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Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
1. Η δομή, η οργάνωση, η εφαρμογή και η αξιολόγηση του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών (Τρίτου Κύκλου Σπουδών) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
(εφεξής Τ.Μ.Σ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Οι διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εξειδικεύουν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τ.Μ.Σ.
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
2. Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στις διαδικασίες επιλογής, διαμόρφωσης του
αντικειμένου της έρευνας και αποτίμησης της προόδου των υποψήφιων διδακτόρων, στην
απαιτούμενη μορφή της τεκμηρίωσης και δημοσίευσης του αποτελέσματος της έρευνάς
τους κατά αντικείμενο, καθώς και στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των διδακτορικών τους
σπουδών. Η αρμοδιότητα για κάθε θέμα σχετικό με τον Τρίτο Κύκλο Σπουδών, που δεν
ρυθμίζεται από τη νομοθεσία ή από τον παρόντα Κανονισμό, ανήκει στη Συνέλευση του
Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 2: Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών
Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών (Τρίτου Κύκλου Σπουδών) του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου
Πανεπιστημίου είναι η παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού ή/και καλλιτεχνικού έργου
στα πεδία της Μουσικής Σύνθεσης, της Μουσικής Εκτέλεσης και των Μουσικών
Επιστημών, τα οποία θεραπεύει το Τ.Μ.Σ., καθώς και η συμβολή στην προαγωγή και
εμβάθυνση της επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής γνώσης και εμπειρίας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Οι σπουδές αυτές ολοκληρώνονται με την απονομή Διδακτορικού
Διπλώματος.

Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας έχει ο/η κάτοχος
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διπλώματος Δεύτερου Κύκλου Σπουδών) από
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο ως ισότιμο της
αλλοδαπής. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου
Πανεπιστημίου δύναται να κάνει δεκτό και μη κάτοχο Δ.Μ.Σ ως υποψήφιο διδάκτορα, με
κριτήρια:
α) είτε την προσηκόντως τεκμηριωμένη δημιουργική δραστηριότητά του/της στο πεδίο
της Μουσικής Σύνθεσης, όπως δημοσίευση ή δημόσια εκτέλεση ικανού αριθμού
πρωτότυπων μουσικών έργων από επαγγελματίες μουσικούς ή άλλοι τύποι παρουσίασης
ηχητικής τέχνης γενικότερα, στο πλαίσιο σημαντικών καλλιτεχνικών διοργανώσεων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο βασικός τίτλος σπουδών
του/της αφορά το αντικείμενο της Μουσικής Σύνθεσης,
β) είτε την προσηκόντως τεκμηριωμένη, εκτεταμένη καλλιτεχνική δραστηριότητά του/της
στο πεδίο της Μουσικής Εκτέλεσης και στο πλαίσιο επαγγελματικών διοργανώσεων της
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ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο βασικός τίτλος σπουδών
του/της (πτυχίο Α.Ε.Ι.) αφορά το αντικείμενο, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει
διδακτορική έρευνα,
γ) είτε την προσηκόντως τεκμηριωμένη προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική
εμπειρία του/της στο πεδίο των Μουσικών Επιστημών όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα,
δημοσίευση σειράς επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή
συλλογικούς τόμους, αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε αναγνωρισμένους
ερευνητικούς φορείς κ.ά.
2. Ο υποψήφιος διδάκτoρας υποβάλλει στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (δηλαδή το
αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και το αργότερο μέχρι το
τέλος Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο) σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τ.Μ.Σ. του
Ιονίου Πανεπιστημίου, στην οποία αναγράφονται:
α) ο προτεινόμενος τίτλος της έρευνας,
β) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής ή/και των λοιπών τεκμηρίων, η
οποία μπορεί να είναι είτε τα Ελληνικά, είτε τα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, και
γ) ο προτεινόμενος ως Επιβλέπων της διδακτορικής έρευνας, που θα πρέπει να ανήκει σε
όσους έχουν κατά νόμο δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής έρευνας.
3. H ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να συνοδεύεται απαραιτήτως από:
α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου,
β) αναλυτική ερευνητική πρόταση επιστημονικής ή καλλιτεχνικής φύσεως,
γ) αντίγραφα τίτλου (ή τίτλων) σπουδών, με τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας, όπου αυτή
απαιτείται,
δ) αποδεικτικά στοιχεία γλωσσομάθειας για τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα πλην της
Ελληνικής, καθώς και
ε) λοιπά τεκμήρια ενίσχυσης της υποψηφιότητας, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα,
συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, προγράμματα συναυλιών, αποδεικτικά
προηγούμενης ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας (όπως πλήρη φάκελο
πρωτότυπων μουσικών συνθέσεων ή ηχογραφήσεων, δείγματα από προγράμματα
συναυλιών κ.λπ.).
4. Ειδικότερα, η αναλυτική ερευνητική πρόταση θα πρέπει να απαραιτήτως να
περιλαμβάνει:
α) Στην περίπτωση διδακτορικής έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Σύνθεσης: i) αναφορά
στη σκοπούμενη συνθετική προσέγγιση, ii) περιγραφή του αντικειμένου της
υποστηρικτικής ερευνητικής εργασίας, που να περιλαμβάνει τον σκοπό, τα ερευνητικά
ερωτήματα, τα ερευνητικά εργαλεία, καθώς και τα προσδοκώμενα ερευνητικά
αποτελέσματα, iii) αναφορά στον τρόπο τυχόν επιπρόσθετης υποστήριξης της έρευνας,
πλέον της κατάθεσης της ερευνητικής εργασίας και του φακέλου πρωτότυπων συνθέσεων
(λ.χ. σειρά ηχογραφήσεων, συναυλίες-διαλέξεις κ.λπ.), iv) ένα προσχέδιο φακέλου
πρωτότυπων συνθετικών έργων, v) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, vi) ενδεικτική
βιβλιογραφία.
β) Στην περίπτωση διδακτορικής έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Εκτέλεσης: i) αναφορά
στο εύρος του ρεπερτορίου της καλλιτεχνικής έρευνας και θεωρητική τεκμηρίωση της
επιλογής, ii) αναφορά στην ερμηνευτική προσέγγιση, iii) αναφορά στον προτεινόμενο
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τρόπο υποστήριξης της έρευνας (λ.χ. υποστηρικτική γραπτή ερευνητική εργασία, σειρά
ηχογραφήσεων, κριτική έκδοση, συναυλίες-διαλέξεις κ.λπ.), iv) εφόσον χρειάζεται,
περιγραφή του αντικειμένου της παράλληλης ερευνητικής εργασίας, που να περιλαμβάνει
τον σκοπό, τα ερευνητικά ερωτήματα, τα ερευνητικά εργαλεία, καθώς και τα
προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα, v) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, vi) ενδεικτική
βιβλιογραφία ή δισκογραφία.
γ) Στην περίπτωση διδακτορικής έρευνας στο πεδίο των Μουσικών Επιστημών: i) αναφορά
στη θεματική περιοχή της διδακτορικής έρευνας, ii) αναφορά στον σκοπό, τα ερευνητικά
ερωτήματα, τα ερευνητικά εργαλεία και τα προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα, iii)
μια σύντομη θεωρητική πλαισίωση του υπό μελέτη αντικειμένου, iv) χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης, v) ενδεικτική βιβλιογραφία.
5. Η Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που
έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου
και κατόπιν ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής
επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Σ., εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και
τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι
λόγοι για τους οποίους προτείνεται να γίνει ή να μη γίνει δεκτός κάθε υποψήφιος, καθώς
και ο προτεινόμενος Επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Ο
προτεινόμενος Επιβλέπων δύναται να είναι και μέλος της τριμελούς επιτροπής του
παρόντος άρθρου.
6. Η Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, τη
συνεκτιμά με το υπόμνημα της τριμελούς επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζονται αναλυτικά
ο τρόπος μελλοντικής δημόσιας υποστήριξης, η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής ή της υποστηρικτικής ερευνητικής εργασίας καθώς και η απαιτούμενη διάρκεια
των καταγραφών ήχου και εικόνας ή/και των δημόσιων συναυλιών.
Άρθρο 4: Παρακολούθηση μαθημάτων
1. Η ένταξη στον Τρίτο Κύκλο Σπουδών του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου δύναται, κατά
την κρίση της Συνέλευσης του Τ.Μ.Σ., να προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μαθημάτων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της τριμελούς
επιτροπής του άρθρου 3, παρ. 5 του παρόντος Κανονισμού.
2. Αλλαγές στο κατά τα παραπάνω ορισμένο πρόγραμμα μαθημάτων ενός υποψήφιου
διδάκτορα μπορούν να ζητηθούν μόνο με αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού προς τη Συνέλευση
του Τ.Μ.Σ.

Άρθρο 5: Επίβλεψη διδακτορικής έρευνας
1. Δικαίωμα επίβλεψης της έρευνας ενός υποψήφιου διδάκτορα έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄
Βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄
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2.

3.

4.

5.

6.

Βαθμίδας από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
Η Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. αναθέτει στον προτεινόμενο Επιβλέποντα την επίβλεψη της
έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με
αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει τη διδακτορική έρευνα του υποψηφίου σε
όλες τις φάσεις της.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν ως μέλη
ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ Βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή Ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής. Τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με
την υπό κρίση διδακτορική έρευνα. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τ.Μ.Σ.
α) Αν για σπουδαίο λόγο (λ.χ. προβλήματα υγείας) ο Επιβλέπων αδυνατεί να συνεχίσει να
τελεί χρέη επιβλέποντος για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος, η Συνέλευση
του Τ.Μ.Σ. δύναται, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα, να αναθέσει την
επίβλεψη είτε σε άλλον Επιβλέποντα, είτε σε ένα από τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
β) Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών ερευνών που έχει αναλάβει, ενώ,
σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διδακτορικής έρευνας, ο τίτλος του διδάκτορα
απονέμεται από το Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.
γ) Ο Επιβλέπων δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει, με αιτιολογημένη πρόταση προς τη
Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., την αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.
Αλλαγή τίτλου ή μέρους του τίτλου της διδακτορικής έρευνας είναι δυνατή μόνο κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση
του Τ.Μ.Σ. Η αλλαγή του τίτλου δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να συνιστά αλλαγή του
εγκεκριμένου από τη Συνέλευση θέματος της διδακτορικής έρευνας, αλλά εφαρμόζεται
μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση της
θεματικής της.
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των Επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών,
οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών ερευνών και σύντομη περίληψή τους, καθώς
και τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 6: Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι κατ’ ελάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Επιτροπής, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) ημερολογιακά έτη, πλην ειδικών
εξαιρέσεων που θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς σε υπόμνημα της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., η οποία είναι η μόνη αρμόδια
να εγκρίνει ή να απορρίψει το σχετικό αίτημα.
Την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου, ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει
προφορικά στον Επιβλέποντα και υποβάλλει εγγράφως προς την Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή μια Αναλυτική Έκθεση Προόδου όσον αφορά τη διδακτορική του έρευνα. Η
Αναλυτική Έκθεση Προόδου καθώς και σχόλια επ’ αυτής από τον Επιβλέποντα ή/και την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του Δεύτερου
Κύκλου Σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς, για διάστημα μέχρι
πέντε (5) ετών. Επίσης, μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής
τους έρευνας, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας, οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν
την υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές ή/και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως λ.χ. στη λειτουργία των
Εργαστηρίων και της Βιβλιοθήκης, στην επικουρική διδασκαλία φροντιστηριακών ή
εργαστηριακών μαθημάτων, στις επιτηρήσεις των εξετάσεων του Τ.Μ.Σ., στην
πραγματοποίηση συναυλιών ή άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.ά.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεσμεύονται να λαμβάνουν διαρκή μέριμνα για την αποτροπή
της λογοκλοπής και τον απόλυτο σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων φυσικών
ή νομικών προσώπων, και, οπωσδήποτε, να μην ιδιοποιούνται παρανόμως οποιοδήποτε
αποτέλεσμα έρευνας ή πνευματικής εργασίας τρίτων, επί ποινή διαγραφής τους από τα
μητρώα υποψήφιων διδακτόρων του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Λόγος διαγραφής υποψήφιου διδάκτορα από τα μητρώα υποψήφιων διδακτόρων του
Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρείται η μη τήρηση των υποχρεώσεων και
προθεσμιών που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, ιδίως δε η μη κατάθεση ετήσιας
Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγο διαγραφής μπορεί
να αποτελέσει η εκ μέρους του υποψηφίου μη τήρηση των κανόνων ακαδημαϊκής
δεοντολογίας και κόσμιας συμπεριφοράς απέναντι στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από επαρκώς
αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα προς τη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., ή και αυτόματα,
με τη λήξη του προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό μέγιστου χρόνου εκπόνησης
της διδακτορικής έρευνας.
Για τους ήδη εγγεγραμμένους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
υποψήφιους διδάκτορες, δίδεται παράταση της μέγιστης χρονικής διάρκειας του άρθρου
6, παρ. 1 για την ολοκλήρωση των σπουδών τους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του
ήδη διανυθέντος διαστήματος από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής, μέχρι του ανώτατου ορίου των δεκατριών (13) ετών συνολικά. Όσοι έχουν ήδη
υπερβεί τα δέκα (10) έτη σπουδών τρίτου κύκλου, δύνανται, εντός έξι μηνών από την
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έναρξη ισχύος του παρόντος, να λάβουν επιπλέον παράταση έως τριών (3) ετών πέραν
των δεκατριών, με τη διαδικασία των ειδικών εξαιρέσεων του άρθρου 6, παρ. 1. Μετά την
παρέλευση του ως άνω εξαμήνου, διαγράφονται από τα μητρώα υποψήφιων διδακτόρων
του Τ.Μ.Σ. εφόσον έχει παρέλθει η περίοδος δεκατριών ετών ή με την παρέλευση αυτής.
Άρθρο 7: Διεκπεραίωση, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής έρευνας
1. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την
αξιολόγησή της. Πέραν της επιστημονικής ή καλλιτεχνικής τεκμηρίωσης του αντικειμένου
της έρευνας, για τη έγκριση δυνατότητας δημόσιας υποστήριξης συνυπολογίζονται ως
πρόσθετες προϋποθέσεις η συνέπεια, το πνεύμα συνεργασίας και το ακαδημαϊκό ήθος
του υποψήφιου διδάκτορα. Εφόσον η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την
αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη
Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., αιτούμενη τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την
κρίση του αποτελέσματος της διδακτορικής έρευνας.
2. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν οπωσδήποτε τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη της, τα οποία με
απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Μ.Σ. αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα
κριτήρια του άρθρου 5, παρ. 3 του παρόντος (τηρουμένης πάντα της υποχρεωτικής
συμμετοχής τουλάχιστον ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Σ.), καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον
μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του ανωτέρω άρθρου.
3. Στην περίπτωση συγγραφής διατριβής ή συνοδευτικής εργασίας σε άλλη γλώσσα πλην της
ελληνικής, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον εκτεταμένη περίληψη ανά
κεφάλαιο στην ελληνική γλώσσα.
4. α) Στην περίπτωση διδακτορικής έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Σύνθεσης, ο
υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει προς κρίση: i) πλήρη φάκελο συνθέσεων, όπως αυτός
περιγράφεται στην αρχική απόφαση έγκρισης της υποψηφιότητάς του, συνοδευόμενο
κατά το δυνατόν από άρτιες ηχογραφήσεις και ii) κείμενο υποστηρικτικής ερευνητικής
εργασίας έκτασης κατ’ ελάχιστο όριο είκοσι χιλιάδων λέξεων. Μέρος της δοκιμασίας
απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος δύναται να αποτελεί και η δημόσια εκτέλεση
μέρους ή όλων των έργων του φακέλου του υποψηφίου σε μία ή περισσότερες συναυλίες,
εφόσον κάτι τέτοιο έχει προβλεφθεί από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. κατά την αρχική
έγκριση της υποψηφιότητας (άρθρο 3, παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού).
β) Στην περίπτωση διδακτορικής έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Εκτέλεσης, ο
υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει προς κρίση τα πλήρη τεκμήρια υποστήριξης της
καλλιτεχνικής του έρευνας, όπως αυτά είχαν οριστεί στην αρχική απόφαση έγκρισης της
υποψηφιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε πρωτογενών ψηφιακών
καταγραφών ήχου και εικόνας καθώς και, εφόσον απαιτούνται, το κείμενο παράλληλης
ερευνητικής εργασίας έκτασης κατ’ ελάχιστο όριο είκοσι χιλιάδων λέξεων, κριτική έκδοση
ή λοιπά συμπληρωματικά τεκμήρια, ανάλογα με τη φύση της συγκεκριμένης έρευνας.
Μέρος της δοκιμασίας απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος δύναται να αποτελεί και
η πραγματοποίηση μίας ή περισσότερων δημόσιων συναυλιών, συναυλιών-διαλέξεων
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5.

6.

7.

8.

κ.λπ., εφόσον κάτι τέτοιο έχει προβλεφθεί από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. κατά την αρχική
έγκριση της υποψηφιότητας (άρθρο 3, παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού).
γ) Στην περίπτωση διδακτορικής έρευνας στο πεδίο των Μουσικών Επιστημών, ο
υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει προς κρίση διατριβή έκτασης κατ’ ελάχιστο εξήντα
χιλιάδων λέξεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν παραρτημάτων μη συμπεριλαμβανομένων.
Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω οφείλει να έχει τύχει προηγουμένως της έγκρισης της
Συνέλευσης του Τ.Μ.Σ. κατόπιν δεόντως αιτολογημένης εισήγησης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Με την κατάθεση των τελικών τεκμηρίων ολοκλήρωσης της διδακτορικής του έρευνας
(κείμενο διατριβής, παρτιτούρες, ψηφιακές καταγραφές κ.λπ.) ο υποψήφιος διδάκτορας
υποχρεούται να συμπεριλάβει έγγραφη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνει ότι
το ως άνω υλικό αποτελεί αποκλειστικά δικό του πνευματικό δημιούργημα, ότι κάθε
βοήθεια από τρίτα πρόσωπα, είτε τεχνική (λ.χ. ηχογράφηση, ψηφιοποίηση κ.λπ.) είτε
άλλη, την οποία είχε για την προετοιμασία του, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και
αναφέρεται ρητά, καθώς και ότι στο υλικό αυτό αναφέρονται ρητά και εξαντλητικά
ανεξαιρέτως όλες οι πηγές δεδομένων, ιδεών ή κειμένων των οποίων έκανε χρήση, είτε
αυτούσιων είτε παραφρασμένων.
Η υποστήριξη των κατά τα ανωτέρω αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας γίνεται
δημόσια και αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και
μέσω τηλεδιάσκεψης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξης, η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την ερευνητική
εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη συμβολή της στην
τέχνη και την επιστήμη και με βάση τα κριτήρια αυτά την εγκρίνει ή την απορρίπτει με
πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί δύνανται να παρίστανται κατά τη
συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το αποτέλεσμα της διδακτορικής έρευνας αξιολογείται κατά πλειοψηφία με έναν από
τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Στο τέλος της
διαδικασίας υποστήριξης συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση
της ψήφου των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και την τελική
βαθμολογία. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ., προκειμένου να γίνει η
αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα.
Σε περίπτωση απόρριψης του αποτελέσματος της διδακτορικής έρευνας, η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή δύναται να υποδείξει στον υποψήφιο απαραίτητες διορθώσεις ή
προσθαφαιρέσεις, παρέχοντάς του διάστημα μέχρι ενός έτους για να τις πραγματοποιήσει
και να εμφανιστεί εκ νέου προς επαναληπτική υποστήριξη της έρευνας. Για την
επαναληπτική αυτή υποστήριξη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, η
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ανασυγκροτείται εφόσον χρειάζεται, τηρουμένων των
προβλέψεων του άρθρου 7, παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση απόρριψης
της διδακτορικής έρευνας κατόπιν της επαναληπτικής υποστήριξης, ο υποψήφιος
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διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα υποψήφιων διδακτόρων του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
9. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση, μετά από την επιτυχή υποστήριξη της
διδακτορικής έρευνας, να καταθέσει αντίγραφα των τελικών κειμένων ή/και του φακέλου
συνθέσεων ή/και των ηχογραφημάτων και βιντεοσκοπήσεων των συναυλιών του
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης - Κέντρου
Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
10. Στον υποψήφιο διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση,
βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την έρευνά του.
11. Η ανακήρυξη του υποψηφίου σε διδάκτορα του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου γίνεται
από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Σ. με τη σχετική καθομολόγηση, παρουσία του Πρύτανη ή ενός
Αντιπρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει
δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί η Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. 2.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινά με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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