
Προσάρτημα 1 
Εγκρίθηκε 
 απο τον Καθολικό-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας 
Με Διάταξη №54  25ης Ιουνίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μη επιχειρηματικό (μη εμπορικό) νομικό πρόσωπο 
 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Θεολογικής Ακαδημίας και  Σεμιναρίου  της  Τιφλίδας 

της Αποστολικής Ορθόδοξης  Εκκλησίας της Γεωργίας 
 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών και του  Διδακτορικού Συμβουλίου 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιφλίδα 
2020 

 



Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 
1.1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει  του μη επιχειρηματικού (μη εμπορικού) νομικού προσώπου  
του ανώτατοτού εκπαιδευτισού ιδρύματος  -της  Θεολογικής Ακαδημίας και  Σεμιναρίου 
(εφεξής - ΘΑΚΣΤ) της Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας -στο 
πρόγραμμα των Διδακτορικών σπουδών  τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή 
της διδασκαλίας και την απονομή του ακαδημαϊκού πτυχίου του Διδάκτορα της Θεολογίας 

1.2. Ο κύριος στόχος του διδακτορικού προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της θεολογικής 
επιστήμης στη Γεωργία, η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού, επιστημονικού ή / και 
παιδαγωγικού προσωπικού σε αυτόν τον τομέα και η επέκταση του εκπαιδευτικού-ερευνητικού 
δυναμικού της ΘΑΚΣΤ · 

1.3. Ένας διδακτορικός φοιτητής είναι ένα άτομο που, σύμφωνα με τον κανονισμό  σπουδάζει 
στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών; 
1.4. Η διδασκαλία σε διδακτορικές σπουδές πραγματοποιείται σύμφωνα με το διδακτορικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί στη γεωργιανή γλώσσα. 

1.5. Ο διδακτορικός απόφοιτος της ΘΑΚΣΤ απονέμεται το ακαδημαϊκό πτυχίο του 
Διδακτορικού Θεολογίας αφού υπερασπίστηκε τη διδακτορική του διατριβή. 
1.6. Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι τουλάχιστον τρία και το πολύ πέντε 
ακαδημαϊκά έτη. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν. 
 1.7. Οι κανονισμοί  των διδακτορικών σπουδών και του διδακτορικού συμβουλίου της 
Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας εγκρίνονται από τον Καθολικό Πατριάρχη 
πάσης Γεωργίας μετά από σύσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΘΑΚΣΤ; 
1.8. Η ΘΑΚΣΤ παρέχει τις υλικές συνθήκες που απαιτούνται για τη διδακτορική έρευνα 
(computer, Internet, βιβλιοθήκη κ.λπ.) και το κατάλληλο επιστημονικό περιβάλλον (ικανότητα 
αλληλεπίδρασης με ερευνητές υψηλής ειδίκευσης ); 

Άρθρο 2. Ανάπτυξη διδακτορικών προγραμμάτων και επόπτης 
2.1. Το διδακτορικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί από τον επικεφαλή  εγκεκριμένο 
από το Επιστημονικό Συμβούλιο. 
2.2. Το πρόγραμμα διδακτορικής εκπαίδευσης εξετάζεται αρχικά από το αρμόδιο τμήμα / 
τμήματα. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας 
της ΘΑΚΣΤ για ολοκλήρωση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το πρόγραμμα θα υποβληθεί 
στο Επιστημονικό Συμβούλιο της ΘΑΚΣΤ για έγκριση. 

2.3. Τα διδακτορικά προγράμματα διευθύνονται από: 
Α) καθηγητές ΘΑΚΣΤ; 
Β) εάν είναι απαραίτητο - προσκεκλημένοι ειδικοί στον τομέα της Ορθόδοξης θεολογίας ή των 
θρησκευτικών σπουδών με ακαδημαϊκό πτυχίο Διδάκτορα ή ισοδύναμο. 
Γ) με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου - άλλοι ειδικοί με σχετικά προσόντα. 

2.4. Ένα άτομο με διδακτορικό ή ισοδύναμο πτυχίο στην ορθόδοξη θεολογία ή στις 
Θρρησκευτικές σπουδές μπορεί να διοριστεί ως επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος, 



έχοντας δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε εργασίες σε περιοδικά με κριτές σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Άρθρο 3. Συστατικά του διδακτορικού προγράμματος 
3.1. Το διδακτορικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στοιχεία μελέτης και έρευνας, ερευνητικό 
στοιχείο - απόδοση θεματικής διατριβής και ερευνητική συζήτηση. 
3.2. Το εκπαιδευτικό στοιχείο δεν υπερβαίνει τις εξήντα μονάδες και στοχεύει στις διδακτορικές 
και μεθοδολογικές δεξιότητες του διδακτορικού φοιτητή, βοηθά τον διδακτορικό φοιτητή στη 
διατριβή και τον προετοιμάζει για μελλοντικές παιδαγωγικές και επιστημονικές δραστηριότητες. 

3.3. Τα μέρη της συνιστώσας της μελέτης είναι: 
Α) μέθοδοι διδασκαλίας, 
Β) Ακαδημαϊκή γραφή, 
Γ) ερευνητικές μέθοδοι, 
Δ) Επίκουρος Καθηγητής - Ο διδακτορικός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να βοηθά το 
ακαδημαϊκό προσωπικό και να συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία. Η υποβοήθηση του 
καθηγητή καθορίζεται από μια ειδική οδηγία, η οποία καθορίζεται από τη Σχολή Διδακτορικών 
Σπουδών, 

Ε) Σεμινάριο διδακτορικού φοιτητή - Ο διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει 
θεωρητική έκθεση στην αρμόδια επιτροπή που έχει εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα / τμήματα 
τουλάχιστον μία φορά, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδακτορικού φοιτητή, προτού υπερασπιστεί 
τη διατριβή. Οι οδηγίες του διδακτορικού σεμιναρίου καθορίζονται από τη Σχολή Διδακτορικών 
Σπουδών, 
ΣΤ) άλλες μαθησιακές δραστηριότητες (για παράδειγμα, πρακτική και άλλα ειδικά μαθήματα, 
που περιλαμβάνουν ειδικά ή συναφή θέματα που σχετίζονται με το θέμα της διατριβής ), 

Ζ) Άλλα μαθήματα / δραστηριότητες επιλογής διαλέξεων, 
Η) Κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στο συστατικό της μελέτης τελειώνει με μια εξέταση. 

3.4. Μεταξύ των συστατικών στοιχείων της συνιστώσας της μελέτης είναι υποχρεωτικά για 
όλους τους διδακτορικούς φοιτητές του ΘΑΚΣΤ μέθοδοι διδασκαλίας, βοηθός καθηγητή, 
σεμινάριο διδακτορικού φοιτητή. Οι ακαδημαϊκές μέθοδοι γραφής και έρευνας είναι 
υποχρεωτικά μαθήματα διαλέξεων για όσους δεν έχουν περάσει τον απαιτούμενο όγκο και 
περιεχόμενο για διδακτορικές σπουδές - ακαδημαϊκες μέθοδοι γραφής και έρευνας - στο 
προηγούμενο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό). 

3.5. Η δομή περιεχομένου του συστατικού της μελέτης καθορίζεται από το διδακτορικό 
πρόγραμμα. Τα εκπαιδευτικά στοιχεία θα επιλεγούν με βάση τις ιδιαιτερότητες της 
προπαρασκευαστικής διατριβής στο πρόγραμμα. 
3.6. Το σεμινάριο για την εκπαιδευτική συνιστώσα περιλαμβάνει μια έκθεση για διάφορα 
επίκαιρα θέματα στο σχετικό διδακτορικό πρόγραμμα, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της 
έρευνας σχετικά με αυτό ή αυτό το επιστημονικό πρόβλημα. Η διδακτορική διατριβή δεν πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατριβής. 



3.7. Η υποχρεωτική ερευνητική συνιστώσα περιλαμβάνει: 
Α) Διατριβή - εκτέλεση επιστημονικής εργασίας, 
(Β) Τουλάχιστον δύο κολόγια, που αποτελούν μέρος της διατριβής. 

3.8. Η Σχολή Διδακτορικών Σπουδών καθορίζει τις οδηγίες για το πρόγραμμα κολοκίου, οι 
οποίες περιλαμβάνουν: 
Α) να θέσει το ερευνητικό πρόβλημα, καθώς και τον προβληματισμό του στην επιστημονική 
βιβλιογραφία, 
Β) ερευνητικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της γενικής δομής και της μεθοδολογίας των 
μελλοντικών εργασιών διατριβής, 
Γ) αποτελέσματα και ανάλυση της έρευνας. 

3.9. Ο φοιτητής διδακτορικού πρέπει να υποβάλει παρουσίαση στην Τομεακή Επιτροπή 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οι παρουσιάσεις αξιολογούνται από τον Επιστημονικό Επόπτη 
του Διδακτορικού Φοιτητή και την Τομεακή Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Τμήμα. 
3.10. Ο διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της διδακτορικής 
διατριβής με τη μορφή τουλάχιστον τριών δημοσιεύσεων στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του 
καταλόγου που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Διατριβής, όπου τα δημοσιευμένα άρθρα θα 
θεωρηθούν ως απαραίτητα επιστημονικά έγγραφα για την απόκτηση ακαδημαϊκού πτυχίου. 

3.11. Ο διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα επιστημονικό 
σεμινάριο ή / και συνέδριο με την υποστήριξη της ΘΑΚΣΤ, όπου θα παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα της διατριβής. 

Άρθρο 4. Κανόνας εγγραφής στο διδακτορικό πρόγραμμα 
4.1. Η είσοδος στο διδακτορικό πρόγραμμα βάσει εγκεκριμένου διδακτορικού προγράμματος 
ανακοινώνεται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται με τη σειρά του Πρύτανη. 
4.2. Το δικαίωμα σπουδών για διδακτορικό μπορεί να παραχωρηθεί σε άτομο με τουλάχιστον 
μεταπτυχιακό δίπλωμα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
4.2.1.Μεταπτυχιακό δί Δίπλωμα  στη Θεολογία, Ιστορία της Θρησκείας, Θρησκευτικές 
Σπουδέσ; 

4.2.2. Ένα άτομο με μεταπτυχιακό σε οποιονδήποτε τομέα που έχει περάσει το πρώτο επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο Bachelor) στον τομέα της θεολογίας, της ιστορίας της 
θρησκείας, των θρησκευτικών σπουδών ή της θεολογίας και έχει απονεμηθεί το κατάλληλο 
προσόν. 

4.2.3. Άριστα σε μία από τις γλώσσες της Δυτικής Ευρώπης (Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά) σε 
επίπεδο εκτός Β2, ή άπταιστα στα Ρωσικά ή / και τα σύγχρονα Ελληνικά τουλάχιστον Β2 και σε 
μία από τις γλώσσες της Δυτικής Ευρώπης (Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά) τουλάχιστον σε 
επίπεδο Α2. . Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας ξένων γλωσσών που 
εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο ίδρυμα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποψηφίου για 
διδακτορικό. Σε άλλες περιπτώσεις, η γνώση μιας ξένης γλώσσας ενός υποψηφίου διδακτορικού 
επιβεβαιώνεται από τα θετικά αποτελέσματα των εξετάσεων ξένων γλωσσών που διοργανώνει η 
ΘΑΚΣΤγια εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα. 



4.3. Ένας πολίτης άλλης χώρας που είναι Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί επίσης να έχει το 
δικαίωμα να σπουδάσει για διδακτορικό. Πρέπει να έχει μεταπτυχιακό τίτλο, να πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4.2 και να διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης 
της γεωργιανής γλώσσας στο κατάλληλο επίπεδο. Σε άλλες περιπτώσεις, η γνώση της 
γεωργιανής γλώσσας του υποψήφιου διδάκτορα επιβεβαιώνεται από τα θετικά αποτελέσματα 
των εξετάσεων που διοργανώνει η ΘΑΚΣΤ για εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα. 

4.4. Εξαιρέσεις από την προϋπόθεση για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα που 
προβλέπεται στις παραγράφους 4.2 και 4.3 του παρόντος κανονισμού καθορίζονται από το 
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο μία φορά σε άτομο με μεταπτυχιακό τίτλο, εάν η εκπαίδευση και η 
εργασία / παιδαγωγική / επιστημονική εμπειρία του ατόμου αποτελούν προϋπόθεση για τη 
συνέχιση των διδακτορικών σπουδών του. 

Α) Δεδομένα για την εκπαίδευση και την εργασιακή δραστηριότητα (CV), 
Β) Αντίγραφο ταυτότητας, 
Γ) επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος και του πιστοποιητικού διπλώματος που 
επιβεβαιώνει το ακαδημαϊκό πτυχίο στον σχετικό τομέα, 
Δ) Όνομα και τεκμηρίωση του ερευνητικού θέματος (το συμπέρασμα που συντάχθηκε από τον 
κατά προσέγγιση επιστημονικό επόπτη σχετικά με τη σημασία του ερευνητικού θέματος θα 
υποβληθεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο). 

Ε) εάν υπάρχει - βάσει της ερευνητικής κατεύθυνσης - έγγραφα (σε υλική μορφή), 
ΣΤ) σύσταση πνευματικού δασκάλου, 
Ζ) Δύο φωτογραφίες σε μέγεθος 3 \ 4, με δίσκο, 
Η) εάν υπάρχει - ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας που 
έχει εκδοθεί από ένα ίδρυμα με τη σχετική άδεια. 

4.5.1 Η υποβληθείσα αίτηση καταχωρείται στην Καγκελαρία της TSA και υποβάλλεται στην 
αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω απάντηση. 
4.6. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της ΘΑΚΣΤ έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να αποσαφηνίσει τα έγγραφα. Η απόφαση του Επιστημονικού 
Συμβουλίου μπορεί επίσης να προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις. 

4.7. Ο πιθανός επιστημονικός επόπτης και υποψήφιος διδάκτορας που ορίζεται από τον 
επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος θα συζητήσει το όνομα και την τεκμηρίωση του 
ερευνητικού θέματος που παρουσίασε ο υποψήφιος. Ο πιθανός επιστημονικός επόπτης 
προετοιμάζει μια έκθεση σχετικά με τη σημασία του ερευνητικού θέματος, η οποία υποβάλλεται 
στο Επιστημονικό Συμβούλιο μαζί με την αίτηση του διδακτορικού φοιτητή. 

4.8. Με βάση την αίτηση που υπέβαλε ο υποψήφιος για διδακτορικό και τα συνημμένα έγγραφα, 
το Επιστημονικό Συμβούλιο της TSA αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή ενός υποψηφίου στην 
εξέταση που ορίζεται από τηνΘΑΚΣΤ για απόκτηση του καθεστώτος διδακτορικού φοιτητή. 



4.9. Για να γίνουν δεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα, απαιτείται υποψήφιος διδάκτορας για να 
περάσει μια εξέταση / εξετάσεις που καθορίζονται από την ΘΑΚΣΤ Τα θέματα εξέτασης 
(προγράμματα), που υποβάλλονται από τον επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος, 
εγκρίνονται από τα αρμόδια τμήματα του σχετικού διδακτορικού εκπαιδευτικού προγράμματος. 
4.10. Η απόφαση εγγραφής φοιτητών διδακτορικού λαμβάνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο 
της ΘΑΚΣΤ; 

4.11. Σε περίπτωση θετικής απόφασης σχετικά με την εγγραφή υποψηφίου διδακτορικού από το 
Επιστημονικό Συμβούλιο της TSA, ο Πρύτανης της ΘΑΚΣΤ εκδίδει εντολή. 
4.12. Ένα άτομο εγγεγραμμένο στο διδακτορικό πρόγραμμα ΘΑΚΣΤ είναι διδακτορικός 
φοιτητής στο ΘΑΚΣΤστον οποίο έχει ανατεθεί επιστημονικός επόπτης με σχετικά προσόντα και 
ερευνητική εμπειρία. 

4.13. Συνάπτεται τριμερής συμφωνία μεταξύ της ΘΑΚΣΤ, του επικεφαλής του διδακτορικού 
προγράμματος και του διδακτορικού φοιτητή, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των μερών. 

Άρθρο 5. Ατομικό σχέδιο του διδακτορικού φοιτητή 
5.1. Το ατομικό σχέδιο του διδακτορικού φοιτητή, το οποίο αποτελείται από το ατομικό 
πρόγραμμα σπουδών του διδακτορικού φοιτητή και το ατομικό ερευνητικό σχέδιο του 
διδακτορικού φοιτητή, καθορίζεται από τον επιστημονικό επόπτη του διδακτορικού φοιτητή 
μαζί με τον διδακτορικό φοιτητή. Το ατομικό σχέδιο θα εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση της 
αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία θα καταγράφεται στα πρακτικά, υπογεγραμμένη από τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας και τον γραμματέα.Το ατομικό σχέδιο μελέτης και έρευνας του 
διδακτορικού φοιτητή υπογράφεται από τον επικεφαλής ή / και τον συν-επιβλέποντα του 
διδακτορικού προγράμματος, τον επιστημονικό επόπτη και τον διδακτορικό φοιτητή. 

5.2. Το ατομικό σχέδιο, τα κύρια σημεία του οποίου είναι: ο σκοπός της έρευνας, η εκτιμώμενη 
δομή της διατριβής και το κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των στοιχείων 
της μελέτης και της έρευνας, θα εξεταστούν εντός ενός μηνός μετά την εγγραφή του 
διδακτορικού φοιτητή στο σχετικό τμήμα · 

5.3. Το μεμονωμένο σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του διδακτορικού προγράμματος, 
τον επικεφαλής / συν-επιβλέποντα του διδακτορικού προγράμματος, τον επιστημονικό επόπτη / 
συν-επιβλέποντα του διδακτορικού φοιτητή, την ημερομηνία υποβολής στο διδακτορικό 
πρόγραμμα, τον αριθμό της εντολής εγγραφής και το όνομα του θέματος της διατριβής. 

5.4. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να καθοριστεί πριν από το τέλος του τέταρτου 
εξαμήνου των διδακτορικών σπουδών. Είναι δυνατόν να αλλάξετε το διδακτορικό θέμα την ίδια 
περίοδο. 

5.5. Κατόπιν αιτήματος του επιστημονικού επόπτη της διδακτορικής διατριβής και του 
επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος για την αλλαγή του θέματος της διδακτορικής 



διατριβής, το Συμβούλιο Διατριβής συζητά το θέμα της αλλαγής του θέματος της διδακτορικής 
διατριβής και αντανακλά την απόφαση στα πρακτικά της συνεδρίασης. 

5.6. Το ατομικό πρόγραμμα του διδακτορικού φοιτητή περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά και 
επιπρόσθετα μέτρα που ορίζονται από το εγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και τον παρόντα 
κανονισμό που πρέπει να εκτελέσει ο διδακτορικός φοιτητής για να υπερασπιστεί τη 
διδακτορική του διατριβή. 
5.7. Το ατομικό σχέδιο του διδακτορικού φοιτητή διατηρείται στο προσωπικό αρχείο του 
διδακτορικού φοιτητή. 

Άρθρο 6. Επιστημονικός επόπτης διδακτορικών φοιτητών 
6.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΘΑΚΣΤ διορίζει έναν διδακτορικό φοιτητή σύμφωνα με το 
διδακτορικό πρόγραμμα και εγκρίνει το θέμα της διατριβής του διδακτορικού φοιτητή. Ένας 
διδακτορικός φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στην επιλογή ενός επιστημονικού επόπτη. 

6.2. Ο επιστημονικός επόπτης του διδακτορικού φοιτητή πρέπει να είναι καθηγητής ή 
προσκεκλημένος από το ακαδημαϊκό ή διδακτορικό δίπλωμα του Διδάκτορα Επιστημών στον 
τομέα της θεολογίας (θεολογία) ή διδακτορική διατριβή που σχετίζεται με το θέμα της 
διατριβής.Ο επόπτης της έρευνας θα πρέπει να είναι ενεργός ερευνητής (ερευνητήσ) και θα 
πρέπει να έχει ερευνητική εμπειρία στον επιστημονικό τομέα που σχετίζεται με το θέμα της 
διδακτορικής διατριβής, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές τα τελευταία 5 χρόνια. 

6.3. Ένας φοιτητής διδακτορικού μπορεί να είναι μέλος του συμβουλίου διατριβής. 
6.4. Ο επιστημονικός επόπτης του διδακτορικού φοιτητή επιβλέπει την εφαρμογή του ατομικού 
σχεδίου του διδακτορικού φοιτητή. 

6.5. Εάν ένας επιστημονικός επόπτης αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε 
λόγο, πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση στον επικεφαλής του διδακτορικού 
προγράμματος, στον επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος και στην επιτροπή διατριβής 
της ΘΑΚΣΤ· 
6.6. Σε περίπτωση απόρριψης του επόπτη διδακτορικού φοιτητή από τον επιστημονικό επόπτη, 
μετά από σύσταση του επόπτη διδακτορικού και με απόφαση του συμβουλίου διατριβής, ο 
διδακτορικός φοιτητής μπορεί να παρατείνει την περίοδο σπουδών. 

6.7. Ένας καθηγητής της ΘΑΚΣΤ μπορεί να είναι επικεφαλής όχι περισσότερων από τέσσερις 
διδακτορικούς φοιτητές κάθε φορά, και ο προσκεκλημένος ειδικός μπορεί να είναι επικεφαλής 
όχι περισσότερων από τρεις φοιτητές διδακτορικού. 
6.8. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Διατριβής, ένας διδακτορικός φοιτητής μπορεί 
να διοριστεί από δύο ή περισσότερους επιστημονικούς επόπτες ή / και από κοινού επιβλέποντες 
εάν το περιεχόμενο του θέματος της διατριβής, λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα του, το 
απαιτεί. Ο συν-ηγέτης υπόκειται στις απαιτήσεις προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 
6.2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 7. Τερματισμός του καθεστώτος διδακτορικού φοιτητή 



7.1 Το ζήτημα του τερματισμού της κατάστασης για διδακτορικό φοιτητή μπορεί να προκύψει: 
Α) σε περίπτωση παραβίασης της ακαδημαϊκής ηθικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης 
λογοκλοπής ή / και παραποίησης δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η ΘΑΚΣΤ 
Β) λόγω της αδυναμίας επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προβλέπονται από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή / και της υλοποίησης μιας δράσης ασυμβίβαστης με την κατάσταση 
του μαθητή σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από τις νομικές πράξεις της ΘΑΚΣΤ 
Γ) βάσει προσωπικής αιτήσης; 

Δ) λόγω μη εκπλήρωσης των όρων που ορίζονται στη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της 
ΘΑΚΣΤ, του διδακτορικού φοιτητή και του επιστημονικού επόπτη. 
7.2 Η εντολή τερματισμού του καθεστώτος διδακτορικού φοιτητή εκδίδεται από τον Πρύτανη 
της ΘΑΚΣΤ βάσει έφεσης του επιστημονικού επόπτη του διδακτορικού φοιτητή και του 
Επιστημονικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 8. Διδακτορικό Συμβούλιο 
 
8.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο που απονέμει το ακαδημαϊκό πτυχίο του 
Διδάκτορα της Θεολογίας. 
8.2. Το Συμβούλιο Διατριβής ιδρύθηκε με εντολή του Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας 
για δημόσια συζήτηση της διατριβής για μια περίοδο πέντε ετών και για την απονομή του 
ακαδημαϊκού πτυχίου του Διδάκτορα της Θεολογίας. 

8.3. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από καθηγητές από την ΘΑΚΣΤ με ακαδημαϊκούς ή 
ισοδύναμους τίτλους από τον Διδάκτορα της Θεολογίας (Θεολογία). Τα μέλη του Συμβουλίου 
Διατριβής, εάν είναι απαραίτητο, μετά από σύσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
ΘΑΚΣΤ, μπορούν να προσκαλούνται άτομα με σχετικά εκπαιδευτικά προσόντα που έχουν 
εμπειρία στην Ορθόδοξη θεολογία ή / και σε παρακείμενους τομείς και επιστημονικά έγγραφα 
που δημοσιεύονται σε επιστημονικά επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων. 

8.4. Ο Πρόεδρος του  Διδακτορικού Συμβουλίου της ΘΑΚΣΤ είναι ο Καθολικός Πατριάρχης  
Πάσης  Γεωργίας και ο συμπρόεδρος του είναι ο Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και 
Σχολής της Τιφλίδας. Ο Γραμματέας Παιδείας διορίζεται για τη θητεία του Συμβουλίου με την 
ευλογία του Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας.Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τα 
καθήκοντά του ασκούνται από τον Συμπρόεδρο, και ελλείψει του Συμπροέδρου - με την ευλογία 
του Καθολικού Πατριάρχη Πάσης  Γεωργίας, οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διακτορικού 
Συμβουλίου; 

8.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΘΑΚΣΤεγκρίνει το θέμα της διατριβής και τον επιστημονικό 
επόπτη του διδακτορικού φοιτητή. 
8.6. Ο πίνακας διατριβής καθορίζει τον οριακό όγκο της διατριβής, την κατά προσέγγιση μορφή 
και άλλα τεχνικά δεδομένα. Ορίζει πρότυπα και κριτήρια για την αξιολόγηση της διατριβής, 
συμπεριλαμβανομένης της προεπισκόπησης. 

8.7. Καθορίζει ηθικούς κανόνες σχετικούς με τη διαδικασία προστασίας του κοινού · 



8.8. Το συμβούλιο διατριβής διορίζει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητές 
(αναθεωρητέσ) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα διδακτορικά προγράμματα. 

8.9. Το συμβούλιο διατριβής εγκρίνει τον κατάλογο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
εκπονήθηκαν από τα τμήματα (τμήματα) που εφαρμόζουν διδακτορικά προγράμματα, στα οποία 
τα δημοσιευμένα άρθρα θα θεωρηθούν ως τα απαραίτητα επιστημονικά έγγραφα για την 
απόκτηση του ακαδημαϊκού πτυχίου. 
8.10. Καθορίζει και εγκρίνει τον κατάλογο των αποδεκτών για αποστολή διατριβής. 
8.11. Εγκρίνει την ημερομηνία υπεράσπισης της διατριβής · 

8.12. Εγκρίνει την Επιτροπή Διατριβής και, βάσει του συμπεράσματός της, απονέμει το 
ακαδημαϊκό πτυχίο του Διδακτορικού Θεολογίας • 
8.13. Το συμβούλιο διατριβής αποφασίζει κατά τη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εγκρίνεται εάν 
παρευρεθεί σε περισσότερα από τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση 
λαμβάνεται εάν τουλάχιστον τα 2/3 των παρόντων ψηφίσουν. Τα πρακτικά της συνεδρίασης 
καταγράφονται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου 
διατριβής και τον γραμματέα του συμβουλίου διατριβής • 
8.14. Οποιαδήποτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου διατριβής πρέπει να κοινοποιείται 
εγγράφως στον διδακτορικό φοιτητή. 
 
Άρθρο 9. Διδακτορική διατριβή 
9.1. Η διαατριβή  που παρουσιάστηκε για το ακαδημαϊκό πτυχίο του Διδάκτωρ Θεολογίας θα 
πρέπει να είναι μια εις βάθος μελέτη του αμετάβλητου νόμου και του δόγματος της Ιεράς 
Εκκλησίας, με βάση ορθόδοξα δογματικά, που διεξάγεται ανεξάρτητα από τον διδακτορικό 
φοιτητή, ο οποίος θα έχει σημαντική επιστημονική-θεολογική αξία. Η διατριβή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιστημονικά βασισμένες θεωρίες θεωρητικής έρευνας που συμβάλλουν επίσης 
στην ανάπτυξη του σχετικού πεδίου της Ορθόδοξης θεολογίας (εάν ένας διδακτορικός φοιτητής 
συμμετέχει σε μια ερευνητική ομάδα, η συνεισφορά του θα πρέπει να είναι εμφανήσ). 
9.2. Η διατριβή πρέπει να γραφτεί στα Γεωργιανά. Θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη 
έκδοση των βασικών διατάξεων - messenger (autoreferat) στα γεωργιανά και μία από τις 
ευρωπαϊκές (αγγλικές, γερμανικές, γαλλικέσ), ρωσικές και / ή σύγχρονες ελληνικές γλώσσες · 
 9.3.  η μορφή και δομή της Συνόψης της Διατριβής και άλλα δεδομένα της προκήρυξης 
διατριβής καθορίζονται από τον «Διδακτορικό Εκπαιδευτή» που έχει εγκριθεί από το 
Διδακτορικό Συμβούλιο; 
Άρθρο 10. Προκαταρκτική ανασκόπηση της διατριβής 
 
10.1. Με την ολοκλήρωση της διατριβής, ο διδακτορικός φοιτητής υποβάλλει έκθεση στο 
αρμόδιο τμήμα σχετικά με την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τη διατριβή, η οποία 
προετοιμάζεται σύμφωνα με τα κριτήρια προ-αξιολόγησης που καθορίζονται από τη 
διδακτορική σχολή και εγκρίνεται από το συμβούλιο διατριβής.Μετά το συμπέρασμα, ο 
επικεφαλής του τμήματος, σε συμφωνία με τον επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος, 
παραδίδει τη διατριβή στον καθηγητή του σχετικού ερευνητικού τομέα (εάν δεν υπάρχει ειδικός 
στον τομέα της έρευνας, είναι δυνατόν να προσκαλέσετε έναν ειδικό). Σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης που καθορίζονται από τη Σχολή Διδακτορικών Σπουδών και έχουν εγκριθεί από το 
Τμήμα Διατριβής, το έγγραφο θα εξεταστεί εκ των προτέρων στο Τμήμα εντός ενός μηνός από 
την παραλαβή του. 



10.2. Η προκαταρκτική συζήτηση της διατριβής διεξάγεται από τον επικεφαλής του τμήματος ή 
τον επικεφαλής του προγράμματος στη συνεδρίαση της αρμόδιας υπηρεσίας (η προκαταρκτική 
συζήτηση της διατριβής συνταγογραφείται ακόμη και σε περίπτωση αρνητικού 
συμπεράσματοσ). Ως αποτέλεσμα της συζήτησης, ο πρόεδρος του τμήματος αποφασίζει να 
υποβάλει το έγγραφο στο διοικητικό συμβούλιο ή να καθορίσει την περαιτέρω πορεία για το 
έγγραφο.Σε αυτήν την περίπτωση, η διατριβή επιστρέφεται στον διδακτορικό φοιτητή για 
εξέταση. Η επανάληψη ελέγχου είναι δυνατή μόνο μετά από έξι μήνες. Η πρόοδος της 
προκαταρκτικής επανεξέτασης και η ληφθείσα απόφαση αντικατοπτρίζονται στα πρακτικά, τα 
οποία υπογράφονται από τον προϊστάμενο του τμήματος και τον γραμματέα. Αναπόσπαστο 
μέρος του πρωτοκόλλου είναι τα ευρήματα του καθηγητή της έρευνας και του διδακτορικού 
φοιτητή στον σχετικό τομέα. 
Άρθρο 11. Υποβολή διατριβής 
 
11.1. Μετά την προκαταρκτική αναθεώρηση της διατριβής, ο επικεφαλής του διδακτορικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού καθορίσει τη σκοπιμότητα της υποβολής του στο διοικητικό 
συμβούλιο, θα το παρουσιάσει στον εκπαιδευμένο γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και 
στην υπηρεσία διασφάλισης ποιότητας της ΘΑΚΣΤ: 
Α) έγγραφο διατριβής, 
Β) Έγγραφα που αντικατοπτρίζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στοιχείων 
του διδακτορικού φοιτητή, 
Γ) δημοσιεύσεις που δημοσιεύθηκαν ή / και υποβλήθηκαν για δημοσίευση σύμφωνα με τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας, 
Δ) σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Διατριβής, ένας από τους 
Ευρωπαίους (Αγγλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά) και Διατριβές Σύνοψἡ που εκτελούνται 
στα Ρωσικά ή / και τα νέα Ελληνικά, 
Ε) Πρακτικά της προκαταρκτικής επανεξέτασης της διατριβής στη συνεδρίαση της προεδρίας 
μαζί με το συμπέρασμα του επιστημονικού επόπτη και του ειδικού που έχει διατεθεί για την 
προκαταρκτική αξιολόγηση, 
ΣΤ) Η δήλωση του διδακτορικού φοιτητή στο όνομα του προέδρου (συμπροέδρου) του 
συμβουλίου διατριβής, η οποία θα πρέπει να αναφέρει το τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
διατριβή, καθώς και το διδακτορικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το θέμα της διατριβής και τον 
επιστημονικό επόπτη, 
Ζ) τον κατάλογο των επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων στα οποία παρουσιάστηκαν 
γραπτώς τα αποτελέσματα της διατριβής. 
11.2. Η συμμόρφωση των εγγράφων που πιστοποιούν την απόδοση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών στοιχείων που υποβάλλει ο διδακτορικός φοιτητής προς τις απαιτήσεις του 
εγκεκριμένου διδακτορικού προγράμματος και ο παρών κανονισμός καθορίζεται από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ποιότητας της ΘΑΚΣΤ. 
11.3. 11.1 του ίδιου άρθρου για την υποστήρηξη μιας διατριβής. Ελέγχει την ακρίβεια των 
υλικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και καλεί τον Γραμματέα του Συμβουλίου 
Διατριβής μαζί με τη σύναψη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποιότητας · 
  11.4. Η διατριβή πρέπει να υποβληθεί σε τέσσερα αντίγραφα σε σε ηλεκτρονική μορφή ,   
 
Άρθρο 12. Εξέταση της διατριβής 
12.1. Ο Πρύτανης της ΘΑΚΣΤ υποβάλλει την αίτηση του διδακτορικού φοιτητή στο 
Διδακτορικό Συμβούλιο με τη σχετική απόφαση. Αφού ο πρόεδρος / συμπρόεδρος και 



ακαδημαϊκός γραμματέας του συμβουλίου διατριβής εξέτασαν τα υποβληθέντα υλικά και 
αποφάσισαν ότι το υλικό αυτό πληροί τις απαιτήσεις του καταστατικού, Ο Πρόεδρος / 
Συμπρόεδρος αποφασίζει για το διορισμό της συνεδρίασης του Διδακτορικού Συμβουλίου (το 
αργότερο επτά ημέρεσ). Ο καθορισμένος χρόνος (έξι μήνεσ) από την υποβολή της διατριβής 
στην υποστίρηξη υπολογίζεται από την ημερομηνία διορισμού του Διδακτορικού Συμβουλίου. 

12.2. Ο πρόεδρος ή ο συμπρόεδρος του συμβουλίου διατριβής, σε συμφωνία με τον προϊστάμενο 
του διδακτορικού προγράμματος, καθορίζει την επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τουλάχιστον δύο 
μέλη·Ο ένας μπορεί να είναι μέλος του /Διδακτορικου συμβουλίου διατριβής και ο άλλος μπορεί 
να είναι καθηγητής ΘΑΚΣΤ με διδακτορικό στη θεολογία (θεολογία) ή διδακτορική διατριβή 
(εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να προσκληθεί άτομο με τα ίδια προσόντα). Η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων εγκρίνεται από την επιτροπή διατριβής. 

12.3. Η αξιολόγηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, με βάση το συμπέρασμα της διδακτορικής 
διατριβής και την έκθεση αξιολόγησης που εγκρίθηκε από το συμβούλιο διατριβής, πρέπει να 
υποβληθεί από τα μέλη της επιτροπής εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
του σχετικού υλικού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία για αδικαιολόγητους 
λόγους, το Συμβούλιο Διατριβής εγκρίνει την άλλη σύνθεση της προμήθειας (η αντίστροφη 
μέτρηση θα ξεκινήσει ξανά). 

12.4. Τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων παρουσιάζουν το συμπέρασμα ξεχωριστά. Εάν 
το συμπέρασμα του ενός εμπειρογνώμονα είναι θετικό και η γνώμη του άλλου είναι αρνητική, 
το συμβούλιο διατριβής αποφασίζει για την κατανομή ενός τρίτου εμπειρογνώμονα. Σε 
περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος, ο διδακτορικός φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει 
τροποποιημένη έκδοση της διατριβής εντός έξι μηνών. 

12.5. Σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, ο πρόεδρος ή ο 
συμπρόεδρος του συμβουλίου διατριβής, σε συμφωνία με τον επικεφαλής του διδακτορικού 
προγράμματος, διορίζει δύο αξιολογητές (αναθεωρητές ) και τους υποβάλλει στην επιτροπή 
διατριβής για έγκριση.  

13.1. Ένας αξιολογητής (κριτικόσ) είναι ειδικός στον τομέα που έχει ακαδημαϊκό ή ισοδύναμο 
πτυχίο σε επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με το θέμα της διδακτορικής διατριβής ή / και της 
διδακτορικής διατριβής και έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον τρεις διατριβές ή περιοδικά τα 
τελευταία πέντε χρόνια.Ο κριτικός δεν μπορεί να είναι συν-συγγραφέας των έργων που 
εκτελούνται από τον διδακτορικό φοιτητή ή άτομο που εξαρτάται επίσημα από τον διδακτορικό 
φοιτητή. 

13.2. Οι αναθεωρητές θα εξοικειωθούν με τη διατριβή, το δημοσιευμένο υλικό της και θα 
υποβάλουν στην επιτροπή διατριβής τις αναθεωρήσεις που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το έντυπο 
επανεξέτασης διατριβής που εγκρίθηκε από την επιτροπή διατριβής. Οι κριτικές θα εκτιμήσουν 
τη συνάφεια του θέματος, το επιστημονικό επίπεδο της έρευνας, την πληρότητα των 



αποτελεσμάτων που λαμβάνονται και τη σύσταση για εισαγωγή στην υπεράσπιση της διατριβής, 
ή για τον διδακτορικό φοιτητή να επιστρέψει σωστά ή / και για την άρνηση υπεράσπισης. 

Οι αναθεωρητές πρέπει να υποβάλουν γραπτή αξιολόγηση της διατριβής στην επιτροπή 
διατριβής το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή της διατριβής. Εάν ο αναθεωρητής δεν 
υποβάλει την κριτική εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το Συμβούλιο Διατριβής έχει το 
δικαίωμα να παρατείνει αυτήν την περίοδο κατά δεκαπέντε ημέρες. Σε περίπτωση λήξης, πρέπει 
να εγκριθεί νέος εκτιμητής. 

13.3. Εάν και οι δύο εγκεκριμένοι αξιολογητές αξιολογήσουν αρνητικά τη διατριβή, η διατριβή 
δεν θα γίνει αποδεκτή για υπεράσπιση, και εάν ο ένας αξιολογεί θετικά και ο άλλος αξιολογεί 
αρνητικά, ο τρίτος αξιολογητής διορίζεται από την επιτροπή διατριβής. Σε περίπτωση αρνητικού 
συμπεράσματος, ο διδακτορικός φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναθεωρημένη διατριβή 
το αργότερο ένα έτος.  

13.4. Εάν η διατριβή δεν επιτρέπεται για υπεράσπιση, με απόφαση της επιτροπής διατριβής, 
επιτρέπεται στον φοιτητή διδακτορικού να εργαστεί για τη διατριβή. Σε αυτήν την περίπτωση, 
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της διατριβής, ο διδακτορικός φοιτητής μπορεί 
επιπλέον να διοριστεί νέος επόπτης / συν-επιβλέπων. Το αναθεωρημένο έγγραφο θεωρείται με 
τον ίδιο τρόπο. Εάν το αναθεωρημένο έγγραφο εξακολουθεί να αξιολογείται αρνητικά, η 
διατριβή δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή για υποστήριξη 

13.5. Το Συμβούλιο Διατριβής διαβιβάζει τα συμπεράσματα των κριτικών στον διδακτορικό 
φοιτητή, και σε περίπτωση εισαγωγής στην υπεράσπιση, ανακοινώνει επίσης την ημερομηνία 
της υπεράσπισης. Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μήνα για να 
προετοιμαστεί για την υπεράσπιση. 

Άρθρο 14. Επιτροπή διατριβής 
 
14.1. Σε περίπτωση αποδοχής από τους αναθεωρητές για υπεράσπιση της διατριβής, ο πρόεδρος 
του συμβουλίου διατριβής δίνει το δικαίωμα να εκδίδει ένα μήνυμα διατριβής και να το στέλνει 
στους παραλήπτες που ορίζονται από τους κανονισμούς του συμβουλίου διατριβής. 

14.2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διατριβής, σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή 
Προγράμματος, διοργανώνει Επιτροπή Διατριβής τουλάχιστον πέντε μελών για τη διοργάνωση 
δημόσιας συζήτησης. 

14.3. Ειδικοί με το ακαδημαϊκό πτυχίο του Διδακτορικού Ακαδημαϊκού ή ισοδύναμου πτυχίου 
θα πρέπει να εκλέγονται ως μέλη της Επιτροπής Διατριβής. Η επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει 
ειδικούς με διδακτορικό πτυχίο σχετικό με το θέμα της διατριβής που έχει προσκληθεί από άλλα 
εκπαιδευτικά ή επιστημονικά ιδρύματα.Τουλάχιστον τα μισά μέλη της επιτροπής πρέπει να 
αποτελούνται από μέλη της επιτροπής διατριβής. Τα μέλη της επιτροπής διατριβής δεν μπορούν 
να είναι ο πρόεδρος (συμπρόεδροσ) του συμβουλίου διατριβής, ο επικεφαλής του διδακτορικού 



προγράμματος, ο επιστημονικός επόπτης του διδακτορικού φοιτητή και τα μέλη της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων (εάν είναι απαραίτητο, το μέλος της επιτροπής διατριβής μπορεί να είναι ένας 
από τους αξιολογητέσ). 

14.4. Η επιτροπή διατριβής διευθύνεται από έναν πρόεδρο που εκλέγεται με ανοιχτή ψηφοφορία 
μεταξύ των μελών. Ο γραμματέας εκλέγεται με ανοιχτή ψηφοφορία. Η πρόοδος της επιτροπής 
διατριβής αντικατοπτρίζεται στο πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και 
γραμματέα της επιτροπής διατριβής. 
 14.5. Η επιτροπή διατριβής αποφασίζει σε κλειστή σύνοδο. Η σύνοδος εγκρίνεται εάν 
παρακολουθείται από περισσότερα από τα 2/3 των μελών της επιτροπής. Η απόφαση λαμβάνεται 
εάν τουλάχιστον 2/3 των παρευρισκομένων το ψηφίσουν. 

Άρθρο 15. Διαδικασία υποστηρίξης  μιας διατριβής 
15.1. Η υποστήριξη της διατριβής είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός μεταξύ του διδακτορικού 
φοιτητή και των αξιολογητών, του διδακτορικού φοιτητή και των μελών της επιτροπής 
διατριβής. Η γλώσσα της διαμάχης είναι η Γεωργιανή. 
15.2. Εάν ένας κριτής δεν παρευρεθεί στην υποστήριξη για καλό λόγο, αλλά παρουσιάζεται η 
θετική του κριτική, η άμυνα είναι δυνατή. Σε περίπτωση αρνητικής επανεξέτασης, η υποστήριξη 
θα αναβληθεί. 

15.3. Μόνο μία διατριβή μπορεί να υπερασπιστεί σε μία σύνοδο της επιτροπής διατριβής. 
15.4. Η υπεράσπιση της διατριβής αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια· 

Α) Υποβολή πληροφοριών σχετικά με τον διδακτορικό φοιτητή από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα του Πτυχιακού Συμβουλίου. 
     Β) Έκθεση φοιτητή διδακτορικού (όχι περισσότερο από είκοσι λεπτά) · 
     Γ) Συμπέρασμα του επιστημονικού επόπτη του διδακτορικού φοιτητή. 
     Δ) δημόσια υποβολή αξιολογήσεων από τον αξιολογητή · 
     Ε) Επιστημονική συζήτηση, 

     ΣΤ) Κλειστή σύνοδος της επιτροπής διατριβής για αξιολόγηση της διατριβής. 
    Ζ) Με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής διατριβής από την επιτροπή διατριβής 
       Απονομή πτυχίου γιατρού με ανοιχτή ψηφοφορία, 
      Η) Ανακοίνωση της αξιολόγησης της διατριβής · 
    Θ)  Η απόφαση θα καταγραφεί σε πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογραφτεί από τον πρόεδρο /   
συμπρόεδρο του διδακτορικού συμβουλίου και απο τον  Γραμματέα του Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 16. Σύστημα αξιολόγησης 
16.1. Η εκπαιδευτική συνιστώσα του εκπαιδευτικού προγράμματος αξιολογείται με το ακόλουθο 
σύστημα (η αξιολόγηση είναι 100μοναδες )· 
A) A-sum (summa cum laude) - 91-100 βαθμοί, 
B) B- πολύ καλό (magna cum laude) - 81-90 βαθμοί, 
C) C-good (cum laude) - 71-80 πόντοι, 
D) D-μέσος όρος (bene) - 61-70 βαθμοί, 



E) E-ικανοποιητική (τελετή) - 51-60 βαθμοί, 
F) FX - ανεπαρκές (ανεπαρκές) - 41-50 βαθμοί. 

Ένας βαθμός 41-50 βαθμολογιών σημαίνει ότι ο μαθητής χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να 
περάσει τις εξετάσεις και του επιτρέπεται να κάνει τις πρόσθετες εξετάσεις μία φορά 
δουλεύοντας ανεξάρτητα. 
G) (F) Διακοπή - μέγιστη βαθμολογία 40 ή μικρότερη, πράγμα που σημαίνει ότι η εργασία που 
έκανε ο μαθητής δεν είναι αρκετή και πρέπει να μελετήσει ξανά το θέμα. 

16.1.1. Σε περίπτωση λήψης FX στο στοιχείο του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο φοιτητής θα 
λάβει μια επιπλέον εξέταση τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των τελικών 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Ο αριθμός των πόντων που αποκτήθηκαν στην τελική 
αξιολόγηση δεν προστίθεται στον βαθμό που έλαβε ο μαθητής κατά την πρόσθετη εξέταση. Ο 
βαθμός που αποκτήθηκε κατά την πρόσθετη εξέταση είναι ο τελικός βαθμός και 
αντικατοπτρίζεται στην τελική τάξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Ο βαθμός που αποκτήθηκε κατά την πρόσθετη εξέταση είναι ο τελικός βαθμός και 
αντικατοπτρίζεται στην τελική τάξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
βαθμό που αποκτήθηκε κατά την πρόσθετη εξέταση, σε περίπτωση που πάρει 0-50 βαθμούς 
στην τελική τάξη του εκπαιδευτικού στοιχείου, ο μαθητής θα λάβει βαθμό F-0. 

16.2. Η επιστημονική-ερευνητική συνιστώσα του εκπαιδευτικού προγράμματος αξιολογείται 
από το ακόλουθο σύστημα· 

16.2. Η επιστημονική-ερευνητική συνιστώσα του εκπαιδευτικού προγράμματος αξιολογείται 
από το ακόλουθο σύστημα· 
     Α) Το καλύτερο (summa cum laude) - μια εξαιρετική δουλειά, 
     B) πολύ καλό (magna cum laude) - αποτέλεσμα που υπερβαίνει τις απαιτήσεις με κάθε τρόπο, 
     Γ) καλό (cum laude) - αποτέλεσμα που υπερβαίνει τις απαιτήσεις. 
      D) Medium (bene) - διατριβή  ενδιάμεσου επιπέδου που πληροί τις βασικές απαιτήσεις. 
      Ε) ικανοποιητικό (τελετουργικό) - ένα αποτέλεσμα που, παρά τις ελλείψεις, εξακολουθεί να 
πληροί τις απαιτήσεις. 

   F) ανικανοποιητικό ( - διατριβή μη ικανοποιητικού επιπέδου, το οποίο δεν πληροί τις 
απαιτήσεις λόγω σημαντικών ελλείψεων σε αυτό. 
      Ζ) Εντελώς μη ικανοποιητικό (sub omni canone) - αποτέλεσμα που δεν πληροί πλήρως τις 
απαιτήσεις. 

Σε περίπτωση παραλαβής του βαθμού που προβλέπεται στα εδάφια α) έως ε), ο διδακτορικός 
φοιτητής απονέμεται το ακαδημαϊκό πτυχίο του διδακτορα  θεολογίας. 

Σε περίπτωση παραλαβής της αξιολόγησης που προβλέπεται στο εδάφιο "στ", ο διδακτορικός 
φοιτητής δικαιούται να υποβάλει διατριβή για ένα έτος. 



Σε περίπτωση παραλαβής της αξιολόγησης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο ζ, ο 
διδακτορικός φοιτητής χάνει το δικαίωμα να υποβάλει την ίδια διατριβή. 

Η απόφαση θα καταγραφεί σε πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογραφτεί από τον πρόεδρο  και 
γραμματέα του συμβουλίου διατριβής . 

Άρθρο 17. Δίπλωμα που πιστοποιεί το ακαδημαϊκό πτυχίο του Διδάκτορα 
         17.1. Το ακαδημαϊκό πτυχίο του Διδάκτορα Θεολογίας επιβεβαιώνεται με δίπλωμα που 
εκδόθηκε μετά την υποστήριξη της διατριβής, το αργότερο έξι μήνες. 
             17.2. Διδακτορικό στη Θεολογία εκδίδεται μετά τη δημοσίευση της διατριβής σε έντυπη 
μορφή ή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΘΑΚΣΤ. 

17.3. Το δίπλωμα αναφέρει το όνομα του διδακτορικού φοιτητή, το όνομα του συμβουλίου 
διατριβής, την ημερομηνία υποστηρίξης, τον τίτλο της διατριβής, το πτυχίο που απονέμεται. Το 
δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διατριβής και τον Πρύτανη της 
Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας. Το δίπλωμα είναι πιστοποιημένο με τη 
σφραγίδα του ιδρύματος. 
             17.4. Το δίπλωμα εκδίδεται με ένα παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται στη γεωργιανή 
και την αγγλική γλώσσα. Ένα αντίγραφο του διπλώματος και του παραρτήματος φυλάσσεται 
στο αρχείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας. 

Άρθρο 18. Ακύρωση του ακαδημαϊκού πτυχίου του Διδάκτορα 
 
              18.1. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παραβίασης των κανόνων ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής δεοντολογίας, με απόφαση του Συμβουλίου Διατριβής, ο διδακτορικός φοιτητής 
μπορεί να στερηθεί (ακυρωθεί) από το ακαδημαϊκό πτυχίο του Διδάκτορα 


