Το Ίδρυμα Ωνάση αποτελεί από το 2009 τον φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στον θεσμό των Lindau
Nobel Laureate Meetings, μια επιστημονική διοργάνωση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιείται ετησίως
στο Lindau της Γερμανίας.
Τα Lindau Nobel Laureate Meetings (www.lindau-nobel.org) αποτελούν ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο
φόρουμ, στο οποίο καταξιωμένοι και ελπιδοφόροι νέοι επιστήμονες συναντώνται, προκειμένου να
ανταλλάξουν γνώση και απόψεις μέσα από σεμινάρια, συζητήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται ειδικά για την περίσταση. Στη διάρκεια μίας εβδομάδας περίπου, η νέα γενιά επιστημόνων
εμπνέεται, μαθαίνει και δικτυώνεται, μέσα από μια μοναδική ευκαιρία επαφής με τους σημαντικότερους
εκπροσώπους των θετικών επιστημών.
Από το 2008, 67 νέοι Έλληνες σπουδαστές (14 από τον κλάδο της Φυσικής) έχουν συμμετάσχει στη
διοργάνωση με χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν κάθε χρόνο ιδιαίτερη
συμβολή στην προσπάθεια αυτή, η οποία πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Ιδρύματος για
τη στήριξη της Παιδείας.
Το Ίδρυμα προσκαλεί το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου να προτείνει τέσσερις (4) νέους φοιτητές, οι
οποίοι, μέσα από διαδοχικές διαδικασίες αξιολόγησης –του Ιδρύματος καταρχήν και των διοργανωτών των
Lindau Meetings στη συνέχεια - θα διεκδικήσουν μία θέση στο 69ο Lindau Nobel Laureate Meeting που θα
πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2019 και θα είναι αφιερωμένο στον κλάδο της
Φυσικής.
Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν φοιτητές μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου,
ή και προπτυχιακού επιπέδου μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερων ακαδημαϊκών δυνατοτήτων.

Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ο οριστικός κατάλογος των συμμετεχόντων στο
69ο Lindau Nobel Laureate Meeting θα καταρτιστεί από τον διοργανωτή φορέα, ο οποίος λαμβάνει τις
τελικές αποφάσεις μέσα από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης του συνόλου των υποψηφιοτήτων από
όλον τον κόσμο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκ μέρους του φορέα,
περί τα τέλη Μαρτίου 2019.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προεπιλογής που θα πραγματοποιήσει το
Πανεπιστήμιο προκειμένου να καταλήξει στα τέσσερα προτεινόμενα στο Ίδρυμα πρόσωπα, θα πρέπει να
υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος το πλήρες βιογραφικό σημείωμά τους και τουλάχιστον μία
συστατική επιστολή, όλα στην αγγλική γλώσσα.

