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ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 

Ταχ. διεύθυνση: Ν. Φωκά 130 

74100 Ρέθυμνο Κρήτης 

 

Αρ. Πρωτ. 457 

Πρακτικό Επιλογής Μεταπτυχιακού Φοιτητή (θέση IMS\POS\SIEMENS\MA1) 

 

Στο Ρέθυμνο σήμερα Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 συνήλθε η επιτροπή επιλογής 

μεταπτυχιακού φοιτητή που θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών/Ι.Τ.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Κοινωνικές παράμετροι και 

επιπτώσεις του φαινομένου της ασθένειας: μια ιστορική προσέγγιση» του άξονα 

«Βιολογία – Βιοφωτονική – Υγεία» της ερευνητικής δράσης της οποίας η 

χρηματοδότηση εντάσσεται στην Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Siemens. 

 

Η επιτροπή αποτελείται από τους κ. 

 

Απόστολο Σαρρή, Ερευνητή Α΄ Ι.Μ.Σ. 

 

Αντώνη Αναστασόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος Ι.Μ.Σ. 

 

Νίκο Παπαδόπουλο, Ερευνητή Γ΄ Ι.Μ.Σ. 

 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη 

σύναψη μεταπτυχιακής υποτροφίας για φοιτητή Τουρκολογίας ή Οθωμανικής 

Ιστορίας (αρ. πρωτ. 447/10.10.2016, ΑΔΑ: 7ΨΦΦ469ΗΚΥ-Η7Α) στο πλαίσιο της 

παραπάνω ερευνητικής ενέργειας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών στις 10 Οκτωβρίου 2016,1 με καταληκτική προθεσμία την 17η 

Οκτωβρίου 2016, ώρα 15.00. Υποψηφιότητα εμπρόθεσμα υπέβαλε μόνο ο κ. Πέτρος 

Καστρινάκης. 

 

                                                 
1 Σχετικός σύνδεσμος: http://ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=299 
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Η επιτροπή, αφού μελέτησε το βιογραφικό του κ. Καστρινάκη, κατάρτισε τον παρακάτω 

πίνακα με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταπτυχιακή υποτροφία: 

 

Κατόπιν τούτου, η επιτροπή έκρινε ότι ο κ. Πέτρος Καστρινάκης πληροί τα απαραίτητα 

τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Με βάση τα παραπάνω τον προτείνει για τη λήψη της σχετικής 

μεταπτυχιακής υποτροφίας. 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη μεταπτυχιακή υποτροφία θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr). Μετά από 

την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ι.Μ.Σ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να 

παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας 

και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Τ.Θ. 119 (Νικηφόρου Φωκά 130), 74 

100 Ρέθυμνο. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά 

φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων 

στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Μέγιστη 

βαθμολογία 

Πέτρος 

Καστρινάκης 

Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή 

αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην 

ιστορία. 

20% 16,02 

Μέσος όρος βαθμολογίας στα 

ολοκληρωμένα μαθήματα προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού ή 

αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην 

τουρκολογία ή την οθωμανική ιστορία. 

30% 27,75 

Αποδεδειγμένη γνώση της σύγχρονης 

τουρκικής γλώσσας. 
20% 19,5 

Αποδεδειγμένη γνώση της οθωμανικής 

γλώσσας και παλαιογραφίας. 
20% 18,5 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα. 
5% 2 

Γνώση άλλων ξένων γλωσσών. 5% 5 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 88,77 
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Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

Αντώνης Αναστασόπουλος 

 

 

 

Νίκος Παπαδόπουλος 
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