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Προκήρυξη  
 

Για την υποβολή προτάσεων  
για επισκέψεις μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος  
σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού  

για το έτος 2007  
 
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Ιδρύματος να διευρύνει τους ορίζοντες των 
μεταπτυχιακών φοιτητών και να τους προσφέρει πολύτιμες επιστημονικές εμπειρίες 
αναβαθμίζοντας συνεχώς το επίπεδο των παρεχομένων σπουδών,  εισάγεται για πρώτη 
φορά εφέτος το μέτρο της χρηματοδότησης επισκέψεων μεταπτυχιακών φοιτητών για 
συνεργασία και επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα ή σε Εργαστήρια 
μεγάλων εταιριών του εξωτερικού.  
 
Η Επιτροπή Ερευνών υλοποιώντας την απόφασή της που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 
229/27.9.2006 και η οποία εγκρίθηκε κι από τη Σύγκλητο του Π.Κ στην  Συνεδρίαση της  
229/29.9.2006  προκηρύσσει την χρηματοδότηση προτάσεων για την πραγματοποίηση 
επισκέψεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά 
Κέντρα του εξωτερικού για το έτος 2007 έως ύψους 4.000€ για κάθε πρόταση (ο 
συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε  28.000 €). 
 
Δικαίωμα να υποβάλλουν πρόταση έχουν τα μέλη ΔΕΠ για λογαριασμό μεταπτυχιακών 
τους φοιτητών. Οι προτάσεις πρέπει να αναπτύσσονται σε λίγες σελίδες, να περιγράφουν 
το αντικείμενο και το πρόγραμμα της επίσκεψης (π.χ παρακολούθηση σειράς διαλέξεων, 
διεξαγωγή πειραμάτων, συζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), να περιέχουν την 
σχετική αλληλογραφία με το Ιδρυμα του εξωτερικού που να αποδεικνύει την αποδοχή 
του προγράμματος της επίσκεψης από μέρους των και να συνοδεύονται από τον 
αιτούμενο προϋπολογισμό. 
 
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και θα 
κρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών σε διαδοχικούς γύρους μέχρις εξαντλήσεως του 
ποσού. Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντιστοίχιση του αιτούμενου 
προϋπολογισμού με τους στόχους και το πρόγραμμα της επίσκεψης καθώς και η 
ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση από το Ιδρυμα υποδοχής. Οι καταληκτικές ημερομηνίες 
για τον κάθε γύρο είναι : 
 
 - 28 Φεβρουαρίου 2007 
 - 15 Ιουνίου 2007 
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