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Προς
τους Υποψήφιους ∆ιδάκτορες
του Τµήµατος Ιστορίας
(Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος)

ΘΕΜΑ: «Εκθέσεις Πεπραγµένων των υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος Ιστορίας,
ακαδηµαϊκού έτους 2017- 2018»
Ενηµερώνονται οι υποψήφιοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος Ιστορίας που έχουν εγγραφεί
έως και το ακαδ. έτος 2016-2017 (πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017) ότι
συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017. Ως εκ τούτου,
καλούνται οι ανωτέρω να υποβάλουν την ετήσια Έκθεση πεπραγµένων ακαδ. έτους
2017-2018, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, κατά το επόµενο διάστηµα και αν είναι
δυνατόν εντός του µηνός Οκτωβρίου 2018.
Η Έκθεση Πεπραγµένων θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Επιβλέποντος
Καθηγητή, ώστε να είναι έγκυρη, και αποστέλλεται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: Ιόνιο
Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ιστορίας, Γραµµατεία, Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, ΤΚ 49132.
Στην περίπτωση που για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, επιθυµείτε να προωθηθεί από την
Γραµµατεία στον Επιβλέποντα Καθηγητή για υπογραφή, θα πρέπει προηγουµένως να έχει
ενηµερωθεί ο Επιβλέπων από τον ίδιο τον υποψήφιο ∆ιδάκτορα και να έχει εξασφαλισθεί η
έγκρισή του ως προς το περιεχόµενο της Έκθεσης. Εκθέσεις οι οποίες αποστέλλονται χωρίς
την υπογραφή του Επιβλέποντος και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση του
Επιβλέποντος Καθηγητή ως προς το περιεχόµενό τους, δεν γίνονται δεκτές.
Η Γραµµατεία θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παραλαβή και την ορθή αποστολή της
Έκθεσης µετά τον µήνα Οκτώβριο 2018 (κ. Π. Κόττα, τηλ. 26610 87330,
giotakerk@gmail.com).
Όσον αφορά στους υποψήφιους διδάκτορες που ενεγράφησαν κατά το ακαδ. έτος
2017-2018 (για τους οποίους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 και ο
αντίστοιχος Κανονισµός ∆ιδακτορικών Σπουδών) και ειδικά για το τρέχον ακαδ. έτος
ανανεώνεται η εγγραφή τους και έχουν την υποχρέωση εφαρµογής των διατάξεων του
Κανονισµού ως προς το σηµείο της υποβολής Έκθεσης πεπραγµένων (υπόµνηµα του
υποψηφίου) για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 2019.
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Ευσταθίου Αθανάσιος
Καθηγητής

