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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Το Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστήµιου Κρήτης καλεί τα µέλη 
∆ΕΠ να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την ανάδειξη επιτίµων διδακτόρων του 
Τµήµατος για το έτος 2013.  
 
Ο τίτλος του επίτιµου διδάκτορα αποτελεί την ύψιστη τιµή που αποδίδεται από τη Σχολή 
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε εξέχουσες προσωπικότητες που 
αποτελούν πρότυπο για τους νέους επιστήµονες, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, 
εθνικότητα, ιθαγένεια, ηλικία και θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις. 
Ανά ακαδηµαϊκό έτος µπορεί να αναγορευτούν, συνολικά, έως τρεις (3) επίτιµοι 
διδάκτορες. 
 
Η υποβολή της πρότασης για την ανάδειξη επίτιµου διδάκτορα γίνεται από τρία (3) µέλη 
∆ΕΠ του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένου 
τουλάχιστον ενός Καθηγητή Πρώτης Βαθµίδας*. Οι προτείνοντες εξασφαλίζουν και 
υποβάλλουν τα πλήρη στοιχεία του βιογραφικού του υποψηφίου και συµπληρώνουν το 
απαραίτητο ειδικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας, το οποίο συνυπογράφουν.  
 
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) επιλαµβάνεται της αξιολόγησης των 
προτάσεων και εντός 30 ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων, 
γνωµοδοτεί ως προς την κάλυψη των προβλεπόµενων κριτηρίων και τη σκοπιµότητα της 
αναγόρευσης των προτεινόµενων υποψηφίων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το 
Τµήµα Ιατρικής το οποίο εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
Πληροφορίες και υποβολή προτάσεων καθηµερινά 11π.µ. -1 µ.µ. από τις 04/03/2013 έως 
και τις 29/03/2013στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών του Τµήµατος Ιατρικής 
Τηλ.: 2810 394860 & 394620 
 
Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 
 
1. Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραµµατεία και τον ηλεκτρονικό 

πίνακα ανακοινώσεων του Ιατρικού Τµήµατος http://bb.med.uoc.gr/ ) 
2. Πλήρες και αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα του προτεινόµενου υποψηφίου. 
 
 
(Οι προτείνοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα ανωτέρω εις διπλούν και να τα 
αποστείλουν ηλεκτρονικά σε αρχείο κειµένου (όχι pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
secrupgr@med.uoc.gr.) 
 
*Σηµείωση: Τα µέλη ∆ΕΠ των οποίων οι προτάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές, δεν µπορούν να 
υποβάλλουν ξανά πρόταση για την ανάδειξη άλλου επιτίµου διδάκτορα παρά µόνο µετά την πάροδο 
τριών ετών. 
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