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         Ρέθυµνο, 1-12-2017 
 
 

 
      Προς:  
     τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS 

  
                           

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης στο πλαίσιο του εορτασµού για τη συµπλήρωση 30 ετών 

λειτουργίας του προγράµµατος Erasmus, ενός από τα πλέον επιτυχηµένα προγράµµατα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει ∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας για τα µέλη του, 

µε σκοπό την καλλιτεχνική ευαισθητοποίησή τους αλλά και την ανάδειξη των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος Erasmus, παράλληλα µε την προβολή των 

πολυσχιδών και ελκυστικών δράσεων του Ιδρύµατος. 

Ο διαγωνισµός έχει ως κεντρικό θέµα «Γιατί Erasmus;», προσπαθώντας να 

αποτυπώσει τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο του προγράµµατος Erasmus και 

απευθύνεται:  

• σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, και  

• σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό που έχει µετάσχει στο ανωτέρω 

πρόγραµµα.  

 

Οι φωτογραφίες µπορούν να αναφέρονται σε:  

α) σπουδές και πρακτική άσκηση για τους φοιτητές,  

β) επιµόρφωση για το διοικητικό προσωπικό και  

γ) επιµόρφωση και διδασκαλία για το διδακτικό προσωπικό.  
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∆ικαίωµα συµµετοχής:  

• Φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης όλων των κύκλων σπουδών 

(προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές 

µε το πρόγραµµα ανταλλαγής Erasmus) και πτυχιούχοι που ορκίστηκαν από το 

Νοέµβριο του 2015 µέχρι σήµερα και  

• Προσωπικό,  διοικητικό και διδακτικό, του Πανεπιστηµίου (∆ΕΠ, Ε∆ΙΠ, 

ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι και οι επί συµβάσει), που έχουν µετάσχει 

ήδη στο πρόγραµµα Erasmus. 

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής:  

1. Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει µια πρωτότυπη φωτογραφία για το 

συγκεκριµένο διαγωνισµό 

2. Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από έναν τίτλο και µια πολύ 

σύντοµη περιγραφή (µέχρι 100 λέξεις αυστηρά) που θα εξηγεί το περιεχόµενο 

και τη σηµασία της από την πλευρά του υποψηφίου, µε τρόπο κατανοητό, σε 

µη εξειδικευµένο κοινό 

3. Οι φωτογραφίες θα αναφέρουν το ονοµατεπώνυµο, το Ακαδηµαϊκό Τµήµα και 

την εθνικότητα του διαγωνιζόµενου, καθώς επίσης και το ακαδηµαϊκό έτος 

και τη χώρα µετακίνησης στο εξωτερικό µέσω Erasmus 

4. Οι φωτογραφίες µπορεί να είναι έγχρωµες ή ασπρόµαυρες. ∆εν θα 

περιλαµβάνουν πλαίσιο και µπορεί να έχουν κατακόρυφο ή οριζόντιο 

προσανατολισµό 

5. Οι φωτογραφίες να είναι µε ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 8 mpixels, µεγάλη 

πλευρά µέχρι 2.500 pixels. Ιδανικά η ανάλυση των φωτογραφιών θα πρέπει να 

είναι 200ppi, µορφή αρχείου jpg  

6. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται στο email intrelations@admin.uoc.gr µε την 

ένδειξη «Για το διαγωνισµό φωτογραφίας Erasmus» από 1/12/2017 µέχρι 

και 15/12/2017  
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7. Τα πνευµατικά δικαιώµατα της φωτογραφίας ανήκουν στον συµµετέχοντα στο 

διαγωνισµό, εφόσον αποτελεί δικό του προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο 

συµµετέχων έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συναινέσεις, είτε 

αυτές αφορούν σε πνευµατικά δικαιώµατα  άλλων, είτε των ατόµων που 

ενδεχοµένως εµφανίζονται στη φωτογραφία, εξηγώντας τους τον λόγο που θα 

χρησιµοποιηθεί η φωτογραφία 

8. Φωτογραφίες µε προσβλητικό περιεχόµενο δεν θα συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό 

9. Φωτογραφίες που ενδεχοµένως έχουν διακριθεί σε άλλους διαγωνισµούς δεν 

γίνονται δεκτές 

10. Με τη δήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο συµµετέχων αποδέχεται ότι: τα 

στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, Ακαδηµαϊκό Τµήµα, εθνικότητα) καθώς και η 

φωτογραφία που υποβάλλει είναι στη διάθεση του Πανεπιστηµίου, 

προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) 

εκθέσεις, (β) έντυπο υλικό, (γ) διαδικτυακό υλικό (δ) προβολή του 

Πανεπιστηµίου στα ΜΜΕ, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λπ. 

 

Είναι αυτονόητο ότι σε δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου θα 

χρησιµοποιηθούν οι φωτογραφίες, θα γίνεται αναφορά στον δηµιουργό. 

     
                                                                           

                          

Βραβεία - Κριτήρια επιλογής – Μέλη της Επιτροπή αξιολόγησης των 
φωτογραφιών 

Βραβεία: 3 µε δώρα τα οποία θα συνοδεύονται από 3 τιµητικά διπλώµατα. 

Συγκεκριµένα προβλέπονται: 2 βραβεία για φοιτητές, 1 βραβείο προσωπικού. Για τα 3 

συνολικά βραβεία (µε δώρα και τιµητικά διπλώµατα) θα αποφασίσει η επταµελής 

Επιτροπή αξιολόγησης.  

Με το νέο έτος θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή των 10 

καλύτερων φωτογραφιών. Το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων (Ρέθυµνο) θα ορίσει την 

ηµεροµηνίας τελετής και απονοµής των 3 βραβείων κατόπιν συνεννόησης µε τις 

Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
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Το κόστος της δαπάνης για το διαγωνισµό της φωτογραφίας και για την τελετή της 

απονοµής των βραβείων θα καλυφθεί από το πρόγραµµα Erasmus.  

 

Α. Βραβεία Επιτροπής για τους φοιτητές  

1η θέση µε Βραβείο: δώρο έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο και τιµητικό δίπλωµα 

2η θέση µε Βραβείο: δώρο ένα activity tracker και τιµητικό δίπλωµα. 

 

Β. Βραβεία Επιτροπής για το προσωπικό   

1η θέση µε Βραβείο: δώρο έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο και τιµητικό δίπλωµα. 

 

Τα κριτήρια επιλογής της Επιτροπής σχετίζονται µε:  

α) την πρωτοτυπία της φωτογραφίας  

β) τη συνάφεια της φωτογραφίας µε το αντικείµενο/θέµα που αφορά  

γ) τη συνολική αισθητική της φωτογραφίας και  

δ) τη συνολική παρουσίαση του έργου ως µια σύνθεση της φωτογραφικής απεικόνισης 

µε το συνοδευτικό κείµενο. 

 

Οι 10 καλύτερες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ∆ιεθνών 

Σχέσεων και σε πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης µετά το πέρας του διαγωνισµού και την επιλογή τους από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

 

Αξιοποίηση: Το υλικό του διαγωνισµού δύναται να χρησιµοποιηθεί για:  

1. ∆ηµιουργία οπτικού υλικού µε τη χρήση πολυµέσων το οποίο θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου και για την προβολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

(παρουσιάσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.ά.) 

2. Έκθεση των 10 καλύτερων φωτογραφιών (των 3 πρώτων που θα λάβουν τα βραβεία 

και τα τιµητικά διπλώµατα, καθώς και των υπόλοιπων 7 καλύτερων φωτογραφιών) 

κατά τη διάρκεια της τελετής απονοµής των βραβείων -προτείνουµε το χώρο της 

Βιβλιοθήκης- και εάν είναι δυνατό παραµονής τους για µια εβδοµάδα εκεί, µε στόχο 

την επίσκεψη του κοινού 
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3. Ανάρτηση των 10 καλύτερων φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ∆ιεθνών 

Σχέσεων και στο facebook του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί 

από τους δηµιουργούς των 10 καλύτερων φωτογραφιών να τις αποστείλουν στο Τµήµα 

∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε έντυπη µορφή και σε διαστάσεις που 

θα γνωστοποιηθούν. 

 

Την οργάνωση, τη συγκέντρωση και τη διατήρηση του υλικού αλλά και την τελετή 

απονοµής των βραβείων στο Ρέθυµνο θα πραγµατοποιήσει το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων 

στο Ρέθυµνο. 

 
 

 

 


