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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΑΡΑΣΑΗ
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
ΓΙΑ ΣΑ ΒΡΑΒΔΙΑ
ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ «Γ. ΥΩΡΑΦΑ» ΔΣΟΤ 2021
Αλαθνηλώλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ηδξύκαηνο όηη ζα ρνξεγεζεί παξάηαζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηα βξαβεία Φσξαθά έηνπο 2021 μέχρι και τις 14.04.2021.
Υπελζπκίδεηαη όηη ην Ίδξπκα «Γ. Φσξαθά» ζα ρνξεγήζεη δύν βξαβεία ύςνπο $5.000 ην θαζέλα ζε
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη δηδάθηνξεο ηνπ ΔΜΠ κε ώξηκν, πξσηνπνξηαθό θαη κεγάιεο εκβέιεηαο
εξεπλεηηθό έξγν ζηηο εμήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο:







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

Προϋποθέσεις
Οη ππνςήθηνη πξέπεη:
 λα έρνπλ ειηθία κέρξη 32 εηώλ (ήηνη λα έρνπλ γελλεζεί από ηελ 01 Ηνπλίνπ 1989 θαη κεηά),
 λα κελ έρνπλ ιάβεη ην ελ ιόγσ βξαβείν ζην παξειζόλ θαη
 λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηε δηαηξηβή ηνπο από 1εο Ηνπλίνπ 2020 έσο θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2021.
Γικαιολογητικά
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηλεκτρονικά στο balabani@central.ntua.gr μέχρι και
τις 14.04.2021 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1.

Έγγραυο στην αγγλική γλώσσα (ζε κνξθή PDF, κηθξόηεξν από 20ΜΒ) πνπ ζα πεξηιακβάλεη
κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη:


Μία ζπλνδεπηηθή ζειίδα κε:
1. Πιήξεο νλνκαηεπώλπκν ππνςεθίνπ (επίζεην, όλνκα)
2. Φύιν
3. Τίηινο (Μr./Ms./Dr.)
4. Ζκεξνκελία γέλλεζεο (HH/MM/EEEE)
5. Τίηιν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
6. Ζκεξνκελία απόθηεζεο δηδαθηνξηθνύ ή εθηηκώκελεο νινθιήξσζήο ηνπ (MM/EEEE)
7. Θεκαηηθή πεξηνρή
8. Φσηνγξαθία δηαβαηεξίνπ









9. Γηεύζπλζε θαηνηθίαο
10. Πξνζσπηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail)
Πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εάλ
ππάξρεη)
Λίζηα κε ηηο δεκνζηεύζεηο
α) κόλν εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ν πξώηνο ζπγγξαθέαο
β) νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκνζηεπηεί ή λα βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
δεκνζίεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ γίλεη απνδεθηέο γηα δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά κεηά
από θξίζε
Μνλνζέιηδε πεξίιεςε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ
Μνλνζέιηδν ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην πώο ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν ζπλεηζθέξεη ζηελ
αλζξσπόηεηα
Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο κε ηελ πξνζθώλεζε “Dear members of the Board”, εθ ησλ
νπνίσλ ε κία από ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
Μέρξη πέληε επηιεγκέλεο πεξηιήςεηο δεκνζηεύζεσλ (θαζεκία εμ απηώλ όρη κεγαιύηεξε ηεο
κηζήο ζειίδαο).

2. Έγγραυο στην ελληνική γλώσσα (ζε κνξθή PDF) πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
 Ολνκαηεπώλπκν
 Τίηιν θαη πεξίιεςε ηεο δηαηξηβήο
 Αξηζκόο αλαθνξώλ (citations) πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο δεκνζηεύζεηο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί
ζην αγγιηθό θείκελν.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ
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