ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Διενέργεια Ημερίδας για την διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ – Πανεπιστημίου Κρήτης

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
Ηράκλειτος ΙΙ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόκειται να διοργανωθεί κατά το
προσεχές χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2012-2013, Ημερίδα με στόχο τη
διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.
Σε συμμόρφωση προς της συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος και των
υποτρόφων, καλούνται όλοι οι Υ.Δ. που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
Ηράκλειτος ΙΙ να συμμετέχουν στις διαδικασίες της εκδήλωσης αυτής,
κοινοποιώντας την πορεία και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της έρευνας τους, είτε
με προφορική παρουσίαση περίπου 15 λεπτών (oral presentation), είτε/και με
ανάρτηση ανακοίνωσης (poster).
Ο ακριβής χρόνος, η διάρκεια και ο χώρος της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί
προσεχώς.
Η συμμετοχή των Υ.Δ. που χρηματοδοτούνται για λιγότερο από ένα χρόνο από
το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ (δηλαδή μετά τον Οκτώβριο 2011) είναι προαιρετική.
Για όλους τους άλλους η συμμετοχή τουλάχιστον με ανάρτηση ανακοίνωσης
(poster) είναι υποχρεωτική.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο συμμετοχής και να το
επιστρέψετε
υπογεγραμμένο
στη
γραμματεία
του
προγράμματος
(Πανεπιστημιούπολη Βουτών, νέο κτίριο Διοίκησης, Ειδικός Λογαριασμός, γραφείο
12) ή ηλεκτρονικά στο karavasili@elke.uoc.gr μέχρι την Παρασκευή, 28
Σεπτεμβρίου 2012. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με την κ. Μαρία
Καραβασίλη στο 2810-3931901.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Τζανάκης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση
Πόλη
Τηλέφωνο
Hλ. Διεύθυνση
Τίτλος διδακτορικής
διατριβής
Επιβλέπων καθηγητής
Επιστημονική περιοχή
έρευνας*

Όνομα πατρός
Ταχ. Κώδικας
Κινητό

Με το παρόν δηλώνω τη συμμετοχή μου στις εργασίες της Ημερίδας που θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ από
το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Στην Ημερίδα θα συμμετέχω με:
 Προφορική παρουσίαση Τίτλος:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 Poster

Υπογραφή:

*

Τίτλος:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ημερομηνία:

Αναφέρεται στο επιστηµονικό πεδίο στο οποίο ανήκει η έρευνα σας µε βάση τη θεµατική ενότητα
που δηλώσατε κατά τη διαδικασία υποβολής της πρότασης (π.χ. βιολογικές και ιατρικές επιστήµες,
επιστήµες φυσικής, χηµείας, πληροφορικής κ.τ.λ.). Η επιστηµονική περιοχή µπορεί να είναι και
συνδυαστική ή και περιγραφόµενη πιο εξειδικευµένα.

