Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών

Εισαγωγή
Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων:
1. Προσωπικά στοιχεία διδάκτορα
2. ∆εδοµένα διδακτορικής διατριβής
3. Στοιχεία µελών εξεταστικής επιτροπής
4. ∆ήλωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής
5. Άλλες πληροφορίες
Κάθε οµάδα δεδοµένων περιλαµβάνει πεδία εισαγωγής στοιχείων, που αποσκοπούν
στην πλήρη περιγραφή της διδακτορικής διατριβής και την δηµιουργία ποιοτικών
µεταδεδοµένων για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος». Η ύπαρξη ποιοτικών
µεταδεδοµένων βελτιώνει την αναζήτηση και ευρετηρίαση της διατριβής από
µηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, Yahoo) και από ευρετήρια επιστηµονικής
βιβλιογραφίας (π.χ. Google Scholar, Microsoft Academic Search).

Γενικές πληροφορίες
Στόχος της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η διευκόλυνση των υποψηφίων διδακτόρων
στη διαδικασία κατάθεσης των διατριβών τους στη Βιβλιοθήκη του Παντείου
Πανεπιστηµίου και η επιτάχυνση της τεκµηρίωσης και δηµοσίευσης τους στην
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος».
Ακολουθώντας τις Οδηγίες που σας παρέχονται, µπορείτε να συµπληρώσετε την
φόρµα υποβολής και να καταθέσετε την διδακτορική σας διατριβή, χωρίς να
απαιτείται επικοινωνία µε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, λαµβάνετε µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την Βεβαίωση Κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη, την οποία
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οφείλετε να προσκοµίσετε στην Γραµµατεία του Τµήµατος σας προκειµένου να
υποβάλετε αίτηση ορκωµοσίας.

Οδηγίες εισαγωγής δεδοµένων
Προσοχή:
Η συµπλήρωση των πεδίων που εµφανίζονται µε αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.
Συµπληρώνετε όλα τα πεδία µε πεζούς χαρακτήρες, εκτός από το πρώτο γράµµα των
κυρίων ονοµάτων και των τίτλων.

1. Προσωπικά στοιχεία διδάκτορα
Συµπληρώνετε τα πεδία, όπως ακριβώς εµφανίζονται στην έντυπη µορφή της
διατριβής.
Πεδία:
Όνοµα: Εισάγετε το όνοµα σας
Επώνυµο : Εισάγετε το επώνυµο σας
Πατρώνυµο: Εισάγετε το όνοµα του πατρός σας
Αριθµός Μητρώου: Εισάγετε τον αριθµό µητρώου του Τµήµατος σας, ως υποψήφιου
διδάκτορα
Email: Εισάγετε µία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Προσοχή: Η διεύθυνση
email είναι απαραίτητη για την επικοινωνία της Βιβλιοθήκης µαζί σας και πρέπει να
είναι σε ισχύ)

Παράδειγµα:
Όνοµα: Ιωάννης
Επώνυµο : Ευθυµίου
Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος
Αριθµός Μητρώου: 1010∆34
Email: example@example
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2. ∆εδοµένα διδακτορικής διατριβής
Συµπληρώνετε τα στοιχεία των πεδίων, µε τα δεδοµένα που εµφανίζονται στην
έντυπη µορφή της διατριβής.
Προσοχή: Στην περίπτωση που στην έντυπη µορφή δεν περιλαµβάνονται στοιχεία
όπως περίληψη, λέξεις κλειδιά ή ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα, παρακαλούµε να
συµπληρωθούν στην Φόρµα Υποβολής και να καταχωρηθούν.

Πεδία:
Τίτλος διδακτορικής διατριβής : Εισάγετε τον τίτλο, όπως ακριβώς αναγράφεται στην
έντυπη εγκεκριµένη από την εξεταστική επιτροπή µορφή της. Το πρώτο γράµµα του
τίτλου, όπως και τα πρώτα γράµµατα των κυρίων ονοµάτων αναγράφονται µε
κεφαλαίους χαρακτήρες.
Τίτλος διδακτορικής διατριβής στα αγγλικά: Εισάγετε τον τίτλο της διδακτορικής
διατριβής στην αγγλική του απόδοση, ακολουθώντας τα όσα ισχύουν για τον τίτλο
στα ελληνικά.
Εισαγωγή του έτους έγκρισης της διδακτορικής διατριβής : Επιλέξτε, από το εικονίδιο
του ηµερολογίου που εµφανίζεται στο πλάι, το έτος έγκρισης της.
Τµήµα: Επιλέξτε, από την λίστα των τµηµάτων που εµφανίζεται στο πλαίσιο του
πεδίου, το Τµήµα υπό του οποίου εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή.
Περίληψη της διδακτορικής διατριβής: Εισάγετε την περίληψη της διατριβής σας.
Περίληψη της διδακτορικής διατριβής στα αγγλικά: Εισάγετε την περίληψη της
διατριβής στην αγγλική γλώσσα.
Λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θέµα της διατριβής: Εισάγετε λέξεις κλειδιά που
αποδίδουν το θέµα της διατριβής σας, µε ανώτατο όριο τις πέντε (5).
Λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θέµα της διατριβής στα αγγλικά: Εισάγετε τις λέξεις
κλειδιά που αποδίδουν το θέµα της διατριβής σας στα αγγλικά.

Παράδειγµα:
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ψηφίσµατα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τις
ένοπλες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή : η περίπτωση της Συρίας του Άσαντ
Τίτλος διδακτορικής διατριβής στα αγγλικά: Resolutions of the United Nations for the
armed conflicts in the Middle East : the case of Syria's Assad
Εισαγωγή του έτους έγκρισης της διδακτορικής διατριβής: 2013
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Τµήµα: Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Περίληψη της διδακτορικής διατριβής: Η περίληψη αποτελεί ένα µετακείµενο, που
αποδίδει µε συµπυκνωµένο τρόπο τα κύρια σηµεία ενός προϋπάρχοντος κειµένου.
Στην περίληψη δηλώνονται µε λεκτικά συνοπτικό τρόπο τα σηµαντικότερα
πληροφοριακά στοιχεία, ακολουθώντας το γλωσσικό ύφος του έργου. Περιγράφονται
η µεθοδολογία, οι στόχοι και η δοµή της διδακτορικής διατριβής.
Περίληψη της διδακτορικής διατριβής στα αγγλικά: [Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία,
για την σύνταξη της περίληψης στα αγγλικά]
Λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θέµα της διατριβής: Οι λέξεις κλειδιά
προσδιορίζουν το περιεχόµενο της διατριβής και βελτιώνουν την ηλεκτρονική
αναζήτηση. ∆εν πρέπει να επαναλαµβάνονται λέξεις που περιέχονται στον τίτλο της
εργασίας.
Λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θέµα της διατριβής στα αγγλικά: [Ακολουθείτε την
ίδια διαδικασία για την απόδοση λέξεων κλειδιών στην αγγλική γλώσσα]

3. Στοιχεία µελών εξεταστικής επιτροπής
Συµπληρώνετε τα στοιχεία των πεδίων, µε τα δεδοµένα των µελών της εξεταστικής
επιτροπής, όπως εµφανίζονται στην έντυπη µορφή της διδακτορικής διατριβής.
Πεδία:
Επιβλέπων
Όνοµα: Εισάγετε το όνοµα του επιβλέποντα
Επώνυµο: Εισάγετε το επώνυµο του επιβλέποντα
Email: Εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του επιβλέποντα
Μέλος 1ο
Όνοµα: Εισάγετε το όνοµα του πρώτου µέλους της εξεταστικής επιτροπής
Επώνυµο: Εισάγετε το επώνυµο του πρώτου µέλους της εξεταστικής επιτροπής
Μέλος 2ο
Όνοµα: Εισάγετε το όνοµα του δευτέρου µέλους της εξεταστικής επιτροπής
Επώνυµο: Εισάγετε το επώνυµο του δευτέρου µέλους της εξεταστικής επιτροπής
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4. ∆ήλωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής
Σε αυτή την οµάδα πεδίων περιλαµβάνονται η ∆ήλωση Κατάθεσης ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής και η Εισαγωγή ψηφιακών αρχείων.
Η αποδοχή της ∆ήλωσης είναι υποχρεωτική, όπως και η εισαγωγή των ψηφιακών
αρχείων της διατριβής.
Πεδία:
∆ήλωση Κατάθεσης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: Αποδέχεστε την ∆ήλωση, επιλέγοντας
το τετραγωνάκι που εµφανίζεται δίπλα στην λέξη «Αποδοχή».
Εισαγωγή ψηφιακών αρχείων: Επιλέξτε τα ψηφιακά αρχεία, πατώντας το εικονίδιο
«Αναζήτηση». Πρέπει να υποβληθεί ένα (1) ψηφιακό αρχείο σε µορφή pdf και ένα
(1) ψηφιακό αρχείο σε µορφή word της διδακτορικής διατριβής.

Προσοχή: Τα ονόµατα των αρχείων πρέπει να είναι µε λατινικούς χαρακτήρες.

5. Άλλες πληροφορίες
Στο πεδίο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε οποιοδήποτε στοιχείο
κρίνετε ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη τεκµηρίωση της διατριβής σας στην Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» και να επικοινωνήσετε µε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Πεδία:
Παρατηρήσεις: Εισάγετε πληροφορίες που θεωρείτε σηµαντικές (Προσοχή: Μη
υποχρεωτικό πεδίο)
Email επικοινωνίας: etdpandemos@panteion.gr
Παρέχεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του τµήµατος Τεκµηρίωσης
Μεταπτυχιακών Εργασιών και ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
«Πάνδηµος».

Τέλος φόρµας

Υποβολή: Πατώντας το εικονίδιο «Υποβολή», ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική
κατάθεση της διδακτορικής διατριβής.
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Οδηγίες µετά την ηλεκτρονική κατάθεση
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της διατριβής σας, θα σας
αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µήνυµα επιτυχούς κατάθεσης και µετά
τον έλεγχο των στοιχείων από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, θα λάβετε την
Βεβαίωση Κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη.

Προσοχή:
Η Βεβαίωση Κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη για την υποβολή
αίτησης ορκωµοσίας στην Γραµµατεία του Τµήµατος σας.
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