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Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Βραβείων Αριστείας για Φοιτητές του Πανεπιστημίου
Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και το
Ν.4115/2013,
 Τη με αριθμ.120.61/42/26498/Β2/26.02.2013 Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του
Συμβουλίου
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
(ΦΕΚ
82/28.02.2013,
τ.Υπαλ.Ειδικ.Θέσεων κλπ),
 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’),
 Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α’),
 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου κ. Σ. Θωμαδάκη, σχετικά με την έγκριση
του Κανονισμού βραβείων Αριστείας σε φοιτητές του Ιδρύματος, καθώς και το
σχέδιο του Κανονισμού Βραβείων Αριστείας,
 Την γνώμη της Συγκλήτου (αριθμ.συν.27/03.04.2014, θέμα 2.1) όπως αυτή
διατυπώθηκε προφορικά από τον Αντιπρύτανη κ. Ν. Σουλακέλλη,
 Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό
10/22.11.2013 θέμα 4 «Απόφαση για καθιέρωση βραβείων αριστείας για φοιτητές»,
 Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό
11/17.12.2013, θέμα 4. «Κανονισμός βραβείων αριστείας για φοιτητές», καθώς και
την απόφαση στη συνεδρίαση αριθμ.15/04.04.2014 θέμα 4ο «Βραβεία Αριστείας
Φοιτητών»,
Καθώς και μετά από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα
Αποφασίζει
Και εγκρίνει, τον Κανονισμό Βραβείων Αριστείας για Φοιτητές του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, ο οποίος διατυπώνεται παρακάτω

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Βραβεία Αριστείας
Κανονισμός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναγνωρίζοντας την σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα για την
διάκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεωρεί
απαραίτητη:

την καθιέρωση πλέγματος κινήτρων προς τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με στόχο την ενίσχυσης
της επίδοσης τους στις σπουδές και την έρευνα

την αναζήτηση των απαραίτητων πρόσθετων πόρων για την ενίσχυση
των ήδη υπαρχόντων πόρων του Πανεπιστημίου που διατίθενται με την μορφή
βραβείων ή υποτροφιών προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

την προβολή των επιτευγμάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου και την
προσέλκυση δωρητών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με απόφαση του
Συμβουλίου στις 22-11-2013, αποφάσισε την θέσπιση Βραβείων Αριστείας για
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα οποία να καλύπτουν το σύνολο των
επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιδιώκει
να ενθαρρύνει ερευνητικές προσπάθειες, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, οι οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια,
είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά, οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά
στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχει προγραμματίσει να προκηρύσσει κάθε χρόνο, Βραβείων
Αριστείας, κατ’ ελάχιστον 5 ανά έτος, για προπτυχιακούς και 5 ανά έτος για
μεταπτυχιακούς φοιτητές με τρόπο που να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά
πεδία, αντίστοιχα με αυτά των Σχολών του Πανεπιστημίου.
Με απόφαση του Συμβουλίου προκηρύσσονται τα Βραβεία Αριστείας και καθορίζεται ο
αριθμός και το χρηματικό έπαθλο των βραβείων που θα απονεμηθούν κάθε ακαδημαϊκή
χρονιά.
Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα χορηγηθούν μέχρι 10 βραβεία συνολικά
μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από ειδική επιτροπή, ενός για προπτυχιακό φοιτητή
και ενός για μεταπτυχιακό φοιτητή κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου μετά από
αξιολόγηση των αιτήσεων από Ειδική Επιτροπή Βραβείων.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου απονέμει χρηματικό βραβείο αριστείας σε προπτυχιακούς
φοιτητές, εφόσον αυτοί επέτυχαν να παρουσιάσουν μέρος της πτυχιακής διατριβής τους
(διπλωματική εργασία) σε διεθνές συνέδριο, που οργανώθηκε στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό από Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία ή η εργασία έγινε αποδεκτή και
δημοσιεύθηκε στον τόμο των πρακτικών μετά από κρίση ή έχει υπάρξει άλλη ισοδύναμη
αναγνώριση.
Η δημοσίευση πρέπει να προέρχεται από τη διατριβή του φοιτητή, να έχει μέχρι τρείς
συγγραφείς συνολικά και να γίνει εντός τριών ετών από την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Τμήματος που ενέκρινε τον ορισμό του θέματος της πτυχιακής εργασίας.
Το βραβείο αυτό χορηγείται άπαξ για κάθε φοιτητή, είναι ανεξάρτητο από την
απαλλαγή ή καταβολή των διδάκτρων. Αποβλέπει στην παροχή κινήτρου για την
διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας που μπορεί να αντέξει στην κρίση της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Το βραβείο συνοδεύεται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό ποσό 1500€.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου απονέμει χρηματικό βραβείο αριστείας σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές, εφόσον αυτοί επέτυχαν να δημοσιεύσουν μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής
τους σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και συντελεστή
επιρροής (impact factor), η έχουν τύχει άλλης ισοδύναμης αναγνώρισης.
Η δημοσίευση πρέπει να προέρχεται από τη διατριβή του φοιτητή, να έχει μέχρι
τέσσερεις συγγραφείς συνολικά και να γίνει εντός τριών ετών από τον ορισμό της
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής διατριβής.
Το βραβείο αυτό χορηγείται άπαξ για κάθε φοιτητή, είναι ανεξάρτητο από την
απαλλαγή ή καταβολή των διδάκτρων. Αποβλέπει στην παροχή κινήτρου για την
διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας που μπορεί να αντέξει στην κρίση της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Το βραβείο συνοδεύεται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό ποσό 1500€.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ
Η αίτηση για χορήγηση βραβείων θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου στις Γραμματείες των Σχολών μέχρι
τις 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα τεκμήρια (βεβαίωση γραμματείας για την διατριβή του
υποψηφίου, επιστολή αποδοχής εργασίας, πρόγραμμα συνεδρίου, δημοσίευση) που
αποδεικνύουν την συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο ή τη δημοσίευση σε επιστημονικό
περιοδικό.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν, με ευθύνη ειδικής εννεαμελούς επιτροπής, που ορίζεται
από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο
μέλη του Συμβουλίου, τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τους
Κοσμήτορες ή εκπροσώπους της Κοσμητείας των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η
διαδικασία της αξιολόγησης επικουρείται από προσωπικό της Γραμματείας του
Συμβουλίου.
Τα βραβεία θα ανακοινώνονται επίσημα σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιείται κάθε
Οκτώβριο.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Η απονομή των Βραβείων Αριστείας αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής προσπάθειας που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η τελετή απονομής θα λαμβάνει χώρα, προσκαλώντας σημαντικές προσωπικότητες από
το χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, με στόχο την αναγνώριση του

έργου νέων ερευνητών αλλά και την παροχή πολλαπλών κινήτρων για την συνέχιση της
προσπάθειας τους.
Η συγκεκριμένη προβολή αποτελεί κομβική επιλογή του Συμβουλίου η οποία δίνει
έμφαση στην σύζευξη της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής προσπάθειας, με απώτερο
στόχο την προσέλκυση νέων ερευνητών στον νησιωτικό περιβάλλον και σε όλες τις
σχολές που απαρτίζουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και στην ενθάρρυνση των
ενεργών ερευνητών για την παραγωγή ποιοτικής έρευνας.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.
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