Ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV,
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ BORDEAUX (ΓΑΛΛΙΑ)
και
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV, καθ.
αφ’ ενός,
και
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθ.
αφ’ ετέρου,
Βάσει της υπάρχουσας ήδη συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα
μέρη που αποβλέπει στην προσφορά ενός κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών, στην από κοινού πλαισίωση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη και στην
ανάπτυξη κοινών ερευνών στο πεδίο της δημογραφίας,
Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία της Γαλλικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη,
Επιθυμώντας να καθορίσουν και να αναπτύξουν μια επιστημονική συνεργασία μεταξύ
των ερευνητικών ομάδων των δύο Πανεπιστημίων ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των
φοιτητών σε επίπεδο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, συμφώνησαν
τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου που να επιτρέπει στους φοιτητές, οι οποίοι
έχουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία των δύο χωρών προσόντα, να εκπονήσουν
διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη.
Άρθρο 2
Οι υποψήφιοι διδάκτορες με το σύστημα της συνεπίβλεψης πραγματοποιούν τις εργασίες
τους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη των δύο διευθυντών των διατριβών, όπως αυτοί
ορίζονται από καθένα από τα δύο Πανεπιστήμια. Οι δύο διευθυντές των διατριβών
δεσμεύονται να ασκούν πλήρως και από κοινού τις αρμοδιότητες τους.
Άρθρο 3
Κάθε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη διεξάγεται στο πλαίσιο μιας
σύμβασης που συνδέει τα δύο Πανεπιστήμια, στην οποία ενέχεται η αρχή της
αμοιβαιότητας.
Άρθρο 4
Η
διδακτορική
διατριβή
συντάσσεται
είτε
στη
γαλλική
γλώσσα,
συνοδευόμενη από μια περίληψη στα ελληνικά, είτε στην ελληνική γλώσσα,
συνοδευόμενη από μια περίληψη στα γαλλικά. Η υποστήριξη πραγματοποιείται μία φορά
και λαμβάνει χώρα μπροστά σε μεικτή επιτροπή είτε στη γαλλική είτε στην ελληνική
γλώσσα.

Άρθρο 5
Μετά την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τα συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια
χορηγούν είτε κοινό διδακτορικό τίτλο είτε ξεχωριστό διδακτορικό τίτλο, στον οποίο
αναγράφεται η ειδικότητα ή ο επιστημονικός κλάδος, ο τίτλος της διδακτορικής
διατριβής με την ένδειξη ότι πρόκειται για τίτλο που χορηγείται στο πλαίσιο εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τα ονόματα και οι τίτλοι των μελών της
επιτροπής, η ημερομηνία της υποστήριξης και η βαθμολογία της επιτροπής.
Άρθρο 6
Ζητήματα σχετικά με τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
καθορίζονται στη Σύμβαση που υπογράφουν τα δύο Πανεπιστήμια.

Fait à Pessac
Le
/2013
Για το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV
Μέλος του Πανεπιστημίου του Bordeaux
, Πρόεδρος

Βόλος
/2013
Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

, Πρύτανης

