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Το Ίδρυµα «∆. Χωραφά» ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2015 δύο βραβεία ύψους $5.000 
το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του ΕΜΠ µε ώριµο, πρωτοποριακό και 
µεγάλης εµβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεµατικές περιοχές:   

• Research, Development and Applications in High Technology 
• Life sciences and Medicine 
• Physics, Chemistry, Sciences of the Very Small and the Very Large 
• Formal sciences: Mathematics, Logic, Statistics and their Applications 
• Hard Science Solutions to Millennium Problems 
• Interdisciplinary Scientific Research 

 
Προϋποθέσεις   
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
• να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκληρώνουν τη διατριβή τους εντός του 

έτους 2015, 
• να έχουν ηλικία µέχρι 32 ετών και 
• να µην έχουν βραβευτεί ή υποβάλει στο παρελθόν υποψηφιότητα για το βραβείο του 

Ιδρύµατος «∆. Χωραφά» 
 
∆ικαιολογητικά υποψηφίων 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στη γραµµατεία της Σχολής τους ένα έγγραφο στην 
αγγλική γλώσσα (σε µορφή PDF) το αργότερο εώς και 2/4/2015 που θα περιλαµβάνει µε 
την ακόλουθη σειρά: 

• Μία συνοδευτική σελίδα µε τα: 
1. Όνοµα Ιδρύµατος  
2. Πλήρες ονοµατεπώνυµο υποψηφίου 
3. Φωτογραφία διαβατηρίου του υποψηφίου 
4. Φύλο 
5. Ηµεροµηνία γέννησης 
6. Τίτλο διδακτορικής διατριβής και θεµατική περιοχή που εµπίπτει 
7. Ηµεροµηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιµώµενης ολοκλήρωσής του  
8. ∆ιεύθυνση κατοικίας 

• Βιογραφικό (συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής άσκησης εάν υπάρχει) 
• Μονοσέλιδη λίστα µε τις δηµοσιεύσεις 

Α) µόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας 
Β) όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν δηµοσιευτεί σε περιοδικά αποκλειστικά µετά από 
κρίση   
Γ) οι εργασίες θα πρέπει να έχουν δηµοσιευτεί, να βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσίευσης ή 
τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές για δηµοσίευση  

• Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου 



• Μονοσέλιδη έκθεση των σκέψεων του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο 
συνεισφέρει στην ανθρωπότητα   

• Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µία οπωσδήποτε από τον επιβλέποντα 
της διδακτορικής διατριβής, µε την προσφώνηση “Dear members of the Board” 

• Επιλεγµένες περιλήψεις δηµοσιεύσεων των πρώτων συγγραφέων σε περιοδικά µετά από κρίση 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://wws.weizmann.ac.il/feinberg/content/prize-and-nominations 
 


