KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
μεταδιδακτορικής έρευνας που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Αρμόδια όργανα για την απόφαση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται η
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και η Κοσμητεία της Σχολής.
Στόχος/Σκοπός
Η μεταδιδακτορική έρευνα θα πρέπει να εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και να αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας
επιστημονικής έρευνας η οποία θα πιστοποιείται με συμμετοχές σε συνέδρια και
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Η έρευνα θα πρέπει να
αποτελεί πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και να συνεισφέρει
στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής διαδικασίας του
Τμήματος.
Επιλογή των Υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων
σπουδών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η
επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι, που ενδιαφέρονται να διεξαγάγουν μεταδιδακτορική έρευνα,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Γραμματεία του
Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
α) Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
που ο υποψήφιος προτείνει για την επίβλεψη της μεταδιδακτορικής του έρευνας.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος.
γ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή από ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής (απαραίτητα κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος).
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ε) Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.
στ) Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.
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Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία κρίνει ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
Η αίτηση συνοδεύεται από επιστολή αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας
του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η
ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη των τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής του
μεταδιδάκτορα ερευνητή από την Γ.Σ.Ε.Σ.
Αξιολόγηση των Υποψηφίων
Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά από τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των
υποψηφίων, προωθεί τις αιτήσεις στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η
επιτροπή αυτή εξετάζει τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και ενημερώνει
τον Πρόεδρο του Τμήματος. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Τμήματος εισάγει το
θέμα στη Γ.Σ.Ε.Σ. όπου εξετάζεται η συνάφεια της προτεινόμενης έρευνας με τα
γνωστικά και τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος λαμβάνοντας
υπόψη και την εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που προτείνεται να επιβλέψει την εν λόγω
έρευνα. Στη συνέχεια προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος, ο οποίος θα πρέπει
να ανήκει στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Καθηγητή σύμφωνα πάντα με την Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.
Υποχρεώσεις των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή των μεταδιδακτορικών ερευνητών
στο Τμήμα είναι η παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου.
β) Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έξι μήνες
Έκθεση Προόδου της έρευνάς τους.
γ) Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της
ερευνητικής τους προσπάθειας σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα.
δ) Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να δηλώνουν αν η
μεταδιδακτορική έρευνά τους χρηματοδοτείται από κάποιον φορέα και να
προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αφορούν τόσο την ανωτέρω
χρηματοδότηση όσο και τις υποχρεώσεις τους έναντι του φορέα αυτού. Επίσης, θα
πρέπει να δηλώνουν τι πόρους του Πανεπιστημίου χρειάζονται για την έρευνά τους.
ε) Επιπρόσθετα, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές μπορούν να έχουν συμμετοχή και
στο διδακτικό έργο του Τμήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα μπορεί να εγκρίνει
επικουρικά την ανάθεση έργου στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που αφορά τα
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Το είδος του έργου αυτού εξαρτάται από
τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών και ενδεικτικά μπορεί να είναι:
διδασκαλία, διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων, επιτήρηση εξετάσεων κλπ.
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Υποχρεώσεις του Τμήματος
α) Παρέχονται στον ερευνητή όλες οι υπηρεσίες που προβλέπονται στους εκάστοτε
Κανονισμούς του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και η πρόσβαση
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού.
β) Με την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής
μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια και ο τίτλος της
έρευνας, καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής. Η πιστοποίηση γίνεται με επιστολή του
Προέδρου του Τμήματος.
γ) Το Τμήμα παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το όνομα του
Τμήματος στα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
δ) Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση αμοιβής των μεταδιδακτορικών
ερευνητών. Αν οι ερευνητές συμμετέχουν σε ερευνητικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα
εκπαιδευτικά/ερευνητικά προγράμματα, είναι δυνατόν να αμειφθούν από τα
κονδύλια των προγραμμάτων αυτών.

Διαγραφή των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Είναι δυνατή η διαγραφή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμήματος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και σε περιπτώσεις μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος
καθηγητή, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις λογοκλοπής ή ενεργειών που εκθέτουν
το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
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