Συμπλήρωση Μητρώου Υποψηφίων Διδακτόρων – Πρόσκληση προς
Υποψήφιους Διδάκτορες
Το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114) προβλέπει τα εξής:
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι
τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και
τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Εξάλλου, το άρθρο 11, «Τήρηση και δημοσιοποίηση στοιχείων», του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 2120Β, 8 Ιουνίου 2018) προβλέπει ότι:
Με μέριμνα της ΕΜΣ και με επιμέλεια της Γραμματείας και των ίδιων των ΥΔ, τα ονόματα των
ενεργών ΥΔ, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων ΔΔ και
σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των ΣΕ αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της
Σχολής στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Σε εφαρμογή των παραπάνω, έχει αναρτηθεί το μητρώο ενεργών ΥΔ της Σχολής στο σύνδεσμο που
δίνεται παρακάτω. Παρακαλούνται οι ΥΔ της Σχολής
-

Να ελέγξουν τα στοιχεία που δίνονται στο μητρώο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν
σφάλματα να τα επισημάνουν.
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε σχέση με αυτά που
έχουν δηλώσει στη Γραμματεία, να στείλουν τα νέα τους στοιχεία.
Να μεριμνήσουν, σε συνεργασία με τον ΕΚ και τη ΣΕ, για τη σύνταξη και την αποστολή στη
Γραμματεία: (α) ελληνικής περίληψης ενδεικτικού μήκους μέχρι 10 γραμμών της υπό
εκπόνηση διατριβής, (β) αγγλικού τίτλου και (γ) αγγλικής μετάφρασης της περίληψης.

Επίσης ενθαρρύνονται οι ΥΔ:
-

-

Να στείλουν στη Γραμματεία το URL της ιστοσελίδας τους στο ResearchGate ή/και σε άλλο
διαδικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που δεν έχουν ιστοσελίδα στο ResearchGate (ή κάπου
αλλού) ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν, δηλώνοντας ότι ο Σχολή τους είναι η Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Affiliation: National Technical University of Athens, Department:
School of Civil Engineering)
Να ενημερώνουν τακτικά την ως άνω ιστοσελίδα τους, αναρτώντας σε αυτή τις
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις τους —τουλάχιστον αυτές που σχετίζονται με τις
διδακτορικές σπουδές τους.

Ο στόχος του παραπάνω μέτρου είναι να προβάλλεται διεθνώς τόσο η δικιά τους δουλειά, όσο και
το έργο που γίνεται στη Σχολή. Επισημαίνεται, ωστόσο ότι τα δύο τελευταία στοιχεία αποτελούν
προτροπή και όχι υποχρέωση.
Σημειώσεις
1. Διεύθυνση Μητρώου: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yT7npaqPR3f3ZVzhwFSK1APFLgQJUEkOfpxDD1_6wU
2. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν τα παραπάνω στοιχεία: metaptihiako@civil.ntua.gr
(κα Λ. Θεοφανίδου).

