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Ρέθυμνο, 29/06/2022 
Αρ. Πρωτ.: 25761  

 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας 

υπόψη: 

α. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 5550/17.12.2020, αρ. αποφ. 14436), και ειδικότερα το 

Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών» 

β. τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2022, 

στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση 54.000,00 € για υποτροφίες στα Τμήματα 

του Ρεθύμνου, 

γ. την έγκριση έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών (Συν. 

723/27.06.2022) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της  256ης/8.6.2022 Συνέλευσης του 

Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 

καλεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για 

Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 

1. Δικαιούχοι: μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες 

 

2. Αριθμός υποτροφιών: Χορήγηση υποτροφιών σε μέχρι και τρεις (3) μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες ή/και υποψήφιους/ες διδάκτορες 

3. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησή τους:  

Α. Για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 
Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:  
(α) Η βαθμολογία του πτυχίου.  
(β) Ο βαθμός εισαγωγής στο ΠΜΣ 
 (γ) Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων 
(δ) Ο αριθμός ολοκληρωθέντων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων 
(ε) Η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος* 
 
Β. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες 
(α) Η βαθμολογία του πτυχίου.  
(β) Η βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  
(γ) Οι συναφείς δημοσιεύσεις 
(δ) Τα συναφή συνέδρια 
(ε) Η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος 
(στ) Λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες 
 
Ο πίνακας με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των συντελεστών βαρύτητας θα έχει ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ KAΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Κριτήρια επιλογής για 

αξιολογική κατάταξη 

υποψηφίων διδακτόρων Σ.Β. % 

Κριτήρια επιλογής για αξιολογική 

κατάταξη μεταπτυχιακών φοιτητών Σ.Β. % 

Βαθμός πτυχίου 10% βαθμός πτυχίου 20% 

Βαθμός Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης 25% 

βαθμός εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 

25% 

Συναφείς Δημοσιεύσεις 

20% (5 

Δημ.) Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων 30% 

Συναφή Συνέδρια 

15% (5 

συν.) 

Αριθμός ολοκληρωθέντων μαθημάτων 

προηγούμενων εξαμήνων 15% 

Συμμετοχή στην ακαδημαϊκή 

λειτουργία του Τμήματος 20% 

Συμμετοχή στην ακαδημαϊκή λειτουργία 

του Τμήματος* 

 

10% 

Λοιπές ερευνητικές 

δραστηριότητες 10% 

--------------------  

 

* Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή λειτουργία του 

Τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει  συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές 

δραστηριότητες το Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησής τους, της 

οργανωτικής υποστήριξής τους, όπως και συμμετοχή σε επιτήρηση εξετάσεων του 

Τμήματος.  

4. Προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιότητας: 

Για την χορήγηση υποτροφίας οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
α. Να μην κατέχουν κατά την έναρξη της υποτροφίας έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου 

στο Δημόσιο, 

β. Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία κατά το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας του ΕΛΚΕ, 

γ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω 

δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσουν τον ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί. 

 

5. Υποβολή Υποψηφιότητας: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexantonaki@uoc.gr μέχρι την Πέμπτη 14/07/2022. 

Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται) 

β. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας 

γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
δ. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα λοιπά προσόντα 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία ο υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων με Αρ. Πρωτ. 25761/29.06.2022 
και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, ότι δεν κατέχει κατά την έναρξη της υποτροφίας 
έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου στο Δημόσιο, ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία κατά 
το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας του ΕΛΚΕ και ότι σε περίπτωση διακοπής της 
φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσει τον 
ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί.  
 

mailto:alexantonaki@uoc.gr
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6. Διαδικασία επιλογής: 

Οι υποψηφιότητες παραπέμπονται στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και εξετάζονται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος, η οποία διαμορφώνει αιτιολογημένη λίστα κατάταξης των υποψηφίων. 

Η απόφαση της Συνέλευσης αποστέλλεται ως εισήγηση στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία είναι 

το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο για την έγκριση χορήγησης των υποτροφιών. 

 

Πληροφορίες: Αλεξαντωνάκη Αικατερίνη, τηλ. 28310-77242 

                    

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Μιχαήλ Παυλίδης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

 

 


