ΑΙΤΗΣΗ

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Οδηγίες
1. Συμπληρώστε την αίτηση.
2. Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τέλος της αίτησης.
3. Υποβάλλετε την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση animalethics@philosophy.uoa.gr.
Υποβολή αιτήσεων έως 10/9/2021
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Όνομα

Επώνυμο

Όνομα πατέρα

Όνομα μητέρας

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο

Fax

Κινητό τηλέφωνο

E-mail
ΣΠΟΥΔΕΣ

να αναφέρετε α. ίδρυμα, β. τμήμα, γ. περίοδο σπουδών, δ. είδος πτυχίου, ε. βαθμό πτυχίου, στ. έτος απόκτησης

Διδακτορικές Διατριβές, Διπλωματικές / Πτυχιακές Εργασίες
να αναφέρετε α. κατηγορία, β. τίτλο, γ. επιβλέποντα καθηγητή, δ. ίδρυμα, ε. βαθμό

Ξένες γλώσσες
να αναφέρετε α. γλώσσα, β. πιστοποιητικό και ίδρυμα, γ. βαθμό

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ανακοινώσεις σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια - Παρακολούθηση συνεδρίων

Επαγγελματική απασχόληση - εμπειρία
να αναφέρετε α. χρονική διάρκεια, β. εργοδότη, γ. είδος απασχόλησης

Άλλες δεξιότητες
γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνώσεις στατιστικής, κ.ά.τ.

Βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες, άλλες δραστηριότητες

Συστάσεις
να αναφέρεται α. το ονοματεπώνυμο, β. τον τίτλο, γ. την διεύθυνση e-mail δυο προσώπων (προαιρετικά)

Άλλες πληροφορίες

Συνημμένα επισυνάψτε τα εξής συνοδευτικά έγγραφα
Απαραίτητα
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Δύο συστατικές επιστολές (είτε ακαδημαϊκές είτε από εργοδότη)
7. Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) όπου θα συζητήσετε γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η επιστημονική
ενασχόληση με τα πεδία της Ηθικής, του Δικαίου και της Ευζωίας σε σχέση με τα ζώα.
Επιθυμητά
1. Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Οι πτυχιούχοι αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτά μπορούν να είναι τριών τύπων:
α. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικό πρέπει να αναφέρετε
τον αριθμό doi (π.χ. https://doi.org/10.3390/ani8040053) ή να υποβάλετε ηλεκτρονικό αντίγραφο της
δημοσίευσης.

β. Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικό
πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο της περίληψης της ανακοίνωσης στα πρακτικά του συνεδρίου.
γ. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα, διεθνή, κλπ.). Ως αποδεικτικά
πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται
το ερευνητικό έργο που συμμετείχατε, το αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος συμμετοχής σας, καθώς και
αντίγραφο της σύμβασής σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
α. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση animalethics@philosophy.uoa.gr.
β. Ο τίτλος του κάθε αρχείου πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του/της υποψηφίου/ας καθώς και τον
τύπο του δικαιολογητικού, π.χ.: Νίκος Παπαδάκης αντίγραφο πτυχίου ή Ελένη Παπαδοπούλου Certificate
of Proficiency in English. Αρχεία που δε θα είναι αυτής της μορφής δε θα γίνονται δεκτά και θα πρέπει να
αποσταλούν εκ νέου.
γ. Δικαιολογητικά που περιλαμβάνουν πολλά υποαρχεία, π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας,
πρέπει να συγκεντρώνονται όλα σε ένα αρχείο pdf. Π.χ. Μαίρη Γεωργίου αποδεικτικά ερευνητικής
δραστηριότητας (θα τοποθετήσετε όλα τα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf).
Ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή
(ακαναρισμένη, με
γραφίδα, ή γράψτε
απλώς το όνομά σας)

