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Στοιχεία Ιδρύματος
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα:
Τμήμα:
Πρόεδρος Τμήματος:
Υπεύθυνος για τη διαβίβαση της αίτησης:
Τηλέφωνο:

Ιδιότητα:
e-mail:

Διαγωνισμοί για τους οποίους το τμήμα αιτείται ενίσχυσης από το ΙΚΥ 2
Διαγωνισμός 1:
Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Αριθμός μελών ομάδας:
Τίτλος Διαγωνισμού:
Χώρα Διεξαγωγής:
Ίδρυμα/Φορέας Διεξαγωγής:
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Χρηματοδότηση από άλλη πηγή:
Φορέας χρηματοδότησης:
Περιγραφή διαγωνισμού. Ενδεικτικά, να γίνει αναφορά στην παράδοση, εμβέλεια και
αναγνωρισιμότητα του διαγωνισμού, στον αριθμό και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων,
στις απαιτήσεις προετοιμασίας για συμμετοχή, στις διαδικασίες των κρίσεων, στο ύψος των εξόδων
συμμετοχής στο διαγωνισμό, στον τόπο διεξαγωγής, στις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις
ανάγκες του διαγωνισμού, στη διασύνδεσή του με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων
φοιτητών:

1
2

Η αίτηση υποβάλλεται από τη Γραμματεία.
Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Διαγωνισμών.

Διαγωνισμός 2:
Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Αριθμός μελών ομάδας:
Τίτλος Διαγωνισμού:
Χώρα Διεξαγωγής:
Ίδρυμα/Φορέας Διεξαγωγής:
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Χρηματοδότηση από άλλη πηγή:
Φορέας χρηματοδότησης:
Περιγραφή διαγωνισμού. Ενδεικτικά, να γίνει αναφορά στην παράδοση, εμβέλεια και
αναγνωρισιμότητα του διαγωνισμού, στον αριθμό και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων,
στις απαιτήσεις προετοιμασίας για συμμετοχή, στις διαδικασίες των κρίσεων, στο ύψος των εξόδων
συμμετοχής στο διαγωνισμό, στον τόπο διεξαγωγής, στις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις
ανάγκες του διαγωνισμού, στη διασύνδεσή του με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων
φοιτητών:

Περιγραφή του τμήματος με αναφορά στις βάσεις εισαγωγής σε αυτό, στην πιστοποίηση και
αξιολόγησή του, στη συστηματική συμμετοχή του σε διεθνείς διαγωνισμούς, σε προηγούμενη
χρηματοδότηση του από το ΙΚΥ για διάκριση που έλαβε σε διεθνή διαγωνισμό.

Διακρίσεις ομάδων φοιτητών του τμήματος σε παρελθόντες διεθνείς διαγωνισμούς (τίτλος
διαγωνισμού, ημερομηνία και χώρα διεξαγωγής, θέση/τίτλος διάκρισης κοκ):

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)

