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Ηράκλειο , 6 Μαΐου 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με την από Α.Π. Α28/5-5-2020 προκήρυξη του Κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ 

Μανασσάκη» καλούνται οι υποψήφιοι Διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο pdf) στο bervan@uoc.gr, μέχρι την 30η Ιουνίου 2020, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 

Αφορά Υ.Δ. που από την έναρξη του ακαδ. έτους 2018-2019 (1-10-2018 έως και 30-9-2019) βρίσκονταν 

στο 1ο, 2ο ή 3ο έτος σπουδών. 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 

2. Βεβαίωση Σπουδών 

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και αναλυτική βαθμολογία  

4. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και αναλυτική βαθμολογία. 

5. Περιληπτική έκθεση με περιγραφή του αντικειμένου το οποίο προτίθενται να ερευνήσουν ή ερευνούν 

κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής Διατριβής τους. 

6. Κατάλογο και ανάτυπα δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά 

7. Κατάλογο συνεδρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει και τίτλους επιστημονικών ανακοινώσεων σε αυτά. 

8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία 

τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. 

9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό 
διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω 
υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.  

11. Οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα τους. 

 

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

Αφορά Μ.Φ. που από την έναρξη  του ακαδ. έτους 2018-2019 (1-10-2018 έως και 30-9-2019) βρίσκονταν 

στο 1ο ή 2ο έτος σπουδών 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 

2. Βεβαίωση Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. 

3. Βεβαίωση για σειρά εισαγωγής στο ΠΜΣ. 

4. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και αναλυτική βαθμολογία. 

5. Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας Πανελληνίων Εξετάσεων.  



6. Κατάλογο και ανάτυπα δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά 

7. Κατάλογο συνεδρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει και τίτλους επιστημονικών ανακοινώσεων σε αυτά. 

8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία 

τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. 

9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό 
διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω 
υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.  

11. Οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα τους. 

 

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με 

το προβλεπόμενο κείμενο, βρίσκονται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

http://www.biology.uoc.gr/el/news-announcements/postgraduate 

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος 

 

Μ. Παυλίδης 

 

 


