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1.1 Full Name (LAST, first); 
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1.3  Prefix; 
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1.5 Date of Birth [DD/MM/YYYY]; 
1.6 Title of the Thesis; 
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1.8 Field of Research; 
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2. Complete CV (including internship if any) 
  
3. List of publications (only papers where the candidate is first author; the 
paper must be either published/in press/accepted in peer-review journals). 
  
4. Summary of Research (up to one page only). 
  
5. Candidate’s personal note - Why my research benefits humanity… (up to one 
page only) 
  
6. Letter of recommendation 1 from the PhD advisor/s (required) the salutation 
should be: Dear Members of the Board 
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Domains of Research and of Doctorate Studies 
Six areas are primed, with particular emphasis on applied research: 
• Research, Development and Applications in High Technology 
• Life sciences and Medicine 
• Physics, Chemistry, Sciences of the Very Small and the Very Large 
• Formal sciences: Mathematics, Logic, Statistics and their Applications 
• Interdisciplinary Scientific Research 
• Hard Science Solutions to Millennium Problems that includes real 
 political sciences and applications contributing significantly to the 
 survival of the human species by means of birth control and family 
 planning - as well as risk management of longevity - with the aim of : 
 - Reduce the population explosion 
 - To enable a higher level of education for each newborn 
 - Keep under control public spending on health and longevity 
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