ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 17 Φεβρουαρίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισµού φωτογραφίας για τα µέλη του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας
Ερευνητών & του Κώδικα ∆εοντολογίας Πρόσληψης Ερευνητών» και την ανάδειξη
της ερευνητικής του δραστηριότητας, προκηρύσσει διαγωνισµό φωτογραφίας για τα
µέλη του, µε σκοπό την ανάδειξη των ποικίλων και διαφορετικών πλευρών του.
Ο διαγωνισµός έχει δύο βασικές κατηγορίες:
Η πρώτη κατηγορία µε τίτλο «Η τέχνη της Έρευνας» έχει σαν στόχο την ανάδειξη του
εύρους, της ποικιλοµορφίας, των δυσκολιών και της ελκυστικότητας της έρευνας που
διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο. Οι φωτογραφίες µπορούν να αφορούν σε: εργαστηριακή
έρευνα, σε αντικείµενα, σε έρευνα πεδίου, σε προσοµοιώσεις υπολογιστή κ.ά.
Η δεύτερη κατηγορία µε τίτλο «Ανακαλύπτοντας το Πανεπιστήµιο µου» έχει σαν
στόχο την ανάδειξη του Πανεπιστηµίου και των στενά ακαδηµαϊκών και ευρύτερα
συλλογικών δραστηριοτήτων του µέσα από τα µάτια των µελών του.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) φοιτητές του Π.Κ. (προπτυχιακοί και
µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές µε το πρόγραµµα
ανταλλαγής Erasmus), β) πτυχιούχοι που ορκίστηκαν από το Νοέµβριο του 2015 µέχρι
σήµερα και γ) το σύνολο του προσωπικού του Πανεπιστηµίου (∆ΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΕΠ,
ΕΤΕΠ, ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι και οι επί συµβάσει).
Βραβεία - Κριτήρια επιλογής - Επιτροπή αξιολόγησης των φωτογραφιών
Βραβεία: 3 µε δώρα και 3 τιµητικά.
Τα δυο βραβεία (µε δώρα & τιµητικά) θα δοθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
το τρίτο θα αποτελεί το βραβείο κοινού.

Α. Βραβεία Επιτροπής για την Κατηγορία «Η τέχνη της Έρευνας»
Πρώτη θέση: βραβείο µε δώρο 1 THINKPAD L440

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Κτήριο ∆ιοίκησης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Τ.Κ 70013,
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2810-393375, 6, 7, 8 και 2810-393179
e- mail: sxediasmos@admin.uoc.gr
url: www.uoc.gr

∆εύτερη θέση: τιµητικό βραβείο
Β. Βραβεία Επιτροπής για την Κατηγορία «Ανακαλύπτοντας το Πανεπιστήµιο
µου»
Πρώτη θέση: βραβείο µε δώρο 1 κινητό τηλέφωνο SAMSUNG GALAXY A5
∆εύτερη θέση: τιµητικό βραβείο
και
Γ. Βραβεία Κοινού
Πρώτη θέση: βραβείο µε δώρο 1 κινητό τηλέφωνο SAMSUNG GALAXY A5
∆εύτερη θέση: τιµητικό βραβείο

Τα κριτήρια επιλογής της Επιτροπής αφορούν α) στην πρωτοτυπία της φωτογραφίας
β) στη συνάφεια της φωτογραφίας µε το αντικείµενο/θέµα που αφορά γ) στη συνολική
αισθητική της φωτογραφίας. και δ) στην συνολική παρουσίαση του έργου ως µια
σύνθεση της φωτογραφικής απεικόνισης µε το συνοδευτικό κείµενο
Τα βραβεία κοινού θα δοθούν µετά από ψηφιακή ψηφοφορία σε πλατφόρµα
κοινωνικής δικτύωσης.

Μέλη Επιτροπής
Νικόλαος Χανιωτάκης, Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας, Κοσµήτορας της ΣΘΕΤΕ,
Πρόεδρος
Αριστείδης Τσαντηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Τµήµατος ΦΚΣ
Χρυσούλα Σκεπετζή, Εικαστικός, Υπάλληλος του τµήµατος Μελετών της ∆/νσης
Τεχνικών έργων του ΠΚ και υπεύθυνη των πολιτιστικών οµάδων Ρεθύµνου.
∆ιαµάντω Αλεξάκη, φοιτήτρια Τµήµατος Χηµείας, εκπρόσωπος της Φωτογραφικής
Οµάδας Ηρακλείου (Φ.Ο.Π.Κ.)

Αξιοποίηση: Το υλικό του διαγωνισµού θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για:
1. ∆ηµιουργία οπτικού υλικού µε τη χρήση πολυµέσων το οποίο θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου ή θα αξιοποιηθεί για την προβολή του Π.Κ.
(παρουσιάσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.ά.)
2. Εκθέσεις Φωτογραφίας σε δηµόσιους εκθεσιακούς χώρους

3. Ανάρτηση των φωτογραφιών συµµετοχής στους χώρους του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.

Προϋποθέσεις συµµετοχής:
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις φωτογραφίες µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο στη διεύθυνση amarge@uoc.gr µέχρι και τις 10/2/2017 (ώρα 14:00).
2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει µία φωτογραφία σε κάθε κατηγορία. όµως,
έχει το δικαίωµα να συµµετέχει και στις δύο κατηγορίες.
3. Οι φωτογραφίες µπορεί να είναι έγχρωµες ή ασπρόµαυρες στη µεγαλύτερη δυνατή
ανάλυση (µέγεθος αρχείου έως 10MB), σε µορφή jpg και θα πρέπει να
συνοδεύονται από ένα τίτλο και ένα συνοδευτικό κείµενο (µέχρι 150 λέξεις
αυστηρά),
Ειδικότερα, στην κατηγορία η «τέχνη της έρευνας» το συνοδευτικό κείµενο θα
εξηγεί το περιεχόµενο και τη σηµασία της έρευνας του υποψηφίου, µε τρόπο
κατανοητό σε µη εξειδικευµένο κοινό. Στην κατηγορία «ανακαλύπτοντας το
Πανεπιστήµιο», το συνοδευτικό κείµενο θα επεξηγεί το σκεπτικό της επιλογής του
θέµατος και της πρόκλησης του ενδιαφέροντος για τη φωτογραφική του
αποτύπωση.
4.

Τα πνευµατικά δικαιώµατα της φωτογραφίας ανήκουν στον συµµετέχοντα στο
διαγωνισµό. Σε κάθε περίπτωση, ο συµµετέχων έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τις
απαραίτητες συναινέσεις, είτε αυτές αφορούν σε πνευµατικά δικαιώµατα άλλων,
είτε των ατόµων που ενδεχόµενα εµφανίζονται στη φωτογραφία εξηγώντας τους
τον λόγο που θα χρησιµοποιηθεί η φωτογραφία.

5.

Φωτογραφίες µε προσβλητικό περιεχόµενο θα απορρίπτονται.

6.

Φωτογραφίες που τυχόν έχουν διακριθεί σε άλλους διαγωνισµούς δεν γίνονται
δεκτές.

7.

Με τη δήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο συµµετέχων αποδέχεται ότι: τα
στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, ακαδηµαϊκό τµήµα) 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 κλπ.

Είναι αυτονόητο ότι σε δραστηριότητες του Π.Κ. όπου θα χρησιµοποιηθούν οι
φωτογραφίες, θα γίνεται αναφορά στον δηµιουργό.

