Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας
Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Προκήρυξη 2015

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
κύρια μέσω της παροχής υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
για την υλοποίηση διεθνώς ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων με Επιστημονικό Υπεύθυνο
μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν
νεοδιορισθέντα και νέα σε ηλικία μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται στη βαθμίδα του Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή και δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα K.
Καραθεοδωρή. Θα χρηματοδοτηθούν έως 15 προτάσεις. Η καταληκτική ημερομηνία για
υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016. Η χρηματοδότηση των
προτάσεων που θα επιλεγούν αναμένεται να αρχίσει την 1η Ιουνίου του 2016 και θα έχει
διάρκεια 3 χρόνων (μέχρι το τέλος Μαΐου 2019) .
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1. Εισαγωγή
Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε
δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση
και η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της
ακαδημαϊκής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας της
έρευνας από το προπτυχιακό επίπεδο, ενδυναμώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και συντελεί
στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" στο πλαίσιο
της ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας. Συνεχίζοντας την πολιτική αυτή, η Επιτροπή Ερευνών
αποφάσισε, στην 443/2.12.2015 συνεδρίασή της, την προκήρυξη υποβολής νέων προτάσεων για
τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων.
Στόχος του Προγράμματος "K. Καραθεοδωρή 2015" είναι η ενίσχυση των ηλικιακά νεώτερων
και νεοδιορισθέντων μελών ΔΕΠ των χαμηλοτέρων βαθμίδων, και εμμέσως των μεταπτυχιακών
φοιτητών τους, ώστε να υλοποιήσουν νέες ιδέες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της
ερευνητικής τους ομάδας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιδιώκεται η οικονομική υποστήριξη της βασικής έρευνας, με
έμφαση σε τομείς που δεν τυγχάνουν ευρύτερης χρηματοδότησης από εθνικά ή άλλα
ερευνητικά προγράμματα. Το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" θα υποστηριχθεί οικονομικά από
τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών.
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2. Όροι προκήρυξης 2015
Στην προκήρυξη του 2015, θα χρηματοδοτηθούν κατά μέγιστο 15 προτάσεις με συμμετοχή
μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται στα 10.000,00 € το χρόνο,
για 3 χρόνια (συνολική χρηματοδότηση 30.000,00 ευρώ ανά έργο). Τουλάχιστον 80% του
προϋπολογισμού θα αφορά τη χρηματοδότηση υποτροφιών μεταπτυχιακών φοιτητών –
υποψηφίων διδακτόρων (που δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 για όλη τη διάρκεια του έργου
και ανά έργο), ενώ στις υπόλοιπες δαπάνες θα υπάρχει ευελιξία κατανομής. Δαπάνες
μετακινήσεων θα δικαιολογούνται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
αποκλειστικά για συνεργαζόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Ποσοστό 15% επί του ύψους
χρηματοδότησης (δηλ. 1.500 € ανά έτος) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στους
δικαιούχους αμέσως μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης. Οι δικαιούμενοι αμοιβής θα πρέπει
εντός 3 μηνών από την έναρξη του έργου να είναι εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα,
ή να εκπονούν Διδακτορική Διατριβή σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, με αντικείμενο της
μεταπτυχιακής εργασίας ή της διατριβής ίδιο ή συναφές με το περιεχόμενο της ερευνητικής
πρότασης. Υπέρβαση του 3-μήνου ή ανακατανομή του προϋπολογισμού επιτρέπεται μόνο μετά
από αιτιολογημένη πρόταση του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
Οι δικαιούμενοι αμοιβής θα πρέπει να αμείβονται αποκλειστικά με υποτροφία (δεν θα πρέπει
να είναι μισθωτοί του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή να λαμβάνουν αμοιβή ως επιτηδευματίες
για το ίδιο χρονικό διάστημα που λαμβάνουν υποτροφία από το Πρόγραμμα K. Καραθεοδωρή).
Αναμένεται ως παραδοτέο η επιτυχής παρουσίαση τουλάχιστον μιας μεταπτυχιακής εργασίας ή
μιας διδακτορικής διατριβής και αντίστοιχη δημοσίευση σε διεθνές έγκριτο περιοδικό με κριτές.
Κατά την προκήρυξη του 2015, προτάσεις μπορούν να υποβάλουν νεοδιορισθέντα μέλη ΔΕΠ
που είναι νέοι σε ηλικία Λέκτορες ή Επίκουροι Καθηγητές, και δεν έχουν επιχορηγηθεί σε
προηγούμενη προκήρυξη του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, οι υποβάλλοντες θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις εξής προϋποθέσεις:
1) να είναι Λέκτορες ή Επίκουροι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών
2) να έχουν αναλάβει καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ή το πρώην Πανεπιστήμιο
Δυτικής Ελλάδας) από την 1/1/2010 και μετά (ημερομηνία πρώτης ανάληψης
καθηκόντων)
3) να έχουν γεννηθεί από την 1/1/1966 και μετά (ηλικία κάτω των 50 ετών)
4) να μην έχουν λάβει προηγούμενη επιχορήγηση από το Πρόγραμμα K. Καραθεοδωρή του
Πανεπιστημίου Πατρών
5) η χρηματοδότηση που έχουν λάβει από άλλες πηγές κατά την τελευταία τριετία να μην
ξεπερνά συνολικά τα 200.000,00 ευρώ.
Δεν θα εγκρίνεται έργο σε μέλη ΔΕΠ που εκτελούν όλα τα ερευνητικά τους έργα σε άλλους
φορείς. Δεν έχουν δικαίωμα, επίσης, να υποβάλουν πρόταση τα μέλη της Επιτροπής «K.
Καραθεοδωρή», δηλαδή της Επιτροπής εργασίας που θα επιμεληθεί των διαδικασιών
προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων. Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις, ή θα
διακοπεί η χρηματοδότηση προτάσεων, που έχουν το ίδιο αντικείμενο με άλλα προγράμματα
του Επιστημονικού Υπευθύνου (ΕΥ).
Ως καταληκτική ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 1η
Φεβρουαρίου 2016. Δεν θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας και το Ηλεκτρονικό Σύστημα θα
«κλείσει» τα μεσάνυχτα της ημέρας αυτής. Η καταληκτική αυτή ημερομηνία θα δώσει τη
δυνατότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016.
Πληροφορίες για την υποβολή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με το τίτλο

Πληροφορίες Υποβολής Πρότασης Κ. Καραθεοδωρή
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3. Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Θα ισχύσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και κρίσης των προτάσεων από Εξωτερικούς
Κριτές. Κάθε υποβάλλων/υποβάλλουσα θα κληθεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τη σχετική
φόρμα και να υποβάλει ένα αρχείο pdf με την πλήρη πρόταση. Ο ιστότοπος υποβολής των

προτάσεων http://karatheodorisubmissions.upatras.gr/, θα τεθεί σε λειτουργία την
10.12.2015.
Η φόρμα θα περιέχει:
1. Τίτλο &ακρωνύμιο
2. Περίληψη
3. Έως 6 λέξεις-κλειδιά στην Ελληνική και Αγγλική που θα αφορούν το περιεχόμενο της
πρότασης
4. Στοιχεία Επιστημονικού Υπεύθυνου
5. Συνοπτική παρουσίαση των στόχων του έργου.
Το αρχείο pdf θα περιέχει την πλήρη πρόταση σε απολύτως καθορισμένα (σε περιεχόμενο
και έκταση) πεδία, σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται. Η πρόταση μπορεί να
γραφεί στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα λαμβάνει
μοναδικό κωδικό. Για την κατάθεση μιας πρότασης απαιτείται η εγγραφή στο χώρο
ηλεκτρονικής υποβολής της Επιτροπής Ερευνών.
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα «κλείσει» τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1ης Φεβρουαρίου 2016.
Τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα εξής:
*Τίτλος: (ο τίτλος της πρότασης)
*Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου: (ονοματεπώνυμο του μέλους ΔΕΠ που θα είναι
Επιστημονικά Υπεύθυνος για την υλοποίηση της πρότασης)
*Τμήμα (επιλογή από τον κατάλογο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών)
*Βαθμίδα Επιστημονικού Υπευθύνου (Βαθμίδα του Επιστημονικά Υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ,
Λέκτορας ή Επίκουρος Καθηγητής)
*Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων (η ημερομηνία πρώτης ανάληψης καθηκόντων ως μέλος
ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή το πρώην Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος του Επιστημονικού
Υπεύθυνου. Πρέπει να είναι μετά την 1-1-2010)
*Ημερομηνία Γέννησης (η ημερομηνία γέννησης του Επιστημονικού υπεύθυνου. Πρέπει να
είναι μετά την 1-1-1966)
*Έχει εγκριθεί άλλο έργο Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή με τον ίδιο Επιστημονικό
Υπεύθυνο; (Ναι / Όχι)
*Κύριο επιστημονικό πεδίο πρότασης: Επιλογή του κύριου επιστημονικού πεδίου της
πρότασης, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων
της ΓΓΕΤ).
Δευτερεύον επιστημονικό πεδίο πρότασης Επιλογή του δευτερεύοντος επιστημονικού πεδίου
της πρότασης, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Επιστημονικών και Τεχνολογικών
Ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ (προαιρετικό πεδίο).
*Σύντομη περιγραφή έργου (Σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου έργου. Σε περίπτωση
επιτυχούς πρότασης δύναται να δημοσιοποιηθεί και άρα θα πρέπει να μην περιέχει
εμπιστευτικές πληροφορίες- έως 2000 χαρακτήρες)
*Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης: (από 1/6/2016 έως 1/12/2016)
*Συνολική χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου του αιτούντος κατά την τελευταία 3ετία
από κάθε πηγή: (ποσό σε ευρώ, πρέπει να είναι κάτω των 200.000,00 ευρώ)

4

*Αιτούμενη χρηματοδότηση (ποσό αιτούμενης χρηματοδότησης από πόρους του
Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή)
*Λέξεις κλειδιά (έως 6 λέξεις, χωρισμένες με κόμμα, στα Ελληνικά)
*Keywords (maximum 6 keywords, separated by comma, in English)
Σύνηθες όνομα με λατινικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία (το
ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου, όπως εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία)
Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.
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Η προαναφερθείσα ηλεκτρονική φόρμα έχει τη μορφή:
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4. Διαδικασία Κρίσης
Η Επιτροπή «Κ. Καραθεοδωρή», που ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, επιβλέπει τη
διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων, επικουρούμενη από προσωπικό της
Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών.
Η επιλογή των κριτών θα γίνει από καταλόγους κριτών, όπως της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή διεθνών βάσεων δεδομένων, με βάση την κατάταξη του
θέματος της πρότασης στις θεματικές ενότητες στις οποίες έχουν ταξινομηθεί και οι κριτές.
Ο αριθμός των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι ανάλογος του πλήθους των
προτάσεων που θα υποβληθούν ανά Σχολή, λαμβάνοντας υπόψη πάντα την ποιότητα των
προτάσεων. Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 15 προτάσεις για όλες τις Σχολές.
Κάθε πρόταση θα κριθεί από τουλάχιστον δύο κριτές, ειδικούς στο επιστημονικό της πεδίο.
Κάθε κριτής θα αξιολογήσει την ποιότητα της πρότασης και το βιογραφικό του Επιστημονικού
Υπευθύνου.
Η βαθμολογία της πρότασης θα διαμορφώνεται ως εξής:
1. Διεθνής διάσταση και ανταγωνιστικότητα της πρότασης –
έως 50 Βαθμοί
πρωτοτυπία των στόχων, σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου με βάση τη διεθνή
γνώση στο θέμα, συμβολή της υλοποίησης του έργου στην προαγωγή της επιστήμης και
αναμενόμενη διεθνής απήχηση των ευρημάτων
2. Μεθοδολογική επάρκεια και ικανότητα διεκπεραίωσης –
έως 30 Βαθμοί
πληρότητα παρουσίασης μεθοδολογικών προσεγγίσεων, επάρκεια υποδομών και
τεχνογνωσίας, συνάφεια του βιογραφικού του του Επιστημονικού Υπευθύνου με το
θέμα.
3. Βιογραφικό του Επιστημονικού Υπευθύνου –
έως 20 Βαθμοί
ποιότητα
και
διεθνής
απήχηση
του
δημοσιευμένου
έργου
του/της
υποβάλλοντος/υποβάλλουσας, με έμφαση στο έργο που δημοσιεύθηκε κατά την
τελευταία πενταετία (2010-2015). Θα λαμβάνεται υπόψη η συμβολή του/της στο
δημοσιευμένο έργο, ενώ ευρεσιτεχνίες, βραβεία, διεθνής αναγνώριση κ.λπ. θα
συνεκτιμηθούν στη βαθμολογία.
Συνολική Βαθμολογία έως 100 Βαθμοί
Η τελική κατάταξη των προτάσεων γίνεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Κριτών η οποία
συντάσσει και αιτιολόγηση της τελικής βαθμολογίας (0-100) για κάθε πρόταση. Η τελική
βαθμολογία με τη σχετική αιτιολόγηση θα κοινοποιηθεί στους επιστημονικούς υπευθύνους.
Προτάσεις με συνολική βαθμολογία κάτω του 60 δεν θα χρηματοδοτηθούν.
Τα αποτελέσματα της κρίσης των προτάσεων θα επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών.
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5. Υποχρεώσεις Επιστημονικών Υπευθύνων – Αποτίμηση της πορείας των έργων
Τα εγκεκριμένα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν την 1/6/2016 και όχι αργότερα από την
1/12/2016. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που θα αμείβονται από το
πρόγραμμα θα πρέπει εντός 3 μηνών από την έναρξη του έργου να είναι εγγεγραμμένοι σε
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ή να εκπονούν Διδακτορική Διατριβή σε Τμήμα του Πανεπιστημίου
Πατρών, με αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διατριβής ίδιο ή συναφές με το
περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης.
Μετά την παρέλευση 1,5 έτους από την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να υποβληθεί
λεπτομερής ενδιάμεση έκθεση από τον ΕΥ (εντός ενός μηνός). Η μη υποβολή ενδιάμεσης
έκθεσης ή η αρνητική αξιολόγησή της συνεπάγεται αυτόματη διακοπή του έργου. Η τελική
έκθεση μαζί με τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν θα υποβάλλεται εντός διμήνου από τη λήξη
του έργου. Ποσοστό 15% επί του ύψους χρηματοδότησης θα παρακρατείται και θα αποδίδεται
στους δικαιούχους μόνο μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης και της επιτυχούς αξιολόγησης
αυτής.
Κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου θα λαμβάνονται υπόψη:
1. Η ποιότητα του έργου που εκπονήθηκε και η συνάφεια με την εγκεκριμένη πρόταση.
2. Οι δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που προέκυψαν από
το χρηματοδοτούμενο έργο. Αναμένεται ως παραδοτέο η επιτυχής παρουσίαση τουλάχιστον
μιας μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής και αντίστοιχη δημοσίευση σε
διεθνές έγκριτο περιοδικό με κριτές. Ο ΕΥ έχει την υποχρέωση να αναφέρει σε κάθε
δημοσίευση, μεταπτυχιακή εργασία και διδακτορική διατριβή ευχαριστίες για την
οικονομική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραμμα “Κ. Καραθεοδωρή” του
Πανεπιστημίου Πατρών. Διαφορετικά η εργασία δεν θα θεωρείται παραδοτέο του
προγράμματος “Κ. Καραθεοδωρή” και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση του
έργου.
3. Η διεθνής διάσταση του έργου (συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες εκτός Ελλάδας,
συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας, προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις σε διεθνή
συνέδρια, βραβεία κ.λπ., που προέκυψαν λόγω της υλοποίησης του έργου).
4. Η προσέλκυση χρηματοδότησης για τη συνέχιση του έργου από ανταγωνιστικές εθνικές και
διεθνείς πηγές.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στις Ημερίδες
Απολογισμού-Δημοσιότητας του προγράμματος που οργανώνονται από την Επιτροπή Ερευνών
και να παρέχει στοιχεία για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση του
προγράμματος.
6. Διάχυση των αποτελεσμάτων
Κατά την εκτέλεση των έργων "K. Καραθεοδωρή", θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη διάχυση των
αποτελεσμάτων του κάθε έργου. Οι δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές
διατριβές που θα προκύψουν σε κάθε έργο θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Επιτροπής
Ερευνών, με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου. Η ενημέρωση του ιστοτόπου αποτελεί
κριτήριο για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Περιοδικά, θα οργανώνονται εκδηλώσεις διάχυσης των
αποτελεσμάτων με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών. Θα υπάρξει δημοσιότητα αμέσως μετά το
τέλος του έργου. Η αποτίμηση της έως τώρα πορείας των έργων «Κ. Καραθεοδωρή» θα γίνει με
επιμέλεια της Επιτροπής «Κ. Καραθεοδωρή», σε συνεργασία με το προσωπικό της Επιτροπής
Ερευνών και εξωτερικό εμπειρογνώμονα.
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7. Κόστος του Έργου
Το κόστος του έργου υπολογίζεται κατά μέγιστο σε 450.000,00 € για τη χρηματοδότηση 15
έργων για μία τριετία. Την ηλεκτρονική εφαρμογή του έργου θα διαχειρίζεται η Επιτροπή «Κ.
Καραθεοδωρή», η οποία θα επικουρείται από τεχνικό προσωπικό.

8. Πληροφορίες
Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση:
Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, researchsup@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 7947 κα
Φρόσω Πολυζωγοπούλου (frosopol@upatras.gr) & 2610 96 9056, κα Σταύρια Μαθιού
(smathiou@upatras.gr).
Τεχνική υποστήριξη για ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης:
Μονάδα Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών,
rgolfi@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 6617, κα Ράνια Γκόλφη.
Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα K. Καραθεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών
(παλαιότερες προκηρύξεις, εγκεκριμένα έργα κα) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών http://research.upatras.gr/node/167

9

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης K. Καραθεοδωρή 2015
ΠΡΟTΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Α. ΤΙΤΛΟΣ

Β. ΣΤΟΧΟΣ

Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Α+Β+Γ= 1 σελίδα)

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (μέχρι 8 σελίδες, 12pt font)
1. Σημερινή γνώση στο θέμα
2. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας του προγράμματος
3. Σκοπιμότητα, σημασία και συμβολή του προγράμματος
4. Βιβλιογραφία

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ζ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

Η. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ του ΕΥ σε οποιονδήποτε
φορέα (με ακριβείς ημερομηνίες έναρξης-λήξης και ποσά χρηματοδότησης)
Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (σύμφωνα με το πρότυπο)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (80 %)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΝΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ

Σύντομη Αιτιολόγηση:

2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΟΣΟ

Σύντομη Αιτιολόγηση:

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

Σύντομη Αιτιολόγηση:

4. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (πχ δαπάνες δημοσίευσης)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

Σύντομη Αιτιολόγηση:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: η χρηματοδότηση υποτροφιών προς μεταπτυχιακούς φοιτητές- υποψήφιους
διδάκτορες θα πρέπει να αναλογεί κατ’ελάχιστο στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου
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Βιογραφικό Επιστημονικού Υπευθύνου
Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο
Όνομα
Θέση στο Ίδρυμα
Τμήμα
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Έτος

Τίτλος (πτυχίο, διδακτορικό) - ΘΕΣΗ

Ίδρυμα

Κύρια ερευνητική δραστηριότητα (έως 2000 χαρακτήρες)

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές:
Αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές κατά την τελευταία 5 ετία:
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση:
Συνολικός αριθμός αναφορών:
h index:
Google Scholar profile:
Web of Science profile:
Οι καλύτερες 5 Επιστημονικές εργασίες σας (συναφείς με το έργο, αναφέρατε τον
αριθμό αναφορών σε κάθε εργασία)
1.
2.
3.
4.
5.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Βραβεία
Διεθνείς συνεργασίες
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