
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 555/21-2-2020) οι υποψήφιοι διδάκτορες του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην πορεία των διδακτορικών τους 
σπουδών.  

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν α) την παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού και γενικότερα ακαδημαϊκού 
έργου στο Τμήμα και β) την παρουσίαση τεκμηριωμένης προόδου στην εκπόνηση των σταδίων της 
διδακτορικής έρευνας 

Α) Παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού και γενικότερα ακαδημαϊκού έργου στο Τμήμα 

Στην παρούσα παράγραφο συνοψίζονται οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων προς το τμήμα 
Φυσικοθεραπείας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του προαναφερθέντος κανονισμού.  

Συγκεκριμένα,  

 Κατά το Άρθρο 10.5 «Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται στην παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού 
έργου σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος…..». Στο πλαίσιο αυτό:  

α) το Τμήμα αναθέτει 6 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

β) όταν παραστεί ανάγκη, το Τμήμα θα αναθέσει επικουρικό έργο για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών.  

γ) οι υποψήφιοι διδάκτορες συμβάλλουν στην οργάνωση και υποστήριξη των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 
του τμήματος όπως σεμινάρια και ημερίδες ή την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά έργα. 

*Εφόσον επιθυμούν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο πέραν της προαναφερθείσας υποχρέωσης, οι υποψήφιοι 
διδάκτορες μπορούν να αναλάβουν επικουρικό έργο με ωριαία αντιμισθία, με την έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. 

 

 «Κατά το Άρθρο 10.7 «Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρέχουν στο Τμήμα υποστήριξη στην εξεταστική 
διαδικασία….». Στο πλαίσιο αυτό, θα τους ανατίθεται έργο επιβλέποντος κατά τις εξετάσεις του Τμήματος, 
κατά μέσον όρο ίσο με το εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους έργο. 

 

Β) Παρουσίαση τεκμηριωμένης προόδου στην εκπόνηση των σταδίων της διδακτορικής έρευνας 

 Κατά το Άρθρο 11.1 οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδεικνύουν επαρκή πρόοδο η οποία 
τεκμηριώνεται με εκθέσεις προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

 



Αναλυτικότερα και ανά έτος Διδακτορικών σπουδών ισχύουν τα εξής κριτήρια προόδου:  

 

Α΄ Έτος Διδακτορικών Σπουδών  

-Οριστικοποίηση και έγκριση του ερευνητικού πρωτοκόλλου, κι εάν κρίνεται απαραίτητο εκπόνηση πιλοτικής 
έρευνας, από την  στην τριμελή επιτροπή 

-Κατάθεση αίτησης για έγκριση της έρευνας από την αρμόδια επιτροπή ηθικής 

-Οριστικοποίηση εγγραφής του ερευνητικού πρωτοκόλλου σε διεθνείς βάσεις εγγραφής των ερευνών 
(registration) 

-Ολοκλήρωση-αποστολής προς δημοσίευση συστηματικής ανασκόπησης στο θέμα του διδακτορικού 

-Παρουσίαση και έγκριση της ολοκληρωμένης πρότασης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
μετρήσεων από την τριμελή επιτροπή. 

 

Β΄ Έτος Διδακτορικών Σπουδών  

-Οριστική αποδοχή της συστηματικής ανασκόπησης σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί κατά το Α’ Έτος 

-Ολοκλήρωση και έγκριση των κεφαλαίων εισαγωγής και μεθοδολογίας της διατριβής 

-Αναλυτική παρουσίαση και έγκριση της πορείας των μετρήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσής από την  στην τριμελή επιτροπή 

 

Γ΄ Έτος Διδακτορικών Σπουδών  

-Ολοκλήρωση των ερευνητικών μετρήσεων  

-Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων  

-Αποστολή προς παρουσίαση υλικού της ερευνητικής εργασίας σε επιστημονικές εκδηλώσεις  

-Ολοκλήρωση της συγγραφής σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό 

-Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεων σε ξένα επιστημονικά περιοδικά  

 

*Τα κριτήρια προόδου του Γ΄ Έτους μπορεί να ολοκληρωθούν και κατά το Δ’ Έτος, σε περίπτωση που απαιτούνται 
πιο χρονοβόρες πειραματικές διαδικασίες (πχ μελέτες προοπτικής)  

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

Ηλίας Τσέπης                                                Κων/νος Φουσέκης                                        Ευδοκία Μπίλη 

   


