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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής 
σε υποψήφιους διδάκτορες για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 
 
 
Το Τμήμα Ιατρικής προκηρύσσει 4 υποτροφίες για Υποψηφίους Διδάκτορες (ΥΔ) 
του για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 από δωρεές που έγιναν προς το τμήμα. Οι 
υποτροφίες θα δοθούν σε ΥΔ που εκπονούν διδακτορικές διατριβές (ΔΔ) στα 
παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

• 2 υποτροφίες στην Ογκολογία ετήσιας διάρκειας  
• 1 υποτροφία στην Ογκολογία διετούς διάρκειας 
• 1 υποτροφία (ανοικτό αντικείμενο) ετήσιας διάρκειας 

 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι ΥΔ εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στο 
Τμήμα Ιατρικής από τον Σεπτέμβριο του 2008 και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι να έχουν καταθέσει στη 
γραμματεία τις ετήσιες εκθέσεις προόδου που προβλέπει ο νόμος και να μην έχουν 
εκκρεμότητες σε σχέση με το φάκελό τους. Στην διαδικασία μπορούν να 
συμμετέχουν και οι ΥΔ που έλαβαν υποτροφία από το τμήμα Ιατρικής σε 
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και 
προσκομίσουν επιπρόσθετα μία έκθεση πεπραγμένων/επιδόσεων για το χρονικό 
διάστημα που κάλυπτε η υποτροφία τους και τυχόν ανάτυπα των δημοσιεύσεων / 
ανακοινώσεων που έχουν κάνει στα πλαίσια της ΔΔ τους. 
 

Οι υπότροφοι θα πρέπει να εργάζονται για την εκπόνηση της ΔΔ τους σε 
εργαστήριο, τομέα ή κλινική στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
στο ΠΑΓΝΗ. Τυχόν μετάβαση στο εξωτερικό θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις 
όπου στα πλαίσια της ΔΔ ο υποψήφιος πρέπει να εκπαιδευτεί σε αντικείμενα που 
δεν καλύπτονται εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση 
της επιτροπής που έχει την ευθύνη των υποτροφιών και σχετική αιτιολόγηση από 
τον επιβλέποντα. Οι υπότροφοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν άλλη υποτροφία, 
χρηματοδότηση ή αμοιβή από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα κατά τη 
διάρκεια αυτής της υποτροφίας. 

Προϋποθέσεις λήψης της υποτροφίας 

 

1. Αίτηση (διατίθεται από τη Γραμματεία και τον ηλεκτρονικό πίνακα 
ανακοινώσεων του Ιατρικού Τμήματος 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

http://bb.med.uoc.gr/ ) 
2. 2 συστατικές επιστολές 
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα* 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η υποτροφία, 

δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία, χρηματοδότηση ή αμοιβή από οποιονδήποτε 
ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 

5. Πρωτόκολλο Ερευνητικού Έργου* 
 

  

ΑΔΑ: 4ΑΣ2469Β7Γ-Π13



(Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους και το Πρωτόκολλο 
Ερευνητικού Έργου και ηλεκτρονικά σε αρχείο WORD στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση secrupgr@med.uoc.gr).  
Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων καθημερινά εκτός Τετάρτης 11π.μ. -1 μ.μ. 
από την 1/9/2011 έως και την 30/9/2011 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών του 
Τμήματος Ιατρικής.  
 
*Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να κάνουν τη μέγιστη δυνατή οικονομία στις εκτυπώσεις 
τους. Εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έτοιμο έντυπο που διατίθεται 
από τη γραμματεία για το Πρωτόκολλο Ερευνητικού Έργου 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας 
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