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Προκήρυξη του βραβείου Άριστης Διδακτορικής Διατριβής για το έτος 2022 

 
Προκηρύσσεται το βραβείο Άριστης Διδακτορικής Διατριβής για το έτος 2022, σύμφωνα με την απόφαση της 
454ης/18-2-2021 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. απόφασης 11911/25-6-2021, ΦΕΚ 3295/Β/26-7-
2021). Σκοπός του βραβείου είναι να τιμήσει τον/την Διδάκτορα που συνέγραψε την άριστη διδακτορική διατριβή. 
 
Προϋποθέσεις  
Το βραβείο απευθύνεται σε διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης που υποστήριξαν τη διδακτορική διατριβή τους 
ως και δύο έτη πριν από την προθεσμία υποβολής προτάσεων για το βραβείο.  
 
Προτάσεις 
Οι υποψήφιοι/ες για το βραβείο προτείνονται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταξύ των οποίων 
και οι επιβλέποντες/ουσες Καθηγητές/ριες. Αυτοπροτάσεις δεν γίνονται δεκτές. Δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση 
για υποψήφιο/α του/της οποίου/ας ο/η επιβλέπων/ουσα είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.   
 
Επιτροπή Αξιολόγησης 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αποτελείται από: 
(α) τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης 
(β) τους πέντε Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Περιεχόμενο αίτησης υποψηφιότητας -Προθεσμία υποβολής προτάσεων 
Το περιεχόμενο κάθε αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:  
o βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας, σύμφωνα με το πρότυπο του διαδικτυακού εργαλείου europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/upload), το οποίο θα περιλαμβάνει απαραίτητα τις 
κατηγορίες που αποτυπώνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος (οι αναγραφόμενες ημερομηνίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη),  

o βεβαίωση από την γραμματεία του Τμήματος/της Σχολής ότι ο διδακτορικός τίτλος απονεμήθηκε εντός των 
χρονικών ορίων που αναφέρει η προκήρυξη, καθώς και τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της 
Τριμελούς Επιτροπής, 

o περίληψη της υπό βράβευση διδακτορικής διατριβής και της ιδιαίτερης συμβολής της στην προώθηση του 
επιστημονικού της πεδίου, 

o κατάλογο με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του ερευνητικού 
έργου σχετικού με τη διατριβή σε διεθνή συνέδρια.  

 
Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 
31η Μαΐου 2022 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Αρίστης Διδακτορικής Διατριβής».  
 
Κριτήρια αξιολόγησης 
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καλύτερης διδακτορικής διατριβής είναι η ποιότητα, η ποσότητα των εργασιών 
που προέκυψαν από τη διδακτορική διατριβή και η διεθνής απήχηση της έρευνας του/της νέου/ας διδάκτορα. Για 
την ποιότητα σημαντικό ρόλο παίζει το impact factor των περιοδικών όπου δημοσιεύθηκαν οι τα αποτελέσματα της 
εργασίας. Περιοδικά του Web of Knowledge έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.  Για την ποσότητα προσμετρώνται 
μόνον οι εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά με κριτές.  Για την απήχηση σημαντικό ρόλο παίζουν τα 
δελτία τύπου από τα περιοδικά όπου δημοσιεύθηκαν οι εργασίες, η ιδιαίτερη προβολή των εργασιών από τα 
περιοδικά, οι προσκλήσεις για παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και οι προσκλήσεις για ομιλίες σε άλλα 
Πανεπιστήμια.  
 
Για τις επιστημονικές περιοχές στις οποίες τα ως άνω δεν συνιστούν τα αποκλειστικά κριτήρια ποιότητας, 
συνεκτιμώνται η συμμετοχή σε συνέδρια και οι συναφείς δημοσιεύσεις, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του 
κλάδου, η πιστοποιημένη προοπτική δημοσίευσης της διδακτορικής διατριβής από έγκυρο εκδοτικό οίκο, η γνώμη 
ειδικών για την ιδιαίτερη ερευνητική καινοτομία της διδακτορικής διατριβής που κατατίθεται γραπτώς, καθώς και η 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που παρήγαγαν σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα κατά την κρίση των 
Ειδικών η οποία τεκμηριώνεται. Προσμετράται επίσης η πορεία του/της νέου/ας διδάκτορα μετά το διδακτορικό 
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του/της. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συστατικές επιστολές για τους/τις υποψηφίους/ες 
από μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας.  
 
Διαδικασία-Απονομή 
Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την απονομή του βραβείου θα κατατεθεί στην Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για την τελική επικύρωση και θα ανακοινωθεί το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Το χρηματικό βραβείο θα χορηγηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ και θα συνοδεύεται από ειδικό 
τιμητικό δίπλωμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το βραβείο μπορεί να μοιραστεί σε δύο υποψήφιους/ες, εφόσον η 
Επιτροπή Αξιολόγησης εκτιμήσει ότι είναι πράγματι ισάξιοι. Η τελετή απονομής γίνεται στο Ηράκλειο ή στο 
Ρέθυμνο, ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο απονεμήθηκε ο διδακτορικός τίτλος.   
 
Πληροφορίες επί της διαδικασίας 
 κ. Μαρία Γιαννούλη, τηλ. 28310 77947, vraveia@uoc.gr   
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