
ΕΛΛΗΝιΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤ!ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Γραμματεßα

ΑΡΙ ΣΤΟΤΕΛΕ Ι Ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πληροφορßεò: Ε. ΡαÞτοποýλου

Τηλ.: 231Ο-998020

Fax: 231,0-998022

e-mail : info@sci,auth,gr

Γραμματειþν τηò ΣχολÞò
ΚΤΙρtΟ ΘετικþνΕπιστημþν

Θεσσαλονßκη, ]-5-5-2020

Αριθμ. Πρωτ.; ' ,- ι, '

j\i §.-\ ß}\,ιß §.,§

ffiffiffi
Θ ΕΣΣΑΛΟΝ Ι ΚΗ Σ

ΘΕΜΑ: Τροποποßηση Κανονισμοý Αριστεßαò

τηò Σ.Θ.Ε

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) ¸γγραÞο τηò Κοσμητεßαò αριθμ . 404Ι3-º2-2οº8

«Κανονισμüò Αριστεßαò τηò Σ.Θ.Ε,»

β) ΕισÞγηση τηò ΕπιτροπÞò Πολιτισμοý-
Επικοινωνßαò και Αριστεßαò τηò Σ,Θ,Ε,

ΠΡοΣ:
Τουò ΠροÝδρουò των ΤμημÜτων τηò

Σ,Θ.Ε.

Θεσσαλονßκπ

Κοινοποßηση:
-Γραμματε ßεò Τμη μÜτων Σ.Θ, Ε,

Σαò γνωστοποιοýμε üτι η Κοσμητεßα τηò Σ.Θ.Ε. στη συνεδρßασÞ τηò αριθμ, Ζ89/º2-3-2ο20,

λαμβÜνονταò υπüι!η τη σχετικÞ εισÞγηση τηò ΕπιτροπÞò Πολιτισμοý-Επικοινωνßαò και Αριστεßαò

τηò Σ.Θ.Ε., αποφÜσισε την τροποποßηση του Κανονισμοý Αριστεßαò τηò ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν

του Α,Π.Θ.

ΣυνημμÝνα σαò διαβιβÜζουμε τον Κανονισμü Αριστεßαò τηò Σ.Θ.Ε, üπωò διαμορφþθηκε και

παρακαλοýμε για τιò δικÝò σαò ενÝργειεò, þστε να ενημερωθοýν το προσωπικü και οι ÞοιτητÝò

των ΤμημÜτων σαò.

Με τιμÞ,

ραò τηò Σ.Θ.Ε.

ΧιντÞρογλου

ηγητÞò

ΣυνημμÝνα:
- Κανονισμüò Αριστε ßαò Σ. Θ. Ε
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
τηò ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν ΑΠΘ

Η ΣχολÞ Θετικþν Επιστημþν του ΑριστοτÝλειου Πανεπιστημßου Θεσσαλονßκηò σεο πνεýμα τηò

αριστεßαò, υπü την Ýννοια τηò συνεχοýò προσπÜθειαò για αναβÜθμιση, θα προσφÝρει στουò

φοιτητÝò τηò και στα μÝλη του Ακαδημαßκοý και Ερευνητικοý Προσωπικοý τηò κßνητρα και
επιβρÜβευση για καλÝò ακαδημαßκÝò επιδüσειò που προβÜλλουν και προωθοýν τη ΣχολÞ Θετικþν
Επιστημþν του ΑΠΘ.

Τα Βραβεßα Αριστεßαò εßναι τριþν (3) κατηγοριþν και μπορεß να εßναι ατομικÜ Þ ομαδικÜ

Α) «Βραβεßο Αριστεßαò ΝÝου ΕρευνητÞ»

Στüχοò τηò Αριστεßαò εßναι να συμβÜλλει σημανßικÜ σεην προβολÞ και προþθηση των επιδüσεων
των νÝων ερευνητþν τηò ΣΘΕ. Απευθýνεται σε μεταπτυχιακοýò φοιτητÝò πρþτου και δεýτερου
κýκλου που θÝλουν να προβÜλουν το ερευνητικü τουò Ýργο σε κÜποιο διεθνÝò ΣυνÝδριο.

Το ειδικü τιμητικü δßπλωμα τηò ΣΘΕ θα συνοδεýεται και απü το χρηματικü ποσü των 500 €,

ΥηqΦη]b!α! μπορεß να εßναι υποψÞφιοι διδÜκτορεò και ΔιδÜκτορεò Ýωò Ýνα (1) Ýτοò απü την

ημερομηνßα τηò δημüσιαò υποστÞριξηò τηò διδακτορικÞò τουò διατρι8Þò τηò ΣχολÞò Θετικþν
Επιστημþν του ΑΠΘ, ¼λοι οι υποψÞÞιοι θα παρουσιÜζουν το ΜÜιο, στο πλαßσιο τηò Ημερßδαò
Μεταπτυχιακþν Σπουδþν, την Ýρευνα τουò.

ΥποβολÞ υποýηüιοτÞτων: οι υποψÞφιοι υποβÜλλουν αßτηση, Ýπειτα απü προκÞρυξη με την
Ýναρξη κÜθε Ýτουξ, αÞ Γραμματεßα τηò Κοσμητεßαò τηò ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν του Α.Π.Θ.

μÝχρι 31 Μαρτßου εκÜστου Ýτουò, η οποßα θα συνοδεýεται απü:

. ΠλÞρη κατÜλογο των δημοσιεýσεþν τουò
ο ΕκτεταμÝνη περßληΦη (2 σελßδεò) τηò Ýρευναò τουò
ο ¸να σýντομο βιογραÞικü σημεßωμα (2 σελßδεò)
ο ΣυστατικÞ ΕπιστολÞ απü τον επιβλÝποντα καθηγητÞ

Δεν γßνονται δεκτÝò εκπρüθεσμεò αιτÞσειò, αιτÞσειò που δεν συνοδεýονται απü κατÜλογο
δημοσιεýσεων, καθþò και συμπληρωματικÝò-πρüσθετεò ενημερþσειò ÞακÝλων των υποψηφßων

μετÜ την υποβολÞ τηò αßτησηò.

Η αξιολüγηση βασßζεται στα ακüλουθα κριτÞρια, με αυτÞν την ιερÜρχηση:

ß. Αριθμüò δημοσιεýσεων σε διεθνÞ περιοδικÜ, στιò οποßεò ο υποψÞÞιοò εßναι πρþτοò
συγγραφÝαò.

ßß. Αριθμüò δημοσιεýσεων σε διεθνÞ περιοδικÜ και διεθνÞ συνÝδρια (Οι περλÞιtιειò ανακοινþσεων
σε συνÝδρια δεν νοοýwαι ωò πλÞρειò δημοσιεýσειò)

ßßß. ΕτÞσιοò ρυθμüò δημοσßευσηò εργασιþν σε διεθνÞ περιοδικÜ
Ýτοò Ýναρξηò τηò διδακτορικÞò διατριβÞò.

ßν. Αριθμüò ετεροαναÞορþν μüνο στιò εργασßεò τηò κατηγορßαò (ß)

και διεθνÞ

εχοΛ$
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ΤÝλοò, με βÜση το κριτÞριο (ß), επιλÝγονται οι πρþτοι 5 (με τιò υψηλüτερεò τιμÝò αυτοý του

κριτηρßου). Σε αυτοýò εφαρμüζονται τα κριτÞρια (ßß) Ýωò (ßν). Σε περßπτωση ισοβαθμßαò σε

περισσüτερουò υποι|lÞφιουò/φιεò των πÝντε (5), τüτε τα κριτÞρια εφαρμüζονται σε üλουò τουò

ισοβαθμÞσαντεò. ΕÜý üß υποψηÞιüτητεò εßναι λιγüτερεò των πÝντε (5) τüτε τα κριτÞρια (ßß) Ýωò (ßν)

εφαρμüζονται στο σýνολο των υποψηÞιοτÞτων,

ΣΘΕ Þ ΑτομικÞ.

Σýντομη περιγραφÞ του υπü

(δη μοσßευση/ερευνητικü Ýργο).

ΒιογραÞικü σημεßωμα του υποψ η Þßου,

βρÜβευση ερευνητικοý επιτεýγματοò
Θ

ο

Γ} «Βραβεßο ΚοινωνικÞò ΠροσφορÜò»

Πρüκειται για τιμητιΚü βραβεßο που απευθýνεται σε φοιτητÝò και μÝλη του Ακαδημαßκοý και

Ερευνητικοý Προσωπικοý που με συγΚεκριμÝνο κοινωνικü Ýργο συνÝβαλαν σημαντικÜ στην

ανÜδειξη τηò ΣχολÞò Θετικþν Επισòημþν του ΑΠΘ. Στο βραβευüμενο θα απονÝμεται ειδικü

τιμητικü δßπλωμα.

γποýÞüιοι μπορεß να εßναι QοιτητÝò, μÝλη ΔΕΠ και ερευνηΤΙΚü ΠρΟσωΠΙΚü Τηò ΣΧΟλÞò ΘεΤΙΚþν

Επιστημþν του ΑΠΘ, που προÝβαιιαυ τη ΣχολÞ Θετικþν Επιστημþν με τη κοινωνικÞ προσÞορÜ

τουò.

ΥποβολÞ υποýηφιοτÞτων: οι υποι}Þφιοι θα πρÝπει να καταθÝτουν στη Γραμματεßα τηò

Κοσμητεßαò τηò ΣχολÞò Θετικþν Επισòημþν του Α.Π.Θ. μÝχρι 15 toUVioU εκÜστου Ýτουò:

ο ΥποβολÞ αιτιολογημÝνηò πρüτασηò υπογεγραμμÝνη απü τρßα (3) τουλÜχιστον μÝλη ΔΕΠ τηò

ΣΘΕ.

ο Σýντομη περιγραÞÞ του υπü βρÜβευση κοινωνικοý Ýργου,

ο ¸να βιογραφικü σημεßωμα του υποψηÞßου,
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Β) «Τιμητικü Αριστεßο ¸ρευναò»

Πρüκειται για τιμητιΚü βραβεßο που απευθýνεται σε μÝλη του Ακαδημαßκοý και Ερευνητικοý

προσωπικοý που με συγκεκριμÝνο ερευνητικü επßτευγμα συνÝβαλαν σημαντικÜ σΤην ανÜδεΙξη Τηò

ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν του ΑΠΘ.

Στον βραβευüμενο θα απονÝμεται ειδικü τιμητικü δßπλωμα,

ΥποýÞüιοι μπορεß να εßναι μÝλη ΔΕΠ Και ερευγητικü προσωπικü τηò ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν

.* ηπο, που προÝβαλαν τη ΣχολÞ Θετικþν Επιστημþν με το ερευνητικü τουò Ýργο,

ΥποβολÞ υποýηüιοτÞτων: οι υποψÞφιοι θα πρÝπει να καταθÝτουν στη Γραμματεßα τηò

κοσμητεßαò τηò :χþò Θετικþν Επιστημþν του ΑπΘ μÝχρι 15 ιουνßου εκÜστου Ýτουò:

ο ΥποβολÞ αιτιολογημÝνηò πρüτασηò υπογεγραμμÝνη απü τρßα (3) τουλÜχισòον μÝλη ΔΕΠ τηò



ΕπιτροπÞ Αξιολüνησηò
Η ΕπιτροπÞ Αξιολüγησηò θα αποτελεßται απü τον ΚοσμÞτορα, τουò ΠροÝδρουò των ΤμημÜτων τηò

ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν Και τρειò εκπροσþπουò τηò ΕπιτροπÞò Πολιτισμοý, Επικοινωνßαò και

Αριστεßαò τηò ΣΘΕ.

ΑπονομÞ
Η απονομÞ των βραβεßων θα γßνεται σε ειδικÞ εκδÞλωση τηò ΣχολÞò Θετικþν Επιστημþν του ΑΠΘ,

στην αρχÞ κÜθε ακαδημαßκοý Ýτουò, Και συγΚεκριμÝνα στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò ΣχολÞò Θετικþν

επιστημþν στο πλαßσιο του ετÞσιου απολογισμοý τηò Κοσμητεßαò,

Ο ΚοσμÞτοραò
Þò Θετικþν Επιστημþν

ΧιντÞρογλου
ΚαθηγητÞò
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