Βραβείο Νέου Ερευνητή ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Το «Βραβείο Νέου Ερευνητή» του Πανεπιστημίου Κρήτης θεσπίστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου για την
υλοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Χάρτα Ερευνητών & Κώδικας Δεοντολογίας Πρόσληψης
Ερευνητών». Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσέλκυσε 18
αιτήσεις από υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από τις Θεωρητικές και
Θετικές Επιστήμες και την Ιατρική. Η Επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από τα Εξωτερικά Μέλη του
Συμβουλίου του Ιδρύματος και Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας, ανακοίνωσε στις 12 Φεβρουαρίου την απονομή του «Βραβείου νέου Ερευνητή» από
κοινού στους υποψήφιους διδάκτορες κ. Αλέξανδρο Κατσιγιάννη, διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και κα Αικατερίνη Κούτρα, διδάκτορα του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η επιλογή βασίστηκε στην αριστεία και
δυναμική των υποψηφίων, στην ποιότητα των δημοσιεύσεών τους και στη διεθνή αναγνώριση του έργου
τους.
Ο κ Αλέξανδρος Κατσιγιάννης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (2006),
κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τμήματος Νέων Ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου
Κρήτης (2010) και Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας (2014). Η Διδακτορική του Διατριβή, με τίτλο «Η
δεξίωση της Κρητικής Λογοτεχνίας από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κριτικό λόγο του 19 ου αιώνα: από την
«λαϊκή λογοτεχνία» στον Εθνικό Λογοτεχνικό Κανόνα», εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ
Στέφανου Κακλαμάνη. Ο κ Κατσιγιάννης συγκέντρωσε και μελέτησε το σύνολο του κριτικού λόγου που
αρθρώθηκε για την κριτική λογοτεχνία κατά τον 19ο αιώνα, αποτελεί μια προσπάθεια ιχνηλάτησης και
ερμηνείας των διεργασιών της εποχής και οδήγησε στην πρόταση νέων και χρήσιμων μεθοδολογικών και
ερμηνευτικών εργαλείων για την προσέγγιση της κριτικής πρόσληψης των λογοτεχνικών έργων. Εργασίες του
κ Κατσιγιάννη έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει
συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα.
Η κα Αικατερίνη Κούτρα είναι πτυχιούχους του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης (2002), κάτοχος άδειας άσκησης της Ψυχολογίας (2002),
κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κοινωνική Ψυχιατρική –
Παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007) και Διδάκτορας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2015). Η Διδακτορική της
Διατριβή, με τίτλο «Μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων ατόμων με μείζονες
ψυχικές διαταραχές στην αρχική φάση της νόσου», εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη
του Καθηγητή κ Αλέξανδρου Βγόντζα. Η κα Κούτρα μετέφρασε στα Ελληνικά
και στάθμισε δυο ψυχομετρικά εργαλεία με τα οποία μελέτησε την επίδραση των ενδοοικογενειακών
σχέσεων στην αρχική φάση των μείζονων ψυχικών διαταραχών και μελέτησε την επίδραση των
περιβαλλοντικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη νευροανάπτυξη παιδιών βρεφικής και προσχολικής
ηλικίας. Εργασίες της κα Κούτρα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων,
ενώ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών και έχει
προσκληθεί να αξιολογήσει (review) εργασίες προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.
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