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Επιτροπή Ισότητας Φύλων (Ε.Ι.Φ.) Π.Κ.
Πληροφορίες: Ιωάννα Τζανταρολάκη
Τηλ.: 28310 77978
Email: eif@uoc.gr

Αποστολή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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 ∆εδοµένων 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 Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών
• 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 της ΕΙΦ για την
αποτύπωση του Έµφυλου Χάρτη του Π.Κ.
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
λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2021
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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.∆.Υ. έγκριση της συµµετοχής του/της από τη Συνέλευση του Τµήµατος του.

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