ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Έτησια Έκθεση Προόδου Υποψήφιου Διδάκτορα

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 20..... – 20.....

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
Ονοματεπώνυμο ΥΔ:
ΑΜ:
Αριθμός ετήσιας Έκθεσης Προόδου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Τίτλος Διδακτορικής Έρευνας:
Τομέας εξειδίκευσης:
Ημερομηνία Έναρξης Διδακτορικής Έρευνας:
Γλώσσα συγγραφής: :

• Ελληνική

• Αγγλική*

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια:
1ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής:
2ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής:

* Στην περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής είναι η αγγλική, η έκθεση προόδου θα πρέπει να είναι στα αγγλικά.

ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ
1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
(Αναφέρετε τα βασικά ερωτήματα της διδακτορικής σας έρευνας; Με ποιο τρόπο η έρευνά
σας διαφοροποιείται από όσα έχουν διερευνηθεί στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία;
Παραθέστε τη διεθνή βιβλιογραφία με αύξοντα αριθμό στο κείμενο και μέσα σε αγκύλες (π.χ.
[1]); Η λίστα με τη βιβλιογραφία θα πρέπει να εμφανίζεται στην ενότητα 5)
max 100 λέξεις

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
2.1

Ερευνητικά αποτελέσματα και πρόοδος
(Αναφέρετε την περίληψη των ερευνητικών αποτελεσμάτων σας και την πρόοδο που
καταγράφηκε; Οι λεζάντες για τις Εικόνες και τους Πίνακες πρέπει να εμφανίζονται με
αρίθμηση)

max 150 λέξεις
2.2

Μεθοδολογία
(Αναφέρετε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά
σας ερωτήματα. Γιατί αυτή η μεθοδολογία είναι κατάλληλη για την έρευνά σας;)
max 100 λέξεις

2.3

Πιθανά ερευνητικά εμπόδια.
(Αναφέρετε τα ερευνητικά εμπόδια που προέκυψαν και με ποιον τρόπο αυτά
αντιπετωπίστηκαν.)

2.4

Αναφορά σε πιθανές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα.
(Αναφέρετε τις πιθανές χρονικές αποκλίσεις βάση του χρονοδιαγράμματος που
παρατέθηκε στη προηγούμενη Έκθεση Προόδου.)

3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
3.1

Παρακολούθηση μαθημάτων.
(Αναφέρετε τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει και τις βαθμολογίες που
προέκυψαν από την εξέταση αυτών.)

3.2

Συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
(Αναφέρετε συνέδρια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις
συμμετάσχει.)

στις

οποίες

έχετε

3.3

Αναφορά των επιστημονικών δημοσιεύσεων.
(Αναφέρετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε
στάδιο εξέλιξης.).

3.4

Άλλες δραστηριότητες
(Ερευνητικη παραμονή σε εργαστήρια άλλου ΑΕΙ, τυχόν διακρίσεις ή υποτροφίες
συμμετοχή σε προγράμματα κλπ)

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

(Αναφέρετε τους στόχους που θα θέλετα να επιτευχθούν έως την κατάθεση της επόμενης
Έκθεσης Προόδου.)

5. Βιβλιογραφία
(Δώστε τη λίστα με χρήση αρίθμησης των βιβλιογραφικών αναφορών που
χρησιμοποιήθηκαν για τη διδακτορική σας έρευνα. Βρίσκεστε σε στάδιο συλλογής ή
επεξεργασίας;)
Υποδείγματα γραφής βιβλιογραφικών αναφορών:
Reference to a journal publication:
[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci.
Commun. 163 (2010) 51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.
Reference to a journal publication with an article number:
[2] Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2018. The art of writing a scientific
article. Heliyon. 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.
Reference to a book:
[3] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.
Reference to a chapter in an edited book:
[4] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S.
Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York,
2009, pp. 281–304.
Reference to a website:
[5]
Cancer
Research
UK,
Cancer
statistics
reports
for
the
UK.
http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003 (accessed
13 March 2003).
Reference to a dataset:
[6] M. Oguro, S. Imahiro, S. Saito, T. Nakashizuka, Mortality data for Japanese oak wilt
disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1, 2015.
https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

ΧΑΝΙΑ .…/.…/….
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ
(Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο)

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Ο Επιβλέπων/ουσα

1ο Μέλος Επιτροπής

2ο Μέλος Επιτροπής

(υπογραφή)

(υπογραφή)

(υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο)

(Ονοματεπώνυμο)

(Ονοματεπώνυμο)

Καθηγητής/τρια

