∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥΣ
Από τον υποψήφιο διδάκτορα, µετά την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής, υποβάλλονται στη
Γραµµατεία του Τµήµατος:
ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί µέρος ή ολόκληρη η διατριβή τους σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή
του εξωτερικού για κρίση.
ιι) Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος ότι δεν έχει καµία εκκρεµότητα µε το Σύστηµα Βιβλιοθηκών του
ΑΠΘ (απαιτείται ένα ανάτυπο της διδακτορικής διατριβής).
ιιι) Βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ότι έχει παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τη
διατριβή. ∆ιευκρινίζεται ότι πριν την κατάθεση των προαναφερόµενων δικαιολογητικών πρέπει να έχει τυπωθεί
και συµπληρωθεί το έντυπο της Βιβλιοθήκης από τον υποψήφιο διδάκτορα και να έχει σφραγιστεί από τη
Γραµµατεία του Τµήµατος.
ιv) Ένα ανάτυπο της τελικής µορφής της διδακτορικής διατριβής το οποίο αποστέλλεται από τη Γραµµατεία του
Τµήµατος στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ).
v) Κατάθεση νέας διδακτορικής διατριβής για να ενταχθεί στο ΕΑ∆∆*.
vi) Επιστρέφονται ακαδηµαϊκή ταυτότητα και βιβλιάριο υγειονοµικής περίθαλψης (εφόσον έχει χορηγηθεί).
vii) Αίτηση και παράβολο για την έκδοση του αντιγράφου του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.

* Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑ∆∆ είναι υποχρεωτική και αποτελεί ένα από τα τελευταία
βήµατα πριν την απονοµή του διδακτορικού τίτλου.
Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειµένου να χορηγηθεί το αντίγραφο του τίτλου πρέπει να
ολοκληρωθεί η παρακάτω ροή εργασιών:
Η Γραµµατεία του Τµήµατος εισέρχεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης ∆ιδακτορικών
διατριβών του ΕΑ∆∆ (http://phdms.ekt.gr) και καταχωρεί τα απαιτούµενα στοιχεία κάθε νέας διδακτορικής
διατριβής που εγκρίνεται από το Τµήµα.
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, από το εξουσιοδοτηµένο άτοµο της γραµµατείας, αποστέλλεται
αυτόµατα από το σύστηµα ηλεκτρονικό µήνυµα στον διδάκτορα, ότι οφείλει να εισέλθει στο σύστηµα και να
καταχωρήσει τα απαιτούµενα στοιχεία της εργασίας του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και να
επισυνάψει το αρχείο του πλήρους κειµένου της διατριβής. Η εργασία πρέπει να είναι στην τελική της
µορφή µετά από τις επισηµάνσεις της εξεταστικής επιτροπής.
Το ΕΚΤ λαµβάνει την εγγραφή της εργασίας, την ελέγχει και εάν είναι αποδεκτή, ενηµερώνει ηλεκτρονικά τη
γραµµατεία ότι έχει κατατεθεί η διδακτορική διατριβή στο ΕΚΤ.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Τα ανάτυπα της διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι βιβλιοδετηµένα και τυπωµένα σε µέγεθος Α4 και στις
δυο όψεις. Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι τυπωµένο σε σκληρό χαρτόνι χρώµατος µπεζ. Στη ράχη των
αντιτύπων είναι απαραίτητη η αναγραφή του ονόµατος, του αρχικού του πατρώνυµου, του επωνύµου του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα, οι λέξεις «∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ» και το έτος παρουσίασής της στην επταµελή
εξεταστική επιτροπή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εξώφυλλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

{ΟΝΟΜΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ}
{Ι∆ΙΟΤΗΤΑ π.χ. ΧΗΜΙΚΟΣ}

{ΤΙΤΛΟΣ}

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ

{ΟΝΟΜΑ (ΑΡΧΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ}
{Ι∆ΙΟΤΗΤΑ π.χ. ΧΗΜΙΚΟΣ}

{ΤΙΤΛΟΣ}

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο {Όνοµα Εργαστηρίου, Τοµέα και Τµήµατος
του Πανεπιστηµίου ή Όνοµα Εργαστηρίου και Ερευνητικού Κέντρου}

Ηµεροµηνία προφορικής εξέτασης: {ηµεροµηνία}
ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – Επιβλέπων Καθηγητής
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – (Μέλος συµβουλευτικής επιτροπής)
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – (Μέλος συµβουλευτικής επιτροπής)
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – (Πανεπιστήµιο … )
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – (Πανεπιστήµιο … )
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – (Πανεπιστήµιο … )
Τίτλος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – (Πανεπιστήµιο … )

Πρώτο Φύλλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

Παρακάτω απεικονίζεται η µορφή που πρέπει να έχουν οι αρχικές σελίδες των ανάτυπων της διατριβής:

Η επταµελής εξεταστική επιτροπή που ορίστηκε σύµφωνα µε τη

 Όνοµα Αρχικό Γράµµα Πατρωνύµου Επίθετο

Γ.Σ.Ε.Σ. ……/….-…-…… για την κρίση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

{π.χ. Γεώργιος Ν. Παπαδόπουλος}

του

 Α.Π.Θ.

……..

(π.χ.

Χηµικού),

συνήλθε

σε

συνεδρίαση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης την
{Ηµεροµηνία}, όπου παρακολούθησε την υποστήριξη της διατριβής
µε τίτλο {Τίτλος (έντονη µορφή)}. Η επιτροπή έκρινε οµόφωνα (ή µε
ψήφους … υπέρ … κατά, ονοµατεπώνυµα µειοψηφούντων) ότι η
διατριβή είναι πρωτότυπη και αποτελεί ουσιαστική συµβολή στην
πρόοδο της Επιστήµης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

∆εύτερο Φύλλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

{Ονοµατεπώνυµο},

Τρίτο Φύλλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ {ΕΤΟΣ}

{Τίτλος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής}
ISBN

«Η έγκριση της παρούσης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής από το Τµήµα Χηµείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης δεν υποδηλώνει αποδοχή των
γνωµών του συγγραφέα» (Ν.5343/1932, άρθρο 202, παρ. 2).

Οι πίσω σελίδες των τριών πρώτων φύλλων
παραµένουν κενές
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