Αριθ. Πρωτ. : ……… …/…/….....

ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα:...………………………………….……

Προς
Το Τμήμα Eπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Κρήτης

Επώνυμο:..……………………………….….…
Πατρώνυμο:……………………………….…...
Ημ/νία γέννησης:……………………………...

Παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση μου
σύμφωνα με σχετική προκήρυξη/πρόσκληση του
Τμήματός σας για το έτος ….. ως Πανεπιστημιακό
Υπότροφο (Υπότροφο Π.Κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Τόπος γέννησης:……………………………....
Εθνικότητα:…………………………………....
Έγγαμος

Άγαμος

Αριθμός παιδιών………………………….……
Δ/νση οικίας:…………….………………….....

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων/παροχή
κλινικού/ερευνητικού έργου που αναφέρονται στην
από…….. προκήρυξη/ πρόσκληση που δημοσιεύσατε

…………………………………………….…..
Τηλέφωνο οικίας :………………………..……
Kινητό…………………………………….……

*Συμπληρώνετε μόνο στη περίπτωση προκήρυξης για σύμβαση
εργασίας

e-mail:…………………………………….…...
Αριθ. ταυτότητας:…………….……….…….…

Πλήρης απασχόληση

Ημ/νία έκδοσης:……………….…………….…
Μερική απασχόληση

Εκδούσα Αρχή:………………….…….………..
Α.Φ.Μ. :……………..…Δ.Ο.Υ…………….….
Πτυχίο: ………………………………………………
Εργαζόμενος:………ΝΑΙ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
• με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που
αναγράφονται
στη
σχετική
προκήρυξη/
πρόσκληση
• έχω ήδη υποβάλλει αίτηση και στο Τμήμα
………………………………………………
• τα στοιχεία του συνημμένου βιογραφικού μου
σημειώματος είναι αληθινά όπως φαίνεται και από
τα δικαιολογητικά που υποβάλλω. **

…..……….ΟΧΙ

Υπηρεσία/Φορέας:……………..…………..……
Σχέση εργασίας
Μόνιμος

, αορίστου χρόνου

Άλλο (προσδιορίστε)

, ορισμένου χρόνου

………………………………

Φορέας Ασφάλισης:………..…………………...
Αρ. μητρώου ΙΚΑ:………………………………
Δ/νση εργασίας:………………….…………..….
Τηλέφωνο εργασίας:…………….……………..…
ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Όπως οι συνημμένοι Πίνακες* οι οποίοι πρέπει να
συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο.
Ο αύξων αριθμός των δικαιολογητικών στον Πίνακα
πρέπει να αναγράφεται σε κάθε δικαιολογητικό.

Ηράκλειο, …../…./20….
Ο/Η Αιτ…………
………………………………………..
(Υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ1

Οι Πίνακες να κατατεθούν επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή
Α. Σπουδές
Τίτλος

Φορέας

- 1 από 3-

Ημ/νία
κτήσης

Ημερ/νία
ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ

Αρ. συνημμένου
δικαιολογητικού2

Α1

Βασικός τίτλος
σπουδών
Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών
Διδακτορικό
Δίπλωμα

Β. Δημοσιεύσεις (να περιλαμβάνονται εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων)
Συγγραφείς -Τίτλος Δημοσίευσης

Περιοδικό/Τόμος

Έτος

Impact
Factor

Ετεροανα
-φορές

Αρ. δημοσίευσης

Β1

Γ. Προϋπηρεσία Επαγγελματική
Φορέας απασχόλησης

Χρόνος απασχόλησης
Από
Έως

Θέση ή αντικείμενο απασχόλησης

Αρ. συνημμένου
δικαιολογητικού

Γ1

- 2 από 3-

Δ. Προϋπηρεσία Διδακτική (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.)
Φορέας απασχόλησης

Χρόνος
απασχόλησης
Από
Έως

Διδαχθέντα μαθήματα

Αρ. συνημμένου
δικαιολογητικού

Δ1

Ε. Γλώσσες
Γλώσσα

Πτυχίο / Πιστοποίηση

Αρ. συνημμένου
δικαιολογητικού

Ε1

Άλλα στοιχεία που θέλετε να αναφέρετε
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

1
2

Όλοι οι Πίνακες, αν δεν επαρκεί ο χώρος τους, μπορούν να συμπληρωθούν με πρόσθετες σελίδες
γραμμογραφημένες με τον ίδιο τρόπο.
Η αρίθμηση των δικαιολογητικών να γίνει κατά Πίνακα με το γράμμα του Πίνακα μπροστά.

- 3 από 3-

