
 

 

 

  
  

 

 

 

Διαγωνισμός Παρουσίασης Διατριβής σε 3 λεπτά 

 

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Διατριβής με τίτλο: «Η διατριβή μου σε 3 

λεπτά» 

 

Είστε υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης; Μπορείτε να παρουσιάσετε την κεντρική 

ερευνητική ιδέα της διδακτορικής σας διατριβής, τα αποτελέσματά της, και το αντίκτυπο της με 

σαφήνεια και απλότητα σε μόλις τρία λεπτά; Μπορείτε να εξηγήσετε την έρευνά σας σε ευρύ κοινό;  

Αν ναι, τότε αυτός ο διαγωνισμός είναι για εσάς! 

 

Υπό την Αιγίδα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη 

Συντονίστρια & Επιστημονικά Υπεύθυνη, Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλη 

Διοργάνωση: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  

Καθηγητές, Μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Στέλλα Γιακουμάκη  
Ηλέκτρα Γκιζελή 
Γεώργιος Κοχιαδάκης 
Γεώργιος Παναγής 
Μαρία Παπαδοπούλη 
Δήμος  Σπαθάρας 
Εμμανουήλ Στρατάκης 
Σταυρούλα Τσινόρεμα 
Γιώργος Χαμηλός 

Εξωτερικά Μέλη από Εταιρείες 
Χριστίνα Χαλκιαδάκη 
Ανδρέας Μεταξάς 
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Πρώτη Φάση Αξιολόγησης - Επιλογή των 10 Καλύτερων Παρουσιάσεων Διδακτορικών Διατριβών 

Εσωτερική παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης (κλειστή στο ευρύ κοινό), Αμφιθέατρο «Ν. Πετρίδη», 

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.  

 

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, ώρα έναρξης: 13.00 

 

Δεύτερη Φάση Αξιολόγησης: Κεντρική Εκδήλωση - Επιλογή και Βράβευση των Τριών Καλύτερων 
Παρουσιάσεων Διδακτορικών Διατριβών 

Ανοιχτή στο κοινό, Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

14 Ιουλίου 2022  

1ο & 2ο Βραβείο για την 1η και τη 2η Καλύτερη Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης 

3ο Βραβείο: Επιλογή Κοινού 

Καταγραφή της εκδήλωσης σε video και ανάρτηση σε ιστοσελίδα του Π.Κ. 

 

Βραβεία  
Βραβείο 1: 1000 ευρώ 
Βραβείο 2: 750 ευρώ 
Βραβείο Κοινού: 500 ευρώ 

Κριτήρια 

Τα ακόλουθα κριτήρια θα εφαρμοστούν και στις δύο φάσεις αξιολόγησης από τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης: 

 

Κριτήριο 1  Περιεχόμενο  

Η παρουσίαση περιέγραψε με σαφήνεια και απλότητα το πρόβλημα που λύθηκε, τη σημαντικότητά του, 

το βασικό σχεδιασμό της έρευνας, τα κεντρικά αποτελέσματα, ευρήματα/συμπεράσματα της έρευνας, 

και τον αντίκτυπο της.  

Τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του φοιτητή είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται και να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια, και απλότητα. Αόριστοι ή απλοί ισχυρισμοί σχετικά με τα 

επιστημονικά ευρήματα που δεν τεκμηριώνονται με την έρευνα του φοιτητή πρέπει να αποφεύγονται.  

 

Κριτήριο 2  Επικοινωνία  

Η  ομιλία εκφωνήθηκε καθαρά και η γλώσσα ήταν κατάλληλη για ένα μη εξειδικευμένο κοινό, και ο/η 

ομιλητής/ομιλήτρια μετέφερε ενθουσιασμό για την έρευνά του/της  κερδίζοντας την προσοχή του 

κοινού.  
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Όροι Συμμετοχής 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ολοκληρώσει τη διατριβή τους, αλλά δεν την έχουν ακόμη 
παρουσιάσει. Επειδή η επιστημονική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, και τα ευρήματα του φοιτητή παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση, είναι 
σημαντικό να συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν ήδη κάποια ερευνητικά αποτελέσματα. 
Θα πρέπει να τους έχει δοθεί έγκριση από τον Επόπτη καθηγητή της διδακτορικής διατριβής. 

 

Πληροφορίες για την Προετοιμασία των Παρουσιάσεων 

1. Ο χρόνος των παρουσιάσεων περιορίζεται αυστηρά σε 3 λεπτά. Όσοι υπερβούν τα 3 λεπτά 
αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

2. Επιτρέπεται η χρήση μιας στατικής διαφάνειας (όχι εφέ, κίνηση κ.λπ.) 

3. Τα επιστημονικά ευρήματα και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι σημαντικό να είναι 
τεκμηριωμένα και να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια, και απλότητα. Αόριστοι ισχυρισμοί σχετικά 
με τα επιστημονικά ευρήματα που δεν τεκμηριώνονται με την έρευνα του φοιτητή πρέπει να 
αποφεύγονται. 

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση δείκτη λέιζερ, μουσικών οργάνων, εργαστηριακού εξοπλισμού ή βοηθητικών 
αντικειμένων ή ηλεκτρονικών μέσων (π.χ., αρχεία ήχου, video). 

5. Στις παρουσιάσεις να μην χρησιμοποιούνται στίχοι, ποιήματα και τραγούδια. 

6.  Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 3 Ιουνίου 2022 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό καλούνται να 
συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής στην κ. Ευγενία 
Σκουντάκη (e-mail: evgenia.skountaki@uoc.gr ) με κοινοποίηση στον επιβλέποντα καθηγητή 
της διδακτορικής διατριβής. 

Χορηγοί  

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ (Χρυσός Χορηγός) 

Phaistos Networks, Πλαστικά Κρήτης, Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού 

Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (STEP-C),  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

mailto:evgenia.skountaki@uoc.gr

