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ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) 
ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

ή καη’ εξαίπεζη 

ΣΑ ΕΦΑΡΜΟΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 

ΟΙ ΠΟΤΔΕ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΑ* 

 
Τν Πξόγξακκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηα 
εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ή/θαη ζηα επηζηεκνληθά ζεκαηηθά πεδία πνπ ζεξαπεύεη ην Τκήκα. 
  
Γενικά 

 (α) Γηα ηε ιήςε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο ζηελ επηζηήκε ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ νη ππνςήθηνη 
πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη εμεηαζηεί επηηπρώο ζε 12 ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. 
Γηα κε Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο είλαη δπλαηόλ λα θαζνξίδνληαη πξόζζεηα καζήκαηα. Από ην ζύλνιν 
ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ 8 πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ηελ θαηεύζπλζε 
εκβάζπλζεο.  
(β) Γηα ηελ πεξηνρή ησλ Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Σηαηηζηηθήο απαηηνύληαη γηα θαηόρνπο ΓΜΣ 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη γηα κε θαηόρνπο ΓΜΣ ηνπιάρηζηνλ νθηώ.  
Σηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (α) θαη (β) ππάξρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο καζεκάησλ από άιια ζπλαθή 
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.  

 Διάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ: Γηα θαηόρνπο ΓΜΣ ηξία (3) έηε θαη γηα κε θαηόρνπο ΓΜΣ ηέζζεξα (4) έηε 
από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.  

 Μέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ: Γηα θαηόρνπο ΓΜΣ επηά (7) έηε θαη γηα κε θαηόρνπο ΓΜΣ νθηώ (8) έηε 
από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Οδηγίερ και Τποσπεώζειρ Φοιηηηών για ΔΔ και 
ςμβοςλεςηικών Επιηποπών  

Πποθεζμία 

Αξρηθή εγγξαθή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ηελ Ηιεθηξνληθή 
Γξακκαηεία.  

Ενηόρ 20-ημέπος από ηη λήτη ηηρ 
απόθαζηρ ηηρ ςνέλεςζηρ για 
αποδοσή ηηρ αίηηζηρ. 

Με πξαγκαηνπνηεζείζα εκπξόζεζκα αξρηθή εγγξαθή ηζνδπλακεί κε 
κε απνδνρή. 

 

Αλαλέσζε εγγξαθήο (ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ηελ 
Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεία) όζν δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο 
ζε καζήκαηα.  

Ενηόρ ηυν δύο ππώηυν εβδομάδυν 
κάθε διδακηικού εξαμήνος. 

Με αλαλέσζε εγγξαθήο γηα δύν ζπλερόκελα εμάκελα όζν δελ έρνπλ 
νινθιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ζε καζήκαηα νδεγεί ζε δηαγξαθή. 

 

Δθόζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ζε καζήκαηα, αλαλέσζε 
εγγξαθήο (ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ηελ Ηιεθηξνληθή 
Γξακκαηεία). 

ηην απσή κάθε ακαδημαφκού έηοςρ, 
ενηόρ ηυν δύο ππώηυν εβδομάδυν 
ηος διδακηικού εξαμήνος. 

Με αλαλέσζε εγγξαθήο γηα δύν ζπλερόκελα εμάκελα νδεγεί ζε 
δηαγξαθή. 

 

Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ςποσπευηική.  

Αληηθαηάζηαζε καζήκαηνο επηηξέπεηαη (ζπκπιήξσζε εηδηθνύ εληύπνπ 
ζηε Γξακκαηεία). 

Καηά ηιρ 3 ππώηερ εβδομάδερ κάθε 
εξαμήνος. 

Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε κάζεκα, ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα 
λα ην επαλαιάβεη ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν (κε ηε ζύκθσλε 
γλώκε ηνπ επηβιέπνληνο).  Σε πεξίπησζε πνπ ην επαλαιάβεη θαη 
απνηύρεη γηα δεύηεξε θνξά, ηόηε ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη.  
Αληηθαηάζηαζε κεηά από απνηπρία κπνξεί λα γίλεη ην πνιύ ζε δύν 
καζήκαηα. 

 

Δθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα. 

Ενηόρ ηυν δύο ππώηυν 
ακαδημαφκών εηών ζποςδών. 

Η επηθνύξεζε θαηά ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ πξνπηπρηαθώλ 
καζεκάησλ είλαη ςποσπευηική. 

 

Σπγθξόηεζε ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο  Ενηόρ ηος ππώηος εξαμήνος 
ζποςδών ηος ςποτήθιος 
διδάκηοπα. 



 

 

Κάθε έηορ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο: (α) παξνπζηάδεη πξνθνξηθά ηελ 
κέρξη ηόηε εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία ελώπηνλ ηεο ηξηκεινύο 
ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη (β) ππνβάιιεη αλαιπηηθό ππόκλεκα 
ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο θαη εηήζηα 
έθζεζε πξνόδνπ ζηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Αληίγξαθα 
θαηαρσξνύληαη ζηνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ θνηηεηή.  

ηο ηέλορ επηεμβπίος. 

Η Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπλππνγξάθεη ηελ εηήζηα έθζεζε 
πξνόδνπ πνπ ππέβαιε ν θνηηεηήο εθόζνλ ζπκθσλεί ή ζε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ζπληάζζεη δηθή ηεο έθζεζε πξνόδνπ. Αληίγξαθα 
θαηαρσξνύληαη ζηνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ θνηηεηή.  

ηο ηέλορ επηεμβπίος. 

Δηδηθή γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε από ηελ Σπκβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε κία εμέηαζε (γξαπηή ή 
πξνθνξηθή) απηή επαλαιακβάλεηαη κία κόλν θνξά κεηά πάξνδν 3 
κελώλ. 

Μεηά ηην εκπλήπυζη ηυν 
ςποσπεώζευν ζε μαθήμαηα και 
ππιν ηη ζςμπλήπυζη ηος 
ελάσιζηος σπόνος για ηην 
απόκηηζη ηος Διδακηοπικού 
Διπλώμαηορ. 

Καηάζεζε εηζήγεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ 
θνηηεηή (ζηε Γξακκαηεία, από ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή). 

Αμέζυρ μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ 
ειδικήρ γπαπηήρ και πποθοπικήρ 
εξέηαζηρ. 

Τνπιάρηζηνλ δύν ζπλερείο αξλεηηθέο εθζέζεηο πξνόδνπ ή απνηπρία 
ζηελ εηδηθή γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε, θαζώο επίζεο θαη ε 
ινγνθινπή απνηεινύλ ιόγνπο δηαγξαθήο ηνπ θνηηεηή από ην 
Πξόγξακκα.   

 

Υπνβνιή από ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα αίηεζεο, ε νπνία ζπλνδεύεηαη 
από ηελ θαηάζεζε ηεο δηαηξηβήο ζηα κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, γηα ηελ δεκόζηα ππνζηήξημε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαηξηβήο.   

Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ 
διαηπιβήρ και ππιν ηην 
ζςμπλήπυζη ηος πποβλεπόμενος 
μέγιζηος σπόνος παπαμονήρ ζηο 
Ππόγπαμμα. 

Υπνβνιή από ηελ Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή αλαιπηηθήο έθζεζεο πξνο 
ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο θαη αηηήκαηνο νξηζκνύ επηακεινύο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο εθόζνλ ε αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα 
γίλεη απνδεθηή.   

Ενηόρ μηνόρ από ηην ςποβολή ηηρ 
επγαζίαρ και ππιν ηη ζςμπλήπυζη 
ηηρ μέγιζηηρ διάπκειαρ ζποςδών. 

Τειηθή αμηνιόγεζε (δεκόζηα πξνθνξηθή ππνζηήξημε) ηεο δηαηξηβήο. Ενηόρ ηηρ μέγιζηηρ πποβλεπόμενηρ 
διάπκειαρ ζποςδών. 

Υπνβνιή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κεηά ηελ έγθξηζή ηεο ζε έληππε 
θαη ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.  

Ενηόρ ηηρ μέγιζηηρ πποβλεπόμενηρ 
διάπκειαρ ζποςδών. 

Η αλάξηεζε ηεο δηαηξηβήο ζην απνζεηήξην “Νεκεξηήο” ηεο 
Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 
απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνύ 
Γηπιώκαηνο.  

 

 
* Περιζζόηερες λεπηομέρειες δίνονηαι ζηον Εζωηερικό Κανονιζμό ηοσ Προγράμμαηος Διδακηορικών Σποσδών (βλ. 
ιζηόηοπο ηοσ Τμήμαηος). 


