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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ................................. 

Τμήμα ................................................. 
 

UNIVERSITY OF WEST ATTICA 

FACULTY OF ...................... 

 Department of ........................  

   

Πανεπιστημιούπολη 1/2:   
Campus 1/2  

Greece 

Τηλ. +30 210   Tel:+, Fax:+  

   

   
 

Ετήσια Έκθεση Προόδου Υποψήφιου Διδάκτορα (ΥΔ) 
Ακαδημαϊκού έτους: ………. 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο Υ/Δ: ………………………………………………………………………. 

Τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής:   

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

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

Ημερομηνία έναρξης της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ): …………………………………... 

Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:                               

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

(Επιβλέπων)     

    

  

(Μέλος) 

 

  

(Μέλος)  

 

  

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

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

1. Συλλογή και επεξεργασία της βιβλιογραφίας 

 

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα                                             

 

Ολοκληρώθηκε στο διάστημα από την                       

προηγούμενη έκθεση μέχρι την παρούσα  

 

Ολοκληρώθηκε στο διάστημα μέχρι την  

προηγούμενη έκθεση προόδου                                  
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2. Διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας 

 

Έχει αναπτυχθεί το εργαλείο της έρευνας       

 

Έχει καθοριστεί το εργαλείο της έρευνας 

 

Έχει αρχίσει η χορήγηση του εργαλείου 

 

Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί                     

 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στο διάστημα από την                         

προηγούμενη έκθεση μέχρι την παρούσα  

 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στο διάστημα μέχρι την  

προηγούμενη έκθεση προόδου   

 

Διεξάγεται η στατιστική ανάλυση των δεδομένων                                

 

Η ΔΔ δεν περιλαμβάνει εμπειρική έρευνα                 

 

 

 

3. Συγγραφή κεφαλαίων της εργασίας 

 

Έχει αρχίσει η συγγραφή των κεφαλαίων  

 

Έχει προχωρήσει η συγγραφή των κεφαλαίων αλλά δεν έχει 

κατατεθεί κάποιο μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα  

 

Δεν κατατέθηκε νέο/α κεφάλαιο/α σε ολοκληρωμένη    

μορφή από την προηγούμενη έκθεση προόδου  

μέχρι την παρούσα                                              

 

Κατατέθηκε νέο/α κεφάλαιο/α από την     

προηγούμενη έκθεση προόδου μέχρι την παρούσα 

αλλά σε ημιτελή μορφή  
    
Τίτλος του κεφαλαίου που κατατέθηκε (1)  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τίτλος του κεφαλαίου που κατατέθηκε (2)  
……………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τίτλος του κεφαλαίου που κατατέθηκε (3)  
………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Κατατέθηκε νέο/α κεφάλαιο/α από την προηγούμενη έκθεση προόδου σε ολοκληρωμένη 

μορφή  
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 Τίτλος του κεφαλαίου που κατατέθηκε (1)  
…………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

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

 

Τίτλος του κεφαλαίου που κατατέθηκε (2)  
…………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

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

 

Τίτλος του κεφαλαίου που κατατέθηκε (3)  
……………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

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

 

Έχουν κατατεθεί όλα τα κεφάλαια της ΔΔ 

 

Η ΔΔ βρίσκεται στο στάδιο των διορθώσεων 

 

4. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού  

 

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα                                             

 

Ολοκληρώθηκε στο διάστημα από την                         

προηγούμενη έκθεση μέχρι την παρούσα  

 

Ολοκληρώθηκε στο διάστημα μέχρι την  

προηγούμενη έκθεση προόδου                                  

 

Η ΔΔ δεν περιλαμβάνει παραγωγή Ο/Α υλικού                 

 

 

5. Δημοσιεύσεις (από την προηγούμενη έκθεση προόδου μέχρι την παρούσα) 

 

Αριθμός άρθρων σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά     

Αριθμός κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία  

Αριθμός άρθρων σε ελληνικά περιοδικά με κριτές                 

Αριθμός άρθρων σε Πρακτικά Συνεδρίων 

Αριθμός κεφαλαίων σε ελληνικά βιβλία 

/συλλογικούς τόμους 

Μονογραφίες                                                      . 

Άλλες δημοσιεύσεις (διευκρινήστε): ……………………………………………………….. 
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6. Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια (από την προηγούμενη έκθεση προόδου 

μέχρι την παρούσα) 
 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό         

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα                

Αριθμός συμμετοχών σε ελληνικά συνέδρια                                

 

 

7. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (από την προηγούμενη έκθεση 

προόδου μέχρι την παρούσα) 

 

Αριθμός συμμετοχών με την ιδιότητα του επιστημονικού υπεύθυνου              

Αριθμός συμμετοχών με την ιδιότητα του ερευνητή                                 

Αριθμός συμμετοχών με την ιδιότητα του μέλους της ομάδας σχεδιασμού της έρευνας   

 

8. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις (από την 

προηγούμενη έκθεση προόδου μέχρι την παρούσα) 

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

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

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

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

 

9. Γενική αξιολόγηση του έργου του/της ΥΔ (από την προηγούμενη έκθεση 

προόδου μέχρι την παρούσα) 

 

1. Η επιστημονική δραστηριότητα είναι εξαιρετική                                                       

2. Η επιστημονική δραστηριότητα είναι ικανοποιητική 

3. Η επιστημονική δραστηριότητα είναι μέτρια  

4. Η επιστημονική δραστηριότητα είναι πολύ χαμηλή  

5. Ο ΥΔ δεν παρουσίασε έργο 

6. Προτείνεται να περιληφθεί στον κατάλογο των ανενεργών Υ/Δ  

  

Ημερομηνία ………………………………………………………………………...….……           

Υπογραφή Eπιβλέποντα Καθηγητή  

Υπογραφή Μέλους της ΤΣΕ 

Υπογραφή Μέλους της ΤΣΕ 

 

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

 

 

 


