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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΣΑ ΒΡΑΒΔΙΑ
ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ «Γ. ΥΩΡΑΦΑ» ΔΣΟΤ 2019
Το Ίδπςμα «Γ. Χυπαθά» θα σοπηγήζει για ηο έηορ 2019 δύο βπαβεία ύτοςρ $5.000 ηο καθένα ζε
ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ και διδάκηοπερ ηος ΔΜΠ με ώπιμο, ππυηοποπιακό και μεγάληρ εμβέλειαρ
επεςνηηικό έπγο ζηιρ εξήρ θεμαηικέρ πεπιοσέρ:







Life Sciences & Medicine
Physics
Chemistry (including nanotechnology)
Mathematics
Informatics/Computer Science
Engineering of Finance & Risk Management.

Προϋποθέσεις
Οι ςποτήθιοι ππέπει:
 να έσοςν ηλικία μέσπι 32 εηών (ήηοι να έσοςν γεννηθεί από ηην 01 Ηοςνίος 1987 και μεηά),
 να μην έσοςν λάβει ηο εν λόγυ βπαβείο ζηο παπελθόν και
 να έσοςν ολοκληπώζει ηη διαηπιβή ηοςρ από 1ηρ Ηοςνίος 2018 έυρ και ηιρ 31 Γεκεμβπίος
2019.
Γικαιολογητικά
Οι ςποτήθιοι θα ππέπει να καηαθέζοςν αίτηση σσμμετοτής στη Γραμματεία της τολής τοσς
μέτρι τις 10.04.2019 με ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά:
1.

Έγγραυο στην αγγλική γλώσσα (ζε μοπθή PDF, μικπόηεπο από 20ΜΒ) πος θα πεπιλαμβάνει
με ηη ζειπά πος αναγπάθονηαι:
Μία ζςνοδεςηική ζελίδα με:
1. Πλήπερ ονομαηεπώνςμο ςποτηθίος (επίθεηο, όνομα)
2. Φύλο
3. Τίηλορ (Μr./Ms./Dr.)
4. Γιεύθςνζη καηοικίαρ
5. Ζμεπομηνία γέννηζηρ (HH/MM/EEEE)
6. Τίηλο διδακηοπικήρ διαηπιβήρ
7. Ζμεπομηνία απόκηηζηρ διδακηοπικού ή εκηιμώμενηρ ολοκλήπυζήρ ηος (MM/EEEE)
8. Θεμαηική πεπιοσή
9. Φυηογπαθία διαβαηηπίος
 Πλήπερ βιογπαθικό ζημείυμα (ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ εάν
ςπάπσει)
 Λίζηα με ηιρ δημοζιεύζειρ
α) μόνο επγαζίερ ζηιρ οποίερ ο ςποτήθιορ είναι ο ππώηορ ζςγγπαθέαρ


β) οι επγαζίερ θα ππέπει να έσοςν δημοζιεςηεί ή να βπίζκονηαι ζε διαδικαζία δημοζίεςζηρ
ή ηοςλάσιζηον να έσοςν γίνει αποδεκηέρ για δημοζίεςζη ζε πεπιοδικά μεηά από κπίζη
 Μονοζέλιδη πεπίλητη ηος επεςνηηικού έπγος ηος ςποτηθίος
 Μονοζέλιδο ζημείυμα ηος ςποτηθίος για ηο πώρ ηο επεςνηηικό ηος έπγο ζςνειζθέπει ζηην
ανθπυπόηηηα
 Σςζηαηική επιζηολή (1) από ηον επιβλέπονηα ηηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ με ηην
πποζθώνηζη “Dear members of the Board”
 Σςζηαηική επιζηολή (2) με ηην πποζθώνηζη “Dear members of the Board”
 Μέσπι πένηε επιλεγμένερ πεπιλήτειρ δημοζιεύζευν (όσι μεγαλύηεπερ ηηρ μιζήρ ζελίδαρ)
2. Έγγραυο στην ελληνική γλώσσα (ζε μοπθή PDF) πος θα πεπιλαμβάνει:
 Ονομαηεπώνςμο ζηα ελληνικά
 Τίηλο και πεπίλητη ηηρ διαηπιβήρ
 Αναθοπέρ (citations) ζηιρ δημοζιεύζειρ πος έσοςν ζςμπεπιληθθεί ζηο αγγλικό κείμενο.
Τα ανυηέπυ έγγπαθα θα καηαηίθενηαι ζε ηλεκηπονική μοπθή, καηόπιν ζςνεννόηζηρ με ηην
εκάζηοηε Γπαμμαηεία.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα:
https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about/dimitris-n-chorafas-prize/about-foundation-and-prize.
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