ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΕ ΣΥΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Μεταξύ των: Πανεπιστημίου ….. (Γαλλία)
και
του Πανεπιστημίου ….. (Ελλάδα)
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το Πανεπιστήμιο ……(Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο
….(Ελλάδα) δηλώνουν την πρόθεση να συνεργαστούν για την εκπόνηση από κοινού
διδακτορικών διατριβών.
Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία θα ξεκινήσει με τη συν-επίβλεψη διδακτορικών διατριβών
 Από το Τμήμα …..του Πανεπιστημίου ….
 Από το Τμήμα …..του Πανεπιστημίου ….
1.2 Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται σύμφωνα α) με το άρθρο 23
Ν.3404/2005 (ΦΕΚ Α’ 260) που αφορά τη διεθνή συνεργασία για κοινά προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών ή/και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μεταξύ
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
και β) την Υπουργική απόφαση της 6ης Ιανουαρίου 2005 των γαλλικών Πανεπιστημίων
για τη διεθνή συνεργασία που αφορά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
1.3 Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθορίζει τους απαιτούμενους όρους για την
απονομή του διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου ….. και του διδακτορικού
διπλώματος του Πανεπιστημίου ….. στους υποψήφιους διδάκτορες, μετά την υποστήριξη
της διδακτορικής τους διατριβής, η εκπόνηση της οποίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της επιστημονικής συνεργασίας των ανωτέρω Πανεπιστημίων.
2.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών θα εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύονται στους συνεργαζόμενους φορείς, όπως αυτά ορίζονται στα αντίστοιχα
προγράμματα σπουδών.
3. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δυνατόν να χρηματοδοτείται, κατά τα οριζόμενα στην
ειδική Σύμβαση Εφαρμογής που θα συνάπτεται για κάθε διατριβή, από Κονδύλια από
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Ειδικούς Λογαριασμούς των συμβαλλόμενων
Ιδρυμάτων, από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου ή και του Ιδιωτικού τομέα, από χορηγίες
φυσικών και νομικών προσώπων και από διάφορες άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές, καθώς
και από δίδακτρα που θα καταβάλουν οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον και όπως προβλέπεται ή
θα προβλεφθεί από τους Κανονισμούς λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και
διδακτορικών σπουδών των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, στα οποία θα ενταχθούν οι
εκπονήσεις των συνεπιβλεφθησομένων διδακτορικών διατριβών.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Για τους υποψήφιους διδάκτορες με το σύστημα της συνεπίβλεψης ισχύουν οι υποχρεώσεις και
τα δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων του καθενός από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, όπως

καθορίζονται από τους Κανονισμούς λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και
διδακτορικών σπουδών, στα οποία θα ενταχθούν οι εκπονήσεις των συνεπιβλεφθησομένων
διδακτορικών διατριβών.
5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
Η/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η μετακίνηση του εμπλεκόμενου διδακτικού προσωπικού ή/και των υποψηφίων διδακτόρων από
και προς την έδρα των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων θα ρυθμίζεται κατά περίπτωση από την κάθε
Σύμβαση Εφαρμογής του παρόντος η οποία θα αφορά συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή.
6. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής θα χορηγείται κοινός διδακτορικός
τίτλος, στην Ελληνική και στη Γαλλική, (κατά το πρότυπο των χορηγούμενων τίτλων σε
διδάκτορες χωρίς το σύστημα της συνεπίβλεψης), στον οποίο θα αναγράφεται η ονομασάι των
αντίστοιχων εθνικών τίτλων και τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα με τα αρμόδια Τμήματά τους, θα
υπογράφεται από τους Πρυτάνεις των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων και από τους προέδρους
των αρμοδίων Τμημάτων τους και θα υπάρχει η ένδειξη ότι πρόκειται για τίτλο που χορηγείται
στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας των ανωτέρω Ιδρυμάτων για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
7. ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Η γλώσσα εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών θα είναι η ελληνική ή η γαλλική, όπως θα
ορίζεται στην κάθε Σύμβαση Εφαρμογής του παρόντος, η οποία θα αφορά συγκεκριμένη
διδακτορική διατριβή, ενώ θα κατατίθεται και μια περίληψη στην άλλη γλώσσα.
8. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
8.1 Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού
τίτλου συναφούς με το επιστημονικό πεδίο της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής.
8.2 Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε Ίδρυμα. Οι δύο
συνεπιβλέποντες είναι συνυπεύθυνοι για την καλή επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.
8.3 Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
αναλαμβάνει ένα απο τα παραπάνω συνεργαζόμενα Ιδρύματα, το οποίο θα ορίζεται στην
κάθε Σύμβαση Εφαρμογής του παρόντος, η οποία θα αφορά συγκεκριμένη διδακτορική
διατριβή.
8.4 Η ανάληψη και η όλη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής γίνεται με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, στην οποία βρίσκεται το
συνεργαζόμενο Ίδρυμα που θα έχει την κατά τα παραπάνω διοικητική και οργανωτική
ευθύνη. Στο ίδιο Ίδρυμα θα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψήφιου
διδάκτορα από την επταμελή εξεταστική επιτροπή του ν.2083/1992 για την ελληνική
πλευρά ή την αντίστοιχη γαλλική επιτροπή, στην οποία θα μετέχουν όλοι οι
συνεπιβλέποντες.

9. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για κάθε διδακτορική διατριβή, η οποία θα εκπονείται σε εκτέλεση του παρόντος, θα
υπογράφεται ειδική Σύμβαση Εφαρμογής από τους Πρυτάνεις των συμβαλλόμενων Ιδρυμάτων ή
από τους Προέδρους των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, από τους επιβλέποντες και
από τους υποψήφιους διδάκτορες. Οι Συμβάσεις Εφαρμογής θα περιλαμβάνουν κυρίως μνεία ότι
υπογράφονται στο πλαίσιο του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου, το θέμα της υπό εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, δέσμευση των εμπλεκομένων μερών από τους όρους του παρόντος, από
τους Κανονισμούς λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, στα οποία θα ενταχθεί η
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και από κάθε συναφή νομική διάταξη, τα θέματα που
σύμφωνα με το παρόν ρυθμίζονται από κάθε Σύμβαση Εφαρμογής και κάθε άλλο διαδικαστικό
θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχή περάτωση της διδακτορικής διατριβής.
Για το Πανεπιστήμιο ……(Γαλλία)
Ο Πρύτανης
Υπογραφή
Πόλη, Ημερομηνία

Για το Πανεπιστήμιο ….(Ελλάδα)
Ο Πρύτανης
Υπογραφή
Πόλη, Ημερομηνία

