.
(9) Στα πλαίσια εκπαίδευσης του υποψηφίου διδάκτορα, πρέπει να επικουρεί στη
διδασκαλία μαθήματος ή μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου (διδασκαλία,
φροντιστήρια, ασκήσεις, βαθμολόγηση γραπτών κ.λπ). Τα μαθήματα πρέπει να έχουν
άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού και να επιβλέπεται η
διδασκαλία τους από τον επιβλέποντα του/της υποψηφίου. Ο υποψήφιος υποχρεούται
να βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ώρες κάθε εβδομάδα
κατανεμημένες υποχρεωτικά σε τρεις (3) συνεχείς ημέρες συμμετέχοντας σε
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία του επιβλέποντα
Καθηγητή ή και των δύο (2) άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με
4

σκοπό την απόκτηση χρήσιμων γι’ αυτόν και την μετέπειτα επιστημονική του εξέλιξη
διδακτικών - ερευνητικών εμπειριών.
(10) Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και
μέχρι την προφορική υποστήριξη της διατριβής τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στις επιτηρήσεις των εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Ο.Δ.Ε.
(Επισπεύδων Τμήμα) και με βάση το πρόγραμμα επιτηρήσεων που εκπονεί το Τμήμα
Ο.Δ.Ε. Υποχρεούνται να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των
επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Δ.Ε. σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σε
περίπτωση κωλύματος, οφείλουν να βρουν αντικαταστάτη και να ενημερώσουν
απαραιτήτως τον υπεύθυνο Καθηγητή εγγράφως για το όνομα αυτού που θα τους
αντικαταστήσει. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ένας υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να
προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες και σε κάποιο από τα άλλα συμμετέχοντα τμήματα.
(11) Υποχρεούνται να παρακολουθούν τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα
Ο.Δ.Ε. και από όποιο άλλο τμήμα υποδείξει ο επιβλέπων καθηγητής.
(12) Επίσης υποχρεούνται να παρουσιάζουν στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. την πρόοδο της
ερευνητικής τους εργασίας σε ετήσια βάση με γραπτή ή/και προφορική αναφορά ή
παρουσίαση σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΕΔΕ.
(13) Η αναιτιολόγητη μη συμμόρφωση ή αποδοχή των ανωτέρω υποχρεώσεων
συνεπάγεται την παραπομπή του υποψηφίου στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με το ερώτημα
διαγραφής από το Πρόγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η παραπομπή
μπορεί να γίνει είτε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή είτε από τον πρόεδρο της
ΕΔΕ του ΔΠΜΣ εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του παραβίαση των παραπάνω
υποχρεώσεων.
(14) Ο/η υποψήφιος/α στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής, οφείλει να έχει
συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές και μια τουλάχιστον
δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του/της σε διεθνές
καταλογογραφημένο περιοδικό το οποίο ευρετηριάζεται σε μία από τις βάσεις: ABS,
SCOPUS, ISI, JQL ή τη λίστα περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνιστάται, η
Επταμελής Επιτροπή να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ύπαρξη και δεύτερης δημοσίευσης
του ως άνω επιπέδου, προκειμένου να απονεμηθεί ο βαθμός «Άριστα» στον/ην
υποψήφιο/α.
(15) Ο εσωτερικός κανονισμός ισχύει αμέσως από την έγκρισή του από την Ε.Δ.Ε. και για
όλους τους υποψήφιους διδάκτορες που θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα μετά την
έγκριση του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα της ημερομηνίας υποβολής αίτησής τους.
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