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 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

                                   Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

             

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

(υποβάλλεται έως τέλος Ιουνίου) 

 (Άρθρο  40 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017). 

Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………… 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : …………………………………………………………………………… 

Εισηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………… 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 

Έτος Αναφοράς Υπομνήματος Προόδου: ……………………………………………………………… 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος: …………………………………… 

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος ………………………………… 

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ………………………………………… 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  

…………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………......................…………………………

…..…………………..………………………………………………………………………………………. 
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1. Αναλυτική Αιτιολόγηση Αξιολόγησης Προόδου Διδακτορικής Διατριβής. 

(έως 1-2 σελίδες) 

Αναφέρεται η μέχρι στιγμής πορεία του έργου, και ειδικότερα περιγράφονται οι ερευνητικές 

δραστηριότητες  που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα όπως και τα 

αποτελέσματά τους  (π.χ. κατάθεση πρότασης/πρωτοκόλλου, ολοκλήρωση βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, μεθοδολογία έρευνας, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, 

προκαταρκτικά ευρήματα, συγγραφή και κατάθεση κεφαλαίων κ.τ.λ.) αναλόγως και του 

σταδίου της έρευνας. Αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης/απόκλισης από τους στόχους, 

Περιγραφή δυσκολιών και περιορισμών που παρατηρήθηκαν και παρεμπόδισαν την ομαλή 

εξέλιξη της εργασίας.  

Καταγράφεται η αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμοτήτων που είχαν δηλωθεί στην αίτηση 

εκπόνησης της 

διατριβής, όπως π.χ. η αντιμετώπιση θεμάτων ηθικής και Ηθικής και Δεοντολογίας με την 

εξασφάλιση των αντίστοιχων αδειών χρήσης βιολογικού υλικού, αλλαγή των μαθημάτων 

ΠΜΣ που είχαν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν οι μη κάτοχοι ΔΜΣ κ.ά. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

2. Δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα. 

Αναφέρονται οι μέχρι στιγμής δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά / Συνέδρια, οι 

υποβληθείσες Εργασίες, Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά /Συνέδρια, η συμμετοχή σε 

επιστημονικά προγράμματα ή άλλες Εργασίες, Παρουσιάσεις και το Λοιπό Έργο. 

Χρησιμοποιήστε το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών που ισχύει στο πεδίο σας (π.χ. APA, 

Ηarvard, Chicago) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
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3. Διδακτικά καθήκοντα ή άλλες δραστηριότητες. 

Αναφέρονται τα διδακτικά καθήκοντα (π.χ. βοηθός διδασκαλίας) ή άλλη συμβολή στο 

διδακτικό έργο του Τμήματος, η συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες, επιτροπές, 

διοργάνωση συνεδρίων, κλπ. Αναφέρεται η απόδοση του σε εκπαιδευτικό έργο που τυχόν του 

έχει ανατεθεί.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

4. Προγραμματισμός για το επόμενο έτος και παρατηρήσεις για την συνέχεια της Εκπόνησης της 

Διδακτορικής Διατριβής.  

(έως 1-2 σελίδες) 

Περιγραφή ερευνητικών στόχων για το επόμενο έτος. Δραστηριότητες που προγραμματίζονται 

να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος, όσο και οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι (π.χ. ολοκλήρωση 

κάποιου σταδίου της έρευνας, ανάλυση δεδομένων, υποβολή εργασίας σε συνέδριο, συγγραφή 

κεφαλαίου/άρθρου κτλ ( ½-1 σελίδα).  

 

Εάν το πρόγραμμα απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων, συμπληρώστε όσα 

παρακολουθήσατε μέχρι σήμερα, ενώ σημειώστε όσα προγραμματίζετε να παρακολουθήσετε 

σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

 

Αναφορά προτάσεων για βελτίωση της προόδου της Δ.Δ., παροτρύνσεις, προτάσεις πιθανής 

διερεύνησης επιπλέον ερευνητικών προβλημάτων, παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, συμμετοχή σε συνέδρια, ανάθεση διδασκαλίας, κλπ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

5. Συνολική Αξιολόγηση Προόδου Διδακτορικής Διατριβής 
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Επαρκής πρόοδος – Προτείνεται η συνέχιση της Δ.Δ. ☐ 

Ανεπαρκής πρόοδος – Προτείνεται η διακοπή της Δ.Δ. ☐ 

 

  

 

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

(Όνομα, Επώνυμο, Βαθμίδα, Ίδρυμα-Τμήμα) 

 

 

 

………………. ……………. ……………. 

(Α. Επιβλέπων) (Β. Μέλος) (Γ. Μέλος) 

 

 

 

Συνημμένα: 

Αναλυτικό Υπόμνημα Προόδου Υποψηφίου/ας Διδάκτορα ___________________________  

για το ακ. έτος __________  (αρ. πρωτ. ______________). 

 

 


