Βραβείο Νέοσ Ερεσνηηή ακαδημαϊκού έηοσς 2013-2014
Σν «Βξαβείν Νένπ Δξεπλεηή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζεζπίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ
ζρεδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξσπατθή Υάξηα Δξεπλεηώλ & Κώδηθαο
Γενληνινγίαο Πξόζιεςεο Δξεπλεηώλ». Η πξόζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ην
αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 πξνζέιθπζε 24 ηδηαίηεξα αμηόινγεο ππνςεθηόηεηεο πνπ
θάιππηαλ όιν ην θάζκα ησλ επηζηεκώλ πνπ ζεξαπεύνληαη ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Η
Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο απαξηηδόκελε από ηα Δμσηεξηθά Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο
θαη Πξόεδξν ηελ Αλαπιεξώηξηα Πξύηαλε Αθαδεκατθώλ Τπνζέζεσλ, αλαθνίλσζε ζηηο 21
Ινπιίνπ ηελ απνλνκή ηνπ «Βξαβείνπ λένπ Δξεπλεηή» από θνηλνύ ζηνπο δηδάθηνξεο ηεο ρνιήο
Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Ιζκήλε Καξαθαζηιηώηε θαη Λπθνύξγν Μπνπγά. Η
επηινγή βαζίζηεθε ζηελ αξηζηεία θαη δπλακηθή ησλ ππνςεθίσλ, ζηελ πνηόηεηα ησλ
δεκνζηεύζεώλ ηνπο θαη ζηε δηεζλή αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο.

Η Γξ. Ιζμήνη Καρακαζιλιώηη αλαγνξεύηεθε Γηδάθηνξαο
ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην
2014, κε ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Ο πόλορ ηων
μονοπαηιών εκηομήρ νοςκλεοηιδίων ζηην ανάπηςξη και ηιρ
αζθένειερ ηος πονηικού» κε Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηνλ θ.
Γεώξγην Γαξίλε. Σν εξεπλεηηθό ηεο έξγν είλαη εζηηαζκέλν
ζηε κνξηαθή ζρέζε κεηαμύ ζπζζώξεπζεο ηπραίσλ βιαβώλ
ζην DNA ζπγθεθξηκέλσλ θπηηάξσλ θαη ηεο επηδηόξζσζεο
ηνπο κέζσ ηνπ κνλνπαηηνύ εθηνκήο λνπθιενηηδίσλ. Με ηελ
έξεπλά ηεο απέδεημε ηε κνξηαθή ζρέζε κεηαμύ βιαβώλ DNA, πξνθιεγκνλώδνπο απόθξηζεο
θαη αλάπηπμεο ιηπνδπζηξνθίαο. ηελ παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν ε Γξ Καξαθαζηιηώηε
εξγάδεηαη σο κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ζην εξεπλεηηθό θέληξν Max Planck Institute for
Neurological Research.
Ο Γξ. Λσκούργος Μποσγάς αλαγνξεύηεθε Γηδάθηνξαο ηνπ
Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην 2014, κε
ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Cavity-enhanced Polarimetry
with signal reversals: Applications in Atomic Parity Violation
and Molecular Chilarity», κε Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηνλ θ.
Πέηξν Ραθηηδή.. Η έξεπλά ηνπ εζηηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο
πνισζηκεηξίαο θαη έρεη αλαπηύμεη κία θαηλνηόκν
πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε νπηηθώλ θνηινηήησλ
πςεινύ παξάγνληα πνηόηεηαο, γηα ηελ ελίζρπζε θαη
αλίρλεπζε αζζελώλ πνισζηκεηξηθώλ ζεκάησλ. Έρεη ήδε ζεκαληηθό δεκνζηεπκέλν έξγν ζε
πεξηνδηθά πςειήο εκβέιεηαο, ηθαλό αξηζκό βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη ζεκαληηθό αξηζκό
παξνπζηάζεσλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα. ηελ παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν ν Γξ. Μπνπγάο
εξγάδεηαη σο κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley.

