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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισµό για χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού
προσανατολισµού, µε στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη τριάντα τεσσάρων (34)
θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου. Οι θεµατικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος και ο αριθµός των θέσεων
ανά Ινστιτούτο είναι τα ακόλουθα:
Ινστ. Βιολογίας (7 θέσεις)
• Ρύθµιση Κυτταρικής Λειτουργίας – Ηλικιοεξαρτώµενες καταστάσεις
• Πρότυπα βιολογικά συστήµατα µελέτης κυτταρικών λειτουργιών
• ∆οµική και υπολογιστική βιολογία
Ινστ. Επιστήµης Υλικών (4 θέσεις)
• Σύνθεση, χαρακτηρισµός και εφαρµογή φασµατοσκοπικών τεχνικών και θεωρητικών µεθόδων για τη
µελέτη Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας
• Αρχαιοµετρία
Ινστ. Μικροηλεκτρονικής (5 θέσεις)
• Μικρο- και νανο- τεχνολογίες
• Νανοηλεκτρονική
• Αισθητήρες και Μικροσυστήµατα
Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (3 θέσεις)
• Εκτίµηση θέσης χρηστών συστηµάτων Κινητών Επικοινωνιών
• Αξιολόγηση επίδοσης και βελτιστοποίηση ασύρµατων δικτύων
• Ασύρµατα ad-hoc δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων
Ινστ. Πυρηνικής Φυσικής (5 θέσεις)
• Πυρηνική Φυσική
• Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων
Ινστ. Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (4 θέσεις)
• Ανοσοδιαγνωστική
• Μοριακή ∆ιαγνωστική
• Ραδιοβιολογία/Ακτινοπροστασία
• Ραδιοφαρµακευτική
• Φυσική Βιοµοριακών Υλικών
• Χηµεία Πρωτεϊνών
Ινστ. Φυσικοχηµείας (6 θέσεις)
• Μοριακά και υπερµοριακά νανολειτουργικά υλικά
• Νανοχηµεία, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, ενέργεια
• Χηµική βιολογία

Στο διαγωνισµό δύνανται να συµµετάσχουν :
α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή
Πολυτεχνικών Τµηµάτων, του εσωτερικού ή ισοτίµων του εξωτερικού, αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ.
β) φοιτητές, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδηµαϊκού έτους κατά το οποίο
λαµβάνει χώρα η επιλογή (2007) και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) µαθήµατα.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από 22/10 έως 16/11/2007 σε διαφορετικές ηµεροµηνίες για κάθε
Ινστιτούτο. Η διαδικασία των εξετάσεων ανά Ινστιτούτο (αναλυτικό πρόγραµµα, εξεταστέα ύλη, απαιτούµενα
δικαιολογητικά και κατανοµή θέσεων ανά θεµατική κατεύθυνση), καθώς και η αίτηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό είναι στη διάθεση των υποψηφίων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ “∆”.
Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων µαζί µε µια φωτογραφία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
θα υποβάλλονται στο Τµήµα Γραµµατείας του ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος", έως και τις 19/10/2007.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται µέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ "∆" (κα. Μ.
Φλωράτου, κα. Ι. Κουτσουρά, τηλ.:210-6503055, e-mail : edu.info@admin.demokritos.gr, στην ιστοσελίδα
του
ΕΚΕΦΕ
“∆”
(http://www.demokritos.gr),
στην
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
Εκπαίδευσης(http://edu.demokritos.gr), και στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων.
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