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Επιτροπή Ισότητας Φύλων (Ε.Ι.Φ.) Π.Κ. 
Πληροφορίες: Ιωάννα Τζανταρολάκη 
Τηλ.: 28310 77978 
Email: eif@uoc.gr       Ηράκλειο, 13/10/2021  
         Αρ. Πρωτ.: 22230 

ΚΑ: 10936 
        

Προς: Γραμματείες των Τμημάτων  
 των Σχολών του Ηρακλείου   

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ: 10936 και τίτλο: «Υποστήριξη Επιτροπής Ισότητας 
Φύλων Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να χορηγηθεί μία (1) ανταποδοτική υποτροφία  σε 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια ή φοιτητή για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης εφόσον διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα. Πιο συγκεκριμένα, η 
παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του ΠΚ. 

 
Ο/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με αντικείμενο έργου την: “Στατιστική Μελέτη και 
Ανάλυση Δεδομένων Φύλου στο ΠΚ σε σύγκριση με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και η συνδρομή σε νέα εμπλουτισμένη έκδοση του Έμφυλου Χάρτη του ΠΚ.  
 
Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται σε 810,00€ και ο τόπος απασχόλησης το Ηράκλειο στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. 
 
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

• αίτηση 

• βιογραφικό σημείωμα 

• πτυχίο Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του ΠΚ  

• βεβαίωση σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος 

• αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ώστε να προκύπτει 
γνώση σε μαθηματικά με έμφαση στη στατιστική ανάλυση δεδομένων  

• τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

• αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικών 

• έκθεση έως µία σελίδα, όπου θα αναφέρονται τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και 
οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να συνεργασθούν µε την ομάδα αποτύπωσης 
του Έμφυλου Χάρτη της ΕΙΦ. 

 
Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της προσωπικής συνέντευξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την εμπειρία τους σε έργα συναφή 
με το έργο που καλούνται να αναλάβουν στο πλαίσιο της σύμβασης, την ικανότητα 
επικοινωνίας/συνεργασίας/αποτελεσματικότητας καθώς και τη διαθεσιμότητά τους.  
 
 
Σε περίπτωση παραίτησης του φοιτητή/τριας δύναται να επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α 
σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.  
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ξεκινάει από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει στις 23 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.  
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες (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.  

Αποστολή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mailto:eif@uoc.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων του ΠΚ (ώρες 10:00 – 13:00, τηλ. 28310 77978).  
 

 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του 

Προγράμματος 
 
 

Αικατερίνη Δαλακούρα 
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ΑΙΤΗΣΗ 

Επώνυμο:_________________________ 

Όνομα:___________________________ 

Πατρώνυμο:_______________________ 

Διεύθυνση: _______________________ 

_________________________________ 

ΤΚ.:______________ 

Πόλη:____________________________ 

Τηλ.:_____________________________ 

Θέμα: __________________________ 

 

______/___/________ 

Συνημμένα (αριθμημένα): 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

….. 

 

 

 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η Αιτ_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 


