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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ρέθυμνο, 10 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: 18750

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση
574/17-12-2018 αποφάσισε να απονείμει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
μεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους 6.000,00€, για κάθε ένα από τα Ακαδημαϊκά
Τμήματα των Σχολών του Ρεθύμνου.
Το ποσό υποτροφίας κάθε τμήματος δύναται να χορηγηθεί σε μέχρι 3 φοιτητές και
μέχρι του ανώτατου ποσού των 450€/μήνα για υποψήφιους διδάκτορες και των
300€/μήνα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Σχολών του
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, λαμβάνοντας
υπόψη τις παρακάτω προβλέψεις του Κανονισμού Υποτροφιών του Πανεπιστημίου
Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ8ΟΔ469Β7Γ-Ζ4Ο και Ω9Π2469Β7Γ-ΝΙΕ).
«Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων
(α) Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν τόσο μεταπτυχιακοί φοιτητές όσο και
υποψήφιοι διδάκτορες ανάλογα με την εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος.
(β) Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο. Να μη συμβάλλονται με
οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση εργασίας, έργου) με το Δημόσιο με αμοιβή μεγαλύτερη
από 1.000 € ετησίως.
Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:
(α) Η βαθμολογία του πτυχίου.
(β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες.
(γ) O αριθμός και η ποιότητα (πχ. συντελεστής απήχησης ή άλλα διεθνώς
αναγνωρισμένα αντικειμενικά κριτήρια) των εργασιών που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει
ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση στη σειρά του υποψηφίου ανάμεσα στους συγγραφείς των εργασιών,
στον αριθμό των συγγραφέων στις εργασίες και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό,
πανελλήνιο, διεθνές).
(δ) Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις).
(ε) H συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης υποτροφίας, σε περίπτωση που
αυτό προσδιορίζεται.
Διαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη προκήρυξη, θα καταθέτουν Μονάδα Οικονομικής &
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
στο Ρέθυμνο εντός μηνός από την ημερομηνία προκήρυξης:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας (θα διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ).
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(β) Αντίγραφα πτυχίων
(γ) Βεβαίωση εγγραφής τους ως Μεταπτυχιακών Φοιτητών ή Υποψήφιων Διδακτόρων
στο Π.Κ.
(δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
(ε) Συστατικές επιστολές
(δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υποτροφία
από άλλο φορέα ως μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας (ή εφόσον
λαμβάνει, σε τι ποσό ανέρχεται αυτή), ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο και ότι
δεν συμβάλλεται με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση εργασίας, έργου) με το Δημόσιο με
αμοιβή μεγαλύτερη των 1.000 € ετησίως.
Οι υποψηφιότητες θα παραπέμπονται στις Επιτροπές Μεταπτυχιακών Σπουδών των
αντίστοιχων Τμημάτων οι οποίες θα αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και κατάταξη των
υποψηφίων. Η τελική επιλογή θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ με βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Τμημάτων.
Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση
διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των παραπάνω περιγραφέντων οικονομικών
στοιχείων, θα ενημερώνει τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία θα διακόπτεται.»
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι την Δευτέρα 10/06/2019 στην Μονάδα
Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας στο Ρέθυμνο.
Πληροφορίες: Γιώργος Σπινθάκης, spinthakis@uoc.gr, τηλ. 2831077855

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Τσακαλίδης Παναγιώτης

