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Πποκήπςξη α’ κύκλος ςποηποθιών Μονάδαρ Επεςνών Κοινήρ Γνώμηρ και Αγοπάρ ηος 

Επεςνηηικού Πανεπιζηημιακού Ινζηιηούηος Εθαπμοζμένων Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

 

 

Η Μνλάδα Εξεπλώλ Κνηλήο Γλώκεο θαη Αγνξάο ηνπ Εξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Εθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

πξνθεξύζζεη ηνλ α’ κύκλο ςποηποθιών, πξνζθαιώληαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 

Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξόζθιεζε έρνπλ νη ηειεηόθνηηνη θνηηεηέο (4 θαη άλσ έηνο ζπνπδώλ), νη 

πηπρηνύρνη / απόθνηηνη, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ππό ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη είλαη κέιε ηνπ Μεηξώνπ Εξεπλεηώλ ηεο Μνλάδαο Εξεπλώλ Κνηλήο Γλώκεο θαη Αγνξάο ή έρνπλ 

θαηά ην παξειζόλ δηαηειέζεη κέιε ηνπ θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε έξεπλεο ηεο Μνλάδαο Εξεπλώλ 

Κνηλήο Γλώκεο θαη Αγνξάο. 

 

Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ 

Η πξνο ρνξήγεζε ππνηξνθία απνζθνπεί ζηελ θάιπςε κέξνπο ησλ εμόδσλ ησλ ππνηξόθσλ ζην 

πιαίζην ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, όπσο κέξνο ησλ δηδάθηξσλ, αγνξά δηδαθηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ εγρεηξηδίσλ θιπ, 

ρνξεγείηαη ζε κνξθή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο νπνηνδήπνηε 

θύθινπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τν κέγηζην πνζό πξνθήξπμεο 

ηνπ α’ θύθινπ ππνηξνθηώλ είλαη 1.200,00 επξώ θαη ζα θαηαλεκεζεί ζε έσο 3 δηθαηνύρνπο. Ο 

αλαθεξπρζείο ππόηξνθνο θαη δηθαηνύρνο ηεο ππνηξνθίαο εάλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαθήξπμήο 

ηνπ δελ παξαθνινπζεί θάπνην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα, όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, δύλαηαη λα 

θάλεη ρξήζε ηεο ππνηξνθίαο έσο θαη 3 έηε κεηά ηελ αλαθήξπμή ηνπ. 



 

Διάπκεια ππόζκληζηρ και διάπκεια ςποηποθίαρ 

Η παξνύζα πξόζθιεζε θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ειεθηξνληθά ζην 

ζύλδεζκν http://goo.gl/forms/5issY6fXvh από ηελ Τπίηη 15 Μαπηίος 2016 έσο ηελ Παπαζκεςή 15 

Αππιλίος 2016. Η ππνηξνθία έρεη δηάξθεηα 6 (έμη) κελώλ από ηελ εκέξα απνδνρήο ηεο από κέξνπο 

ηνπ ππνηξόθνπ, εθόζνλ πιεξνί ηηο νξηδόκελεο από ηελ πξόζθιεζε θαη ηνλ Καλνληζκό ππνηξνθηώλ 

ηεο Μνλάδαο πξνϋπνζέζεηο. 

 

Αξιολόγηζη αιηήζεων 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ζπλεθηίκεζε ησλ 

παξαθάησ ζηνηρείσλ: (α) βαζκόο πηπρίνπ, (β) βαζκόο ζε καζήκαηα πνζνηηθήο αλάιπζεο (ζηαηηζηηθή, 

δηελέξγεηα εξεπλώλ), (γ) αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Μνλάδα Εξεπλώλ Κνηλήο Γλώκεο θαη 

Αγνξάο. Οη 10 επηθξαηέζηεξνη ππνςήθηνη ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. 

 

Υποσπεώζειρ ςποηπόθων 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνηξόθσλ θαη ηελ απνδνρή ηεο ππνηξνθίαο από κέξνπο ηνπο θαη γηα ηελ 

πεξίνδν ηζρύνο ηεο ππνηξνθίαο ηνπο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε αξσγήο ζηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο Μνλάδαο Εξεπλώλ, ελώ αλά 3 (ηξεηο) κήλεο ζα ππνβάιινπλ έθζεζε πξνόδνπ ησλ 

ζπνπδώλ ηνπο. Η ππνρξέσζε αξσγήο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε βνεζεηηθώλ δηνηθεηηθώλ θαη 

εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 5 (πέληε) ώξεο αλά 

εβδνκάδα, ελώ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο έξεπλεο ηεο Μνλάδαο σο κέιε ηνπ κεηξώνπ εξεπλεηώλ ηεο 

Μνλάδαο παξακέλεη ακεηβόκελε, ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα, θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ππνηξνθία. 

 

Ειδικόηεπα ζηηήμαηα – Επικοινωνία 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε public-

opinion-research-unit@uom.edu.gr .  
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