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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΟΠΑ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΟΠΑ
ΔΡΑΣΗ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

H Σύγκλητος του ΟΠΑ στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2012, υιοθέτησε πλαίσιο
τριών δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με στόχο την εξωστρέφεια
και την αριστεία. Η παρούσα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αφορά τη δράση 2
της παραπάνω απόφασης που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση μεταδιδακτορικών
ερευνητών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
•

Η δράση αυτή στοχεύει την ενίσχυση δώδεκα (12) μεταδιδακτορικών ερευνητών
ετησίως με το ποσό των €10.000 έκαστος.

•

Ο υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής θα πρέπει να έχει λάβει το
Διδακτορικό του Δίπλωμα τα τελευταία 3 έτη (στην διάρκεια αυτή δεν
συμπεριλαμβάνεται η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας) από αναγνωρισμένο
Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

•

Την επιστημονική καθοδήγηση του μεταδιδακτορικού ερευνητή θα έχει μέλος
ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή που υπηρετεί
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στο ΟΠΑ σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το μέλος αυτό ΔΕΠ θα αιτηθεί
την ενίσχυση για λογαριασμό του μεταδιδακτορικού ερευνητή.
•

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να υποβάλει μόνο μια πρόταση. Κάθε υποψήφιος
μεταδιδακτορικός ερευνητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια πρόταση.

•

Κάθε πρόταση αφορά ένα από τα τρία επιστημονικά πεδία: Οικονομικά,
Διοίκηση, Πληροφορική. Η επιλογή του επιστημονικού πεδίου υποβολής της
πρότασης γίνεται από το μέλος ΔΕΠ με κριτήριο την συνάφεια της πρότασής του
με το επιστημονικό πεδίο και ανεξάρτητα από το αντικείμενο του Τμήματος του
οποίου είναι μέλος.

•

Κάθε πρόταση περιγράφει συνοπτικό σχέδιο έρευνας και προδιαγράφει το έργο
που θα παραχθεί. Επίσης, περιλαμβάνει τα αναλυτικά βιογραφικά του μέλους
ΔΕΠ και του μεταδιδακτορικού ερευνητή.

•

Μετά την κατάθεση των προτάσεων, το Πρυτανικό Συμβούλιο ορίζει μια
επιτροπή ανά επιστημονικό πεδίο που μεριμνά για την αξιολόγηση των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο επιστημονικό αυτό πεδίο.

•

Για την αξιολόγηση των προτάσεων συνεκτιμώνται: το βιογραφικό του
μεταδιδακτορικού ερευνητή, το σχέδιο της ερευνητικής πρότασης, η συνάφεια της
επιστημονικής εξειδίκευσης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ με το ερευνητικό
σχέδιο. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα του ερευνητικού έργου του
μεταδιδακτορικού ερευνητή, καθώς και οι προοπτικές επιστημονικής του
εξέλιξης.

•

Κάθε μια από τις παραπάνω τρείς επιτροπές υποβάλλει την έκθεσή της σε
επιτροπή που ορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο και η οποία προεδρεύεται από τον
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. Η επιτροπή αυτή
υποβάλει πρόταση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τις
προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν ανά έτος.

•

Κατά την τελική επιλογή από το Πρυτανικό Συμβούλιο τίθενται οι παρακάτω
περιορισμοί: Από κάθε Τμήμα επιλέγεται τουλάχιστον μια πρόταση και όχι
περισσότερες από δύο για να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της δράσης.

•

Τουλάχιστον το 80% του ποσού της χρηματοδότησης θα διατεθεί ως αμοιβή του
μεταδιδακτορικού ερευνητή. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να διατεθεί για δαπάνες
έρευνας. Το μέλος ΔΕΠ δεν αμείβεται από το ποσό της πρότασης.
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•

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε πρότασης υποβάλλεται έκθεση, από το
επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, στην επιτροπή που προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, η οποία στη συνέχεια συντάσσει
ετήσια έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν στο ΟΠΑ σε καθεστώς πλήρους
απασχόλησης στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, να
υποβάλουν μέχρι 14/9/2012 τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση από την Δράση 2.
Κάθε πρόταση θα συνταχτεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και θα κατατεθεί
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση secvicerector@aueb.gr.

Ο ΑΝΤΙΠΤΥΤΑΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εμμ. Γιακουμάκης

Συνημμένα: Σχέδιο περιεχομένων πρότασης
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