ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ μετά από ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ & ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Κάθε εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή κατατίθεται υποχρεωτικά και
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) και τη
Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (invenio.lib.auth.gr) . Παράλληλα υπάρχει πρόθεση
και προεργασία
σε φάση υλοποίησης ηλεκτρονικής δημοσίευσής των
Διδακτορικών Διατριβών και από την Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος
Γεωλογίας, γεγονός με το οποίο η ΕΔΕ συμφωνεί απόλυτα, προκειμένου το
ερευνητικό έργο του Τμήματος να τύχει της μέγιστης δυνατής διάχυσης, προβολής
και αξιοποίησης.
2. Οι συγγραφείς Διδακτορικών Διατριβών οφείλουν απαραιτήτως να αναγράφουν επί
του εσωφύλλου των διατριβών τους τον εγκεκριμένο αύξοντα αριθμό του
Παραρτήματος της ΕΕΓΤ κατά το επισυναπτόμενο πρότυπο. Ο αριθμός αυτός
λαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
3. Κάθε εγκεκριμένη Mεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης κατατίθεται υποχρεωτικά και
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ
(invenio.lib.auth.gr). Κατ αντιστοιχία με τις Διδακτορικές Διατριβές βρίσκεται σε
φάση υλοποίησης η δημοσίευση των Διατριβών Ειδίκευσης και από την
Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας, γεγονός με το οποίο η ΕΔΕ
συμφωνεί.
4. Κάθε εγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία μπορεί να κατατίθεται και δημοσιεύεται
ηλεκτρονικά από τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ με τη σύμφωνη γνώμη του
επιβλέποντα καθηγητή. Παράλληλα υπάρχει πρόθεση και προεργασία ηλεκτρονικής
δημοσίευσης Διπλωματικών Εργασιών και από την Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του
Τμήματος Γεωλογίας, γεγονός με το οποίο η ΕΔΕ συμφωνεί.
5. Κάθε Διπλωματική Εργασία και Διατριβή θα πρέπει να ακολουθεί μία βασική
τυποποίηση όσον αφορά στην εσωτερική δομή(structure) και εμφάνισή(layout) της,
σύμφωνα με τα πρότυπα δομής και εμφάνισης που δίνονται στα παραρτήματα
αυτή την απόφαση.
6. Ιδιαίτερα για το θέμα αναφοράς των βιβλιογραφικών παραπομπών και πέραν των
απλοποιημένων συστάσεων του Παραρτήματος Ι, συστήνεται προς τους
συγγραφείς η χρήση ενός εκ των δύο διεθνώς καθιερωμένων προτύπων (Chicago /
APA, πληροφορίες: Βιβλιοθήκη Θεόφραστος), ενώ προτείνεται η χρήση εργαλείων
διαχείρισης βιβλιογραφίας και συγγραφής παραπομπών όπως το RefWorks, για το
οποίο το Α.Π.Θ. διαθέτει άδειες χρήσης και πραγματοποιεί σεμινάρια εκμάθησης
σε τακτά διαστήματα.
7. Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) των Διδακτορικών Διατριβών και των
Διατριβών Ειδίκευσης ανήκουν αποκλειστικά στον συγγραφέα. Για τις Διπλωματικές
Εργασίες τα πνευματικά δικαιώματα να ανήκουν από κοινού στο Συγγραφέα και
τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
8. Οι Διδακτορικές Διατριβές και μόνο, θα πρέπει να κατοχυρώνονται λαμβάνοντας
ISBN μετά από αίτηση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος προς το Ειδικό Γραφείο της

Εθνικής Βιβλιοθήκης http://www.nlg.gr/kanisbn.htm. Η αίτηση θα υποβάλλεται
κατά την κατάθεση του τελικού (μετά τις διορθώσεις) κειμένου της διατριβής.
9. Η δημοσίευση (μία τουλάχιστον) των πρόδρομων αποτελεσμάτων κάθε
Διδακτορικής Διατριβής σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (κατά προτίμηση με ISI)
ή πρακτικά διεθνούς συνεδρίου είναι υποχρεωτική. H δημοσίευση αυτή θα πρέπει
να έχει επιβεβαιωμένα και δεσμευτικά ολοκληρωθεί (κατ’ ελάχιστον με acceptance
letter) πριν την τυπική ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, χρόνος που
συμπίπτει με την ημερομηνία προφορικής υποστήριξης. Η παρούσα διάταξη δεν
ισχύει για όσους υποψήφιους διδάκτορες έχουν ήδη λάβει το «τυπωθήτω» κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
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Με στόχο 1) την ενημέρωση του Τμήματος για τις τρέχουσες ερευνητικές
δραστηριότητες, 2) την προβολή του ερευνητικού έργου του Τμήματος τόσο εντός
όσο και εκτός του Α.Π.Θ., 3) τη σύμπραξη και εκπαίδευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση επιστημονικών συναντήσεων
και 4) τη απόκτηση εκ μέρους των ματαπτυχιακών φοιτητών εμπειρίας
επικοινωνίας των ερευνητικών τους αναζητήσεων και αποτελεσμάτων:
Καθιερώνεται μία ετήσια Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΗΜΣ) του Τμήματος
Γεωλογίας.
Ως χρόνος πραγματοποίησης της ΗΜΣ ορίζεται η δεύτερη Παρασκευή κάθε
ημερολογιακού έτους
Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην «ΗΜΣ» είναι υποχρεωτική και η
μη συμμετοχή τους κρίνεται κατά περίπτωση και εφόσον εξαντληθούν όλες οι
δυνατότητες.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πρωτοτυπία των Διατριβών και η πιθανή
δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων τους- μετά τη διαδικασία κρίσης και
αξιολόγησης- σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, οι συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί
στην «ΗΜΣ» θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα τελικό στάδιο των μεταπτυχιακών
σπουδών τους αλλά να μην τις έχουν ολοκληρώσει. Για τους Υποψήφιους
Διδάκτορες ο χρόνος αυτός λογίζεται ως η ανάθεση του «τυπωθήτω» από τις
αντίστοιχες τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές, ενώ για τους Μεταπτυχιακούς του
1ου κύκλου, το διάστημα μεταξύ 4ου και 5ου Εξαμήνου των σπουδών τους.
Στην ΗΜΣ θα παρουσιάζονται το θέμα, η μεθοδολογία, ο προβληματισμός και τα
πρόδρομα
αποτελέσματα
των
Διατριβών
αλλά
όχι
τα
τελικά
αποτελέσματα/συμπεράσματα.
Οι παρουσιάσεις θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και
να συνοδεύονται από ένα γραπτό δίγλωσσο κείμενο, εν είδη εκτεταμένης
περίληψης της Διατριβής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι λεπτομέρειες της
διοργάνωσης της «ΗΜΣ» καθώς και της δομής του γραπτού κειμένου θα
καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή που θα προτείνει η ΓΣ του Τμήματος.
Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας απαρτίζεται από 1 μέλος ΔΕΠ ως συντονιστή,
1 μέλος ΕΤΕΠ-ΕΔΤΠ/ΙΔΑΧ και 3 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

8. Τα πρακτικά της ΗΜΣ θα εκδίδονται ψηφιακά με τη μορφή ενός Newsletter του
Τμήματος (αναρτώμενο στην Βιβλιοθήκη Θεόφραστος και στην Ιστοσελίδα του
Τμήματος)

