"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδι αφέροντος για χορήγηση υ ποτροφί ας
Το Ινστιτού το Πληροφορι ακών Συστηµάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να
απασχολήσει έναν (1) υπότροφο µε βάση τον αριθµό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθµ. 1715 - 18/2/2014) στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλα
∆εδοµένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής ∆ιαχείρισης» του Προγράµµατος «ΚΡΗΠΙΣ»
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της
Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» στην ακόλουθη περιοχή και τύπο υποτροφίας:
•

«Εξαγωγή γνώσης από κοινωνικά δίκτυα», Υποτροφία τύπου Β

Οι απαιτήσεις για τον παραπάνω τύπο υποτροφίας είναι οι εξής:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Β – Υπότροφοι υποψήφιοι διδάκτορες-µεταπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραµµένοι σε
αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών αναγνωρισµένου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
Υπότροφοι πτυχιούχοι σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή καλούνται να υποβάλουν µέχρι τις 22 Μαΐου 2014 στη διεύθυνση:
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», οδός Αρτέµιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125,
Παράδεισος Αµαρουσίου, τα εξής:
•

Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, καθώς και βεβαίωση φοίτησης σε
αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών αναγνωρισµένου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής (για τους υποψήφιους διδάκτορες-µεταπτυχιακούς φοιτητές).

•

Βιογραφικό σηµείωµα.

•

Έκθεση σκοπιµότητας µιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστηµονικά-ερευνητικά
ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµούν να συνεργασθούν µε το
Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά» στο συγκεκριµένο αντικείµενο της υποτροφίας.

•

∆ύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόµατα για επικοινωνία.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδροµικώς, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η
παραλαβή τους µέχρι τις 22/05/2014.
∆ιαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους
προσόντων, καθώς και την έκθεση σκοπιµότητας.
Πληροφορίες:
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail:
contact@imis.athena-innovation.gr.

