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Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής -Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα
της Επιστήμης και Συμπυκνωμένης Ύλης και των Υλικών για το έτος 2019
Στόχος: η ανάδειξη της καλύτερης Διπλωματικής-Μεταπτυχιακής Εργασίας προς εκπροσώπηση της Ελλάδας
στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Συνέδριο junior EUROMAT της FEMS το 2020 στη
Γρανάδα της Ισπανίας.
Απευθύνεται: στους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και σε αποφοίτους Πολυτεχνικών
Σχολών και Τμημάτων Υλικών (5-ετούς φοίτησης) στον Τομέα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
(Συμπυκνωμένης Ύλης) και της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών. Θα επιλεγεί ένας/μια νικητής/τρια και 2
επιλαχόντες/χουσες.
Προϋποθέσεις:
α) η διπλωματική εργασία να έχει ολοκληρωθεί και εξεταστεί στο χρονικό διάστημα από 1/1/2018 ως 10/9/2019
(ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις με μαθήματα τη 10/9/2019)
β) ο/η υποψήφιος/α να έχει υποβάλει σχετική εργασία για προφορική παρουσίαση στο 34 ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών (ΠΣ-ΦΣΚ&ΕΥ).
γ) ο/η υποψήφιος/α προτίθεται να συμμετάσχει στο συνέδριο Junior EUROMAT 2020 όπου θα κριθεί η εργασία
του/της για την ανάδειξη του ευρωπαϊκού τίτλου. Τα έξοδα της συμμετοχής στο Junior EUROMAT θα καλυφθούν
από την EEETSY (μετακίνηση και διαμονή) και FEMS (εγγραφή).
δ) ο/η υποψήφιος/α να είναι ταμειακώς ενήμερο μέλος της ΕΕΕΤΣΥ.
Κριτήρια αξιολόγησης:
• Πρωτοτυπία της εργασίας
• Ποιότητα παρουσίασης στο Πανελλήνιο Συνέδριο
• Δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή έγκριτα περιοδικά/πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας
Αξιολόγηση: θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους ειδικούς
(πανεπιστημιακούς, ερευνητές) και μέλη του ΔΣ της ΕΕΕΤΣΥ οι οποίοι δεν είναι επιβλέποντες των υποψηφίων
που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 12 Ιουλίου 2019
Αιτήσεις: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΕΤΣΥ (hsstcm@gmail.com) επισυνάπτοντας:
• βιογραφικό σημείωμα
• τη σχετική περίληψη που έχει υποβληθεί στο ΠΣ-ΦΣΚ&ΕΥ.
• το κείμενο της διπλωματικής εργασίας σε αρχείο .pdf (χαμηλού resolution)
• βεβαίωση του Πανεπιστημίου/ΠΜΣ ότι ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και
έχει παρουσιάσει δημόσια τη Διπλωματική του/της εργασία ή δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 10/9/2019.

