ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α.)
(2η/11.02.2016/12 & 9η/21.05.2020/11 αποφάσεις Συγκλήτου)
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή /
και στα γνωστικά αντικείμενά των Τμημάτων του.

1.

2.

1.

2.

Άρθρο 2
Στόχος
Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία που
θεραπεύουν τα Τμήματα του ΟΠΑ, αλλά και σε συγγενή πεδία, αποβλέπει στη δημιουργία
υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να
συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
Συγχρόνως, αποτελεί για το Πανεπιστήμιο, αλλά και τα Τμήματά του, πηγή ακαδημαϊκού
κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της
έρευνας.
Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδια Όργανα για την εκπόνησης της Μ.Ε. είναι:
α. Ο Τομέας του Τμήματος
β. Η Συνέλευση του Τμήματος
γ. Η Κοσμητεία της Σχολής
δ. Η Σύγκλητος του Ο.Π.Α.,
όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα της παρούσης.
Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της κάθε Σχολής τηρεί και
ενημερώνει το μητρώο και τους φακέλους των μεταδιδακτορικών ερευνητών των
Τμημάτων της Σχολής.

Άρθρο 4
Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν
άριστη γνώση μίας τουλάχιστον των γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική,
ρωσική, κινεζική, πέραν της ελληνικής, καθώς και λειτουργική τουλάχιστον γνώση της αγγλικής.
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1.

Άρθρο 5
Υποβολή Αιτήσεων
Το Τμήμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσής του και πρόταση Τομέα (εφόσον υφίστανται
Τομείς), δημοσιεύει σχετική Προκήρυξη καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για
πλήρωση θέσεων υποψηφίου μεταδιδάκτορα ερευνητή, αναγράφοντας όλες τις σχετικές
λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά
που πρέπει να τη συνοδεύουν, περιγραφή γνωστικού αντικειμένου κ.ά.). Ο αριθμός των
θέσεων μπορεί να αυξάνεται εάν υπάρχει πηγή χρηματοδότησης από ερευνητικό έργο.

2.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταδιδακτορική έρευνα
υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που ορίζονται στη σχετική Προκήρυξη (υπόδειγμα της αίτησης εμφανίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος Οδηγού)

3.

Η αίτηση συνοδεύεται από επιστολή αποδοχής επίβλεψης του Καθηγητή του Τμήματος,
υπό την επίβλεψη του οποίου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε.
καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής
β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
δ. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από τον
υποψήφιο
ε. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες Ερευνητές
αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού
στ. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
του παρόντος Οδηγού).

1.

2.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση Αιτήσεων
Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής στην οποία
υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας,
πρωτοκολλεί τις αιτήσεις και αφού προβεί στον απαραίτητο έλεγχο πληρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, προωθεί την αίτηση στον υπεύθυνο Μεταδιδακτορικής
Έρευνας του Τμήματος (μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί από τη Συνέλευση), ο οποίος
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου αντικειμένου της
έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και εφόσον εγκριθεί η
αίτηση, προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους, υπευθύνου για την καθοδήγηση
και την επίβλεψη της έρευνας. Το επιβλέπον μέλος θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του
Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή.

Άρθρο 7
Διάρκεια Εκπόνησης Μ.Ε.
Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής και έγκρισης της Μ.Ε. από τη
Συνέλευση Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες.
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Άρθρο 8
Διεξαγωγή Μ.Ε.
Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας οφείλει να
επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή
επιστημονικά συνέδρια με απώτερο στόχο την αναγνώριση της έρευνας μέσω δημοσιεύσεων
σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο
δόκιμο τρόπο.

1.

Άρθρο 9
Παροχές προς τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές
Κάθε μεταδιδάκτορας ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο και τα στοιχεία του
Τμήματος για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η Μ.Ε.

2.

Σε κάθε μεταδιδάκτορα ερευνητή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα Εργαστήρια του
Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων του Ο.Π.Α. και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις
βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και στο Κέντρο Η/Υ.

3.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης από δράσεις που
προβλέπονται από αποφάσεις του Τμήματος, του Πανεπιστημίου ή/και άλλων φορέων.

4.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας χορηγείται Βεβαίωση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας στην οποία αναφέρεται το ΑΕΙ, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του
μεταδιδακτορικού ερευνητή, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του ερευνητή, το
γνωστικό αντικείμενο της έρευνας καθώς και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Η
βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Γραμματείας
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών
(υπόδειγμα της βεβαίωσης εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ του παρόντος Οδηγού).

5.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται Βεβαίωση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής
Έρευνας στην οποία αναφέρεται το ΑΕΙ, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του
μεταδιδακτορικού ερευνητή, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του ερευνητή, το
γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Η
βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Γραμματείας
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών
(υπόδειγμα της βεβαίωσης εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε του παρόντος Οδηγού).

1.

2.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να παρουσιάζουν την
πρόοδο της ερευνάς τους σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που οργανώνονται από
το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί, να επικουρούν μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος στο εκπαιδευτικό και εργαστηριακό έργο, χωρίς αυτό να σημαίνει ανάληψη
διδακτικού έργου.
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3.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να αναφέρουν το Τμήμα υπό την «ακαδημαϊκή
στέγη» του οποίου εκπονούν την έρευνά τους (academicaffiliation) σε κάθε δημοσίευσή
τους καθώς και το ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο τυχόν έχουν ενταχθεί.

4.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας και σεβόμενοι την παροχή ερευνητικής στέγης από το Ίδρυμα.

1.

Άρθρο 11
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή
Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή με απόφαση της Συνέλευσης
Τμήματος. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
α. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων
επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς.
β. Δράσεις του μεταδιδάκτορα ερευνητή που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή
το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
γ. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον μεταδιδάκτορα ερευνητή.
δ. Η ανεπαρκής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μεταδιδάκτορα ερευνητή.
ε. Η παρέλευση των 36 μηνών που ορίζονται στο άρθρο 7 του Οδηγού Εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Άρθρο 12
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων/Έργων
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές που απασχολούνται στα πλαίσια ανταγωνιστικά
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων/έργων (π.χ. ΠΕΒΕ, ΔΡΑΣΗ ΙΙ, κ.α.) κατόπιν
αιτήσεως τους καταχωρούνται ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές στο Τμήμα στο οποίο ανήκει ο
επιβλέπων τους, χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 5 και 6
του παρόντος οδηγού.
Άρθρο 13
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος συντάσσει και υποβάλλει
στη Συνέλευση Τμήματος την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το
υπόδειγμα (βλ. Παράρτημα Γ του παρόντος Οδηγού). Στη συνέχεια υποχρεούται να
παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του δημοσίως σε ημερομηνία και χώρο που θα
ορίσει η Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής στην οποία ανήκει
το Τμήμα, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται να παρουσιάσει μία δημοσίευση είτε σε διεθνές
έγκυρο περιοδικό είτε σε πρακτικά αξιόλογου διεθνούς συνεδρίου (αρκεί να καταθέσει την
επιστολή αποδοχής για δημοσίευση) είτε ενός δοκιμίου ανά έτος μεταδιδακτορικής έρευνας σε
δοκίμια εργασίας (working papers) που αναρτώνται σε έγκυρες επιστημονικές ιστοσελίδες (για
παράδειγμα SSRN, RePEc, κλπ),. Η επάρκεια των δοκιμίων εργασίας αλλά και η ποιότητα των
περιοδικών και των συνεδρίων στα οποία ο μεταδιδακτορικός ερευνητής υποβάλλει την
έρευνά του θα κρίνεται από επιστημονική επιτροπή την οποία συστήνει ο Κοσμήτορας της
οικείας Σχολής. Η περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας πιστοποιείται από τη Συνέλευση
Τμήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Προς το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα: …………..
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:

Ημερ. Γέννησης:

Όνομα πατρός:

Αρ. Αστυν. Ταυτότητας:

Διεύθυνση κατοικίας:

Τηλέφωνο:
e-mail:

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Α.Ε.Ι.

Τμήμα

Ημερομηνία κτήσης
διδακτορικού διπλώματος

Βαθμός

3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Είδος Εργασίας

Τίτλος

Επιβλέπων

Βαθμός
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5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ημ/νία Κτήσης Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας

Βαθμός

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Συνημμένα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης από ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου
τίτλου σπουδών του εξωτερικού
β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
δ. Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του
εσωτερικού ή εξωτερικού, κατόχου Δ.Δ.
ε. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί
στ. Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα
Αθήνα, …./…./….
…. Αιτ…
Υπογραφή …………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Προς το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα: …………..
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ονοματεπώνυμο:

Τίτλος Μ.Ε. :

Προτεινόμενος
Επιβλέπων:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
(ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της προτεινόμενης Έρευνας)
1.
2.
3.
4.
5.

Ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής
Αντικείμενο έρευνας και στόχοι
Θεματική/ές περιοχή/ές
Χρονοδιάγραμμα
Λέξεις - κλειδιά (από 2 έως 5)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η σημασία/χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της
προτεινόμενης έρευνας (300-400 λέξεις):
2. Εξηγείστε τους βασικούς στόχους και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (200-400
λέξεις):
3. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
Δικαιολογείστε την καταλληλότητά της για τους στόχους/υποθέσεις της προτεινόμενης
έρευνας (300-400 λέξεις):
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4. Προσδιορίστε την προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών/σταδίων εκπόνησης της
έρευνας, όπως βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού,
διεξαγωγή πειραμάτων ή σεναρίων, σχεδιασμός λογισμικού, υποβολή αναλυτικού πλάνου
συγγραφής, συγγραφή των κεφαλαίων/ενοτήτων (300-600 λέξεις). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο project time line schedule:
5. Διευκρινίστε το βαθμό ωριμότητας της προτεινόμενης έρευνας {λ.χ. προηγούμενες σχετικές
επιστημονικές εργασίες/έρευνες/εφαρμογές ή επαγγελματικές δραστηριότητες εφόσον
υπάρχουν} (200-400 λέξεις):
6. Διευκρινίστε τους τρόπους διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (λ.χ. σε ποια
συνέδρια/περιοδικά ή αυτοτελείς εκδόσεις θα επιδιώξετε τη δημοσίευσή τους) (100-300
λέξεις):
7. Διευκρινίστε τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το
συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) έργο του επιβλέποντος (100-300
λέξεις):
Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση και εγκρίνω την ανωτέρω πρόταση μεταδιδακτορικής
έρευνας
Αθήνα, …./…./….
Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα

Υπογραφή

Προτεινόμενου Επιβλέποντα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Υπόδειγμα Εντύπου
Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Προς τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος ……
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:

Τίτλος Μ.Ε. :

Επιβλέπων:

1.

Εισαγωγή

2.

Ορισμός προβλήματος - στόχοι

3.

Περιγραφή Αποτελεσμάτων Έρευνας

4.

Δημοσιεύσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή

5.

Αναφορές
Αθήνα, …./…./….
Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Βεβαίωση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ)
Αριθ. Πρωτ.: …

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο/Η κ. ……………………………………………………. του …………………………………. από (τόπος
καταγωγής) ……………………….. πραγματοποιεί Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα
………….. της Σχολής ……………. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από …. /…../…..
μέχρι …. /…../…..
Η έρευνα εκπονείται στο γνωστικό αντικείμενο «……….» με επιβλέποντα/πουσα τον/την
κ./κα ……………………………… (ιδιότητα)
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αθήνα, …/…../…….
Με εντολή Πρυτάνεως
Ο/Η Αναπλ. Προϊστάμενος/η
Γραμματείας Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής

(ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)
(ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Βεβαίωση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ)
Αριθ. Πρωτ.: …
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο/Η κ. ……………………………………………………. του …………………………………. από (τόπος
καταγωγής) ………………………………….. πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο
Τμήμα ……………… της Σχολής …………….. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
…. /…../….. μέχρι …. /…../…..
Η έρευνα εκπονήθηκε στο γνωστικό αντικείμενο «……….» με επιβλέποντα/πουσα
τον/την κ./κα ……………………………… (ιδιότητα)
Η περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας πιστοποιήθηκε κατά την ….. Συνεδρίαση
της Συνέλευσης του Τμήματος ………………………. στις …. /…../…..
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αθήνα, …/…../…….
Με εντολή Πρυτάνεως
Ο/Η Αναπλ. Προϊστάμενος/η
Γραμματείας Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής

(ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)
(ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)
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