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Ρέθυμνο, 12 Απριλίου 2022 
Αριθμ. Πρωτ. : 8033    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ: 10936 και τίτλο «Υποστήριξη Επιτροπής Ισότητας Φύλων 
Πανεπιστημίου Κρήτης», πρόκειται να χορηγηθεί μία (1) ανταποδοτική υποτροφία σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με 
δυνατότητα παράτασης εφόσον διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ανακοίνωση 
απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
που εδρεύουν στο Ρέθυμνο. 
 
Ο/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με αντικείμενο έργου: Έρευνα-μελέτη για την καταγραφή 
των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στο ΠΚ και των ερευνητικών προγραμμάτων που 
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και ενσωματώνουν το φύλο στην έρευνά τους (2018-2022). 
 
Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται σε 1.890 € και ο τόπος απασχόλησης είναι οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής 
Σχολής, στο Ρέθυμνο. 
  
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• αίτηση 
• βιογραφικό σημείωμα 
• βεβαίωση σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι/ες 
• πτυχίο στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες (από Τμήματα των αντίστοιχων Σχολών)  
• τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
• αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών 
• αποδεδειγμένη γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
• υπόμνημα έως µία σελίδα, στο οποίο θα αναφέρονται τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για 

τους οποίους επιθυμούν να εργασθούν στο συγκεκριμένο έργο 
 

Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών, λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα του φακέλου 
των δικαιολογητικών, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την εμπειρία τους σε έργα συναφή με το έργο 
το οποίο καλούνται να αναλάβουν στο πλαίσιο της σύμβασης. Οι πέντε πρώτοι/ες στην κατάταξη υποψήφιοι/ες 
θα κληθούν σε συνέντευξη. Μετά τη βαθμολογία και της συνέντευξης θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με την 
τελική κατάταξη στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Φ. : https://www.eif.uoc.gr/  
Οι υποψήφιες και υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη φάκελο αποκλείονται από την αξιολόγηση. 
 
Σε περίπτωση παραίτησης του φοιτητή/τριας που θα επιλεγεί, την θέση θα καταλάβει ο/η επόμενος/η 
υποψήφιος/α σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί. 
 
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και 
λήγει στις 2 Μαΐου 2022.  
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση eif@uoc.gr. 
 
O φοιτητής ή η φοιτήτρια, που θα επιλεγεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, οφείλει να υποβάλει στη 
Μ.Ο.Δ.Υ. έγκριση της συμμετοχής του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος του.  
 
Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στην Γραμματεία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΠΚ (ώρες 10:00 – 13:00, τηλ. 28310 
77727).  
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