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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΈΣΟΤ 2014/2015 

 

 
Σν Ίδξπκα πξνθεξχζζεη ην 15o πξφγξακκα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα ηηο Δπηζηήκεο, κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηελ 8
ε 

Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ 

 

ΔΠΙΣΗΜΔ 
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνπο παξαθάησ θιάδνπο: 

Ναπηηιηαθέο πνπδέο, Ναπηηθφ Γίθαην, Ναππεγηθή θαη Ναπηηθή Μεραλνινγία, Οηθνλνκηθέο 

Δπηζηήκεο, Ννκηθή, Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή. Οη ππνςήθηνη γηα ζπνπδέο εθηφο Δπξψπεο ζα πξέπεη 

λα δηθαηνινγνχλ απφιπηα ην θξηηήξην ηεο επηινγήο ηνπο, σο πξνο ην, ζπγθξηηηθά κε ηελ Δπξψπε, 

πξνζθεξφκελν επίπεδν ζπνπδψλ  ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Σν πξφγξακκα αθνξά: 

 

1) Τποηποθίερ για ζποςδέρ ζε πποδιδακηοπικό επίπεδο απνθιεηζηηθά ζην εμσηεξηθφ δηάξθεηαο έσο 

24 κελψλ ( Master, DEA, σο απηνηειέο δίπισκα γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ απνζθνπνχλ ζε 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο , ή ηζφηηκν δίπισκα απηψλ). Απεπζχλνληαη ζε ππνςεθίνπο, νη νπνίνη επηδηψθνπλ 

Μεηαπηπρηαθή γεληθή ή εηδηθή θαηάξηηζε θαη Μεηεθπαίδεπζε εθηφο Διιάδνο. 

      

 

      Απαιηούμενορ βαθμόρ πηςσίος: 

       

       Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (ΑΔΙ)                    Σνπιάρηζηνλ        7.0 

       Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα                                 “                   “Assez Bien”  (13/20) 

       Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα                              “                    Second Class, Second Division (2.2) 

       Παλεπηζηήκηα Ζ.Π.Α.,Καλαδά                      “                    ( 2.5/4 ) 

       Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα                              “                    “Gut” (2.3/1) 

       Λνηπέο Υψξεο  Βαζκνινγία ηζφηηκε κε ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,    

                                                                     βεβαησκέλε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

 

Όξην ειηθίαο: 26 εηψλ ( 28 εηψλ γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο κε εθπιεξσκέλεο ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο). ε κάθε πεπίπηωζη, ηο όπιο ηλικίαρ, δεν θα 

ππέπει να έσει ζςμπληπωθεί μέσπι και ηην 31
η
 Γεκεμβπίος 2013.     
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2) Τποηποθίερ για ζποςδέρ ζε Γιδακηοπικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, θιπ.) δηάξθεηαο κέρξη 24 

κελψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξσηφηππεο έξεπλαο, πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα  ή  

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οι σποηροθίες ασηές απεσθύνονηαι μόνον ζε σποψηθίοσς με ζαθή 

προζαναηολιζμό ζηην ακαδημαϊκή και ερεσνηηική ζηαδιοδρομία. 

 

 

 Απαιηούμενορ  βαθμόρ πηςσίος:   

 

       Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (ΑΔΙ)                     Σνπιάρηζηνλ       8 

       Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα                                  “                 “Assez Bien” (14/20) 

       Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 Second Class, First Division  (2.1) 

       Παλεπηζηήκηα Ζ.Π.Α, Καλαδά                       “                 (3/4) 

       Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 “Gut” (2) 

       Λνηπέο Υψξεο   Βαζκνινγία ηζφηηκε κε ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,    

                                                                     βεβαησκέλε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

       και   κεηαπηπρηαθφ δίπισκα επηπέδνπ Master κε Γηάθξηζε (Άξηζηα) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δεν ρνξεγεί 

δίπισκα κε απνλνκή δηάθξηζεο, ηφηε απαηηνχληαη επηζηνιέο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ θαζεγεηψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη λα βεβαηψλνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αθνινπζήζεη 

ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. 

 

 

 

Γηα ππνςήθηνπο ππνηξφθνπο, νη νπνίνη γίλνληαη απεπζείαο δεθηνί ζε Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ, ρσξίο πξνεγνχκελε ιήςε  Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, νη φξνη ηεο Πξνθήξπμεο 

κεηαβάιινληαη σο εμήο: 

 

Απαιηούμενορ  βαθμόρ πηςσίος:   

 

       Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (ΑΔΙ)                      Σνπιάρηζηνλ       8.5 

       Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα                                  “                 “Bien” (16/20) 

       Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 First Class, First Division  (1.1) 

       Παλεπηζηήκηα Ζ.Π.Α, Καλαδά                       “                 (3.5/4) 

       Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 “Gut” (1.8/1) 

       Λνηπέο Υψξεο   Βαζκνινγία ηζφηηκε κε ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,    

                                                                     βεβαησκέλε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

 

Όξην ειηθίαο:  28 εηψλ ( 30 εηψλ γηα άξξελεο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο). ε κάθε πεπίπηωζη, ηο όπιο 

ηλικίαρ, δεν θα ππέπει να έσει ζςμπληπωθεί μέσπι και ηην 31
η
 Γεκεμβπίος 2013. 

 

 

**ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζηελ Πξνθήξπμε βαζκνινγηθνχ νξίνπ, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ππνςεθίνπο ππνηξφθνπο λα πηζηνπνηνχλ ηελ δηάθξηζε ηεο αθαδεκατθήο 

πνξείαο ηνπο, κε ρνξεγνχκελν έγγξαθν απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπο, πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη ε βαζκνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αλψηεξν 10% 

φισλ φζσλ απνθνίηεζαλ απφ ην Σκήκα, ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ 
 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΔ 
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνπο παξαθάησ θιάδνπο: 

Ναπηηιηαθέο πνπδέο, Ναπηηθφ Γίθαην, Ναππεγηθή θαη Ναπηηθή Μεραλνινγία, Οηθνλνκηθέο 

Δπηζηήκεο, Ννκηθή, Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή. 

Σν πξφγξακκα αθνξά: 

 

1) Τποηποθίερ για ζποςδέρ ζε πποδιδακηοπικό επίπεδο απνθιεηζηηθά ζην εζσηεξηθφ δηάξθεηαο έσο 

24 κελψλ ( Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο σο απηνηειέο δίπισκα γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ 

απνζθνπνχλ ζε δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο , ή ηζφηηκν δίπισκα απηψλ). Απεπζχλνληαη ζε ππνςεθίνπο, νη 

νπνίνη επηδηψθνπλ Μεηαπηπρηαθή γεληθή ή εηδηθή θαηάξηηζε θαη Μεηεθπαίδεπζε εληφο Διιάδνο. 

      

 

      Απαιηούμενορ βαθμόρ πηςσίος: 

       

       Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (ΑΔΙ)                     Σνπιάρηζηνλ        7.0 

       Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα                                 “                   “Assez Bien”  (13/20) 

       Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα                              “                    Second Class, Second Division (2.2) 

       Παλεπηζηήκηα Ζ.Π.Α.,Καλαδά                      “                    ( 2.5/4 ) 

       Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα                              “                    “Gut” (2.3/1) 

       Λνηπέο Υψξεο  Βαζκνινγία ηζφηηκε κε ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,    

                                                                     βεβαησκέλε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

 

 

Όξην ειηθίαο: 26 εηψλ ( 28 εηψλ γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο κε εθπιεξσκέλεο ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο). ε κάθε πεπίπηωζη, ηο όπιο ηλικίαρ, δεν θα 

ππέπει να έσει ζςμπληπωθεί μέσπι και ηην 31
η
 Γεκεμβπίος 2013. 

 

 
2) Τποηποθίερ για ζποςδέρ ζε Γιδακηοπικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, θιπ.) δηάξθεηαο κέρξη 24 

κελψλ ζην εζσηεξηθφ. 

Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξσηφηππεο έξεπλαο, πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα  ή  

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οι σποηροθίες ασηές απεσθύνονηαι μόνον ζε σποψηθίοσς με ζαθή 

προζαναηολιζμό ζηην ακαδημαϊκή και ερεσνηηική ζηαδιοδρομία. 

 

 

 Απαιηούμενορ  βαθμόρ πηςσίος:   

 

       Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (ΑΔΙ)                     Σνπιάρηζηνλ       8 

       Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα                                  “                 “Assez Bien” (14/20) 

       Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 Second Class, First Division  (2.1) 

       Παλεπηζηήκηα Ζ.Π.Α, Καλαδά                       “                 (3/4) 

       Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 “Gut” (2) 

       Λνηπέο Υψξεο   Βαζκνινγία ηζφηηκε κε ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,    

                                                                     βεβαησκέλε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

       και   κεηαπηπρηαθφ δίπισκα επηπέδνπ Master κε Γηάθξηζε (Άξηζηα) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δεν ρνξεγεί 

δίπισκα κε απνλνκή δηάθξηζεο, ηφηε απαηηνχληαη επηζηνιέο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ θαζεγεηψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη λα βεβαηψλνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αθνινπζήζεη 

ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. 
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Γηα ππνςήθηνπο ππνηξφθνπο, νη νπνίνη γίλνληαη απεπζείαο δεθηνί ζε Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ, ρσξίο πξνεγνχκελε ιήςε  Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, νη φξνη ηεο Πξνθήξπμεο 

κεηαβάιινληαη σο εμήο: 

 

Απαιηούμενορ  βαθμόρ πηςσίος:   

 

       Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (ΑΔΙ)                     Σνπιάρηζηνλ       8.5 

       Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα                                  “                 “Bien” (16/20) 

       Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 First Class, First Division  (1.1) 

       Παλεπηζηήκηα Ζ.Π.Α, Καλαδά                       “                 (3.5/4) 

       Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα                               “                 “Gut” (1.8/1) 

       Λνηπέο Υψξεο   Βαζκνινγία ηζφηηκε κε ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα,    

                                                                     βεβαησκέλε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

 

Όξην ειηθίαο:  28 εηψλ ( 30 εηψλ γηα άξξελεο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο). ε κάθε πεπίπηωζη, ηο όπιο 

ηλικίαρ, δεν θα ππέπει να έσει ζςμπληπωθεί μέσπι και ηην 31
η
 Γεκεμβπίος 2013. 

 

 

 

**ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζηελ Πξνθήξπμε βαζκνινγηθνχ νξίνπ, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ππνςεθίνπο ππνηξφθνπο λα πηζηνπνηνχλ ηελ δηάθξηζε ηεο αθαδεκατθήο 

πνξείαο ηνπο, κε ρνξεγνχκελν έγγξαθν απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπο, πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη ε βαζκνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αλψηεξν 10%  

φισλ φζσλ απνθνίηεζαλ απφ ην Σκήκα, ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο. 
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                       Γενικέρ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα  Τποηποθιών 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη: 

 

Α)   Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη Έιιελεο ην γέλνο θαη λα μην έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο θαηά πεξίπησζε, ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013.  

 

Β)   Να πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν πηπρίνπ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ 

θνηηήζεσο. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο έσο ηελ ιήμε ηεο 

παξνχζεο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη βεβαίσζε 

ηεο ρνιήο ηνπο γηα ηνλ κέρξη ηφηε κέζν φξν βαζκνινγίαο (ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη 

λα βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30-06-2014).                                     

 

Γ)   Να πξνζθνκίζνπλ εγγξαθή ή επηζηνιή θαη΄ αξρήλ απνδνρήο, ή ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά 

ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ην Παλεπηζηήκην (αηηήζεηο ζηα 

παλεπηζηήκηα ή e-mail επηθνηλσλίαο),  φπνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο. 

 

Γ)   Να γλσξίδνπλ άπιζηα ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ θαη 

λα είλαη θάηνρνη επίζεκνπ απνδεηθηηθνχ, πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ( αλάινγα θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε Παλεπηζηεκίνπ ), φπσο:                                                              

 

-Γηα Αγγιφθσλεο ρψξεο Proficiency ή Advanced Diploma of Cambridge (ελ ηζρχ θαη 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε Παλεπηζηεκίνπ), ή 

TOEFL κε 215 κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ ή IELTS κε βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ 6.5 

                                                        

- Γηα Γαιιφθσλεο ρψξεο DALF ή Sorbonne II ή άιιν αλαγλσξηζκέλν σο ηδίνπ 

επηπέδνπ     

 

-Γηα Γεξκαλφθσλεο ρψξεο Zentrale Mittelstuffe Prufung ή άιιν αλαγλσξηζκέλν σο 

ηδίνπ επηπέδνπ  

                                                        

      -Γηα ηηο ινηπέο ρψξεο, επίζεκν απνδεηθηηθφ, πηπρίν ή δίπισκα αλαγλσξηζκέλν σο   

αληηζηνίρνπ επηπέδνπ κε ηα αλσηέξσ 

        

-Ζ πξνζθφκηζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ηεο αιινδαπήο απαιιάζζεη ηνπο    

ππνςεθίνπο απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ αλσηέξσ δηπισκάησλ (εμππαθνχεηαη 

φηη ε γιψζζα ζπνπδψλ ζα  είλαη ε ίδηα κε ηνπ απνδεηθηηθνχ). ε πεξίπησζε νξηζηηθήο 

εγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην ή ηε  ρνιή γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο , ν ππνςήθηνο 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ σο άλσ ππνρξέσζε,  κφλνλ εθ’ φζνλ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο 

ρνιήο  ε νπνία ζα πηζηνπνηεί ηελ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο γιψζζαο ζπνπδψλ. 

 

 

Δ)    Να είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ  εγγξάθσο ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

λα ην δηθαηνινγήζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο επηδηψμεηο. 

 

η)  Να έρνπλ εθπιεξψζεη , θαηά πξνηίκεζε, ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ 

ηχρεη αλαβνιήο ε νπνία λα θαιχπηεη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο, φιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο 

 

Ε)   Να παξνπζηαζζνχλ ζε ζςνένηεςξη, εθ’ φζνλ θιεζνχλ απφ ην Ίδξπκα. 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ  ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ 14
η
-02-2014 

(ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ) 

    

 

1) Έληππν Αίηεζεο-Τπεχζπλεο Γήισζεο ζπκπιεξσκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα (παπέσεηαι 

αποκλειστικά από ηο Ίδπςμα). 

 

2) Μία έγρξσκε θσηνγξαθία ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία ν ππνςήθηνο επηθνιιά απαξαίηεηα ζηελ 

πξνβιεπφκελε ζέζε  ηνπ Δληχπνπ Αίηεζεο. 

 

3)  Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

4) Έληππν πλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ. (παπέσεηαι αποκλειστικά από ηο Ίδπςμα). 

 

5) Δπικςπωμένη θωηοηςπία ηνπ πηπρίνπ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ, ζηελ 

νπνία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ, ή, πξνζσξηλά, βεβαίσζε ηεο ρνιήο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ  ηνπο.  

 

6)   ε πεπίπηωζη αίηηζηρ για διδακηοπικέρ ζποςδέρ:  Δπικςπωμένη Φωηοηςπία ηνπ 

ηίηινπ Master ή DEA (ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δηάθξηζε - cum laude, θιπ-, 

δηαθνξεηηθά επηζηνιέο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη ζα 

πηζηνπνηνχλ ηελ εμαηξεηηθή επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ). ε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο δελ έρεη 

αθφκα απνθηεζεί, πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνζσξηλά βεβαίσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ηίηινπ κέρξη ηνλ 06/ 2013. 

 

7)  Δπίζεκν απνδεηθηηθφ-πηπρίν μέλεο γιψζζαο ζε απιή θσηνηππία. 

 

8)    α) Απφ ηνπο ππνςήθηνπο  γηα πξνδηδαθηνξηθφ δίπισκα Master, DEA, θιπ. : βεβαίσζε 

εγγξαθήο ή επηζηνιή θαη’ αξρήλ απνδνρήο, ή ζεηηθά ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο κε ην 

Παλεπηζηήκην ή ηε ρνιή γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014/2015. 

 

       β)  Απφ ηνπο ππνςεθίνπο γηα PhD, Doctorat, θιπ: Βεβαίσζε εγγξαθήο ή επηζηνιή θαη’ 

αξρήλ απνδνρήο, ή Βεβαίσζε ηεο ρνιήο γηα ηελ επνπηεία ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο , 

φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην ζέκα ηεο κειέηεο, ή πξνζσξηλά ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ επφπηε 

Καζεγεηή, ή ηνπιάρηζηνλ , ζεηηθά ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο κε ην Παλεπηζηήκην ή ηε ρνιή 

γηα ην Αθαδεκατθφ  έηνο 2014/2015. 

 

       ΠΡΟΟΥΗ:       ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ππνβιεζνχλ 

πξνζσξηλά επηζηνιή θαη’ αξρήλ απνδνρήο ή ζεηηθά ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο, ν ππνςήθηνο  

νθείιεη κφιηο ππάξμεη απνδνρή  ή πξαγκαηνπνηεζεί ε οπιζηική εγγπαθή λα ηελ απνζηείιεη 

ακέζσο ζην Ίδξπκα. Ζ βεβαίσζε εγγξαθήο, απνδνρή θιπ, πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηελ 

πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο  θαη νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ. 

 

9) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ Η-20 ή αλάινγν έγγξαθν (γηα φζνπο ζπνπδάδνπλ ήδε ζηηο 

Η.Π.Α.) 

 

10)   Γύο ςζηαηικέρ Δπιζηολέρ . Οη επηζηνιέο  ζπληάζζνληαη ζην επηζηνιφραξην ηνπ 

Καζεγεηή θαη πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ην Ίδξπκα. Μπνξνχλ λα απνζηαινχλ  είηε απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο είηε απφ ηνπο Καζεγεηέο, αξθεί λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο ζε θάθειν. Ζ απνζηνιή ησλ ζπζηαηηθψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ηνπο Καζεγεηέο. Οη επηζηνιέο πνπ απεπζχλνληαη “φπνπ 

δεη” (to whom it may concern) δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.                   
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11)   Καηάινγνο δεκνζηεχζεσλ, γηα φζνπο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κειέηεο, δεκνζηεχζεηο,  

επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο θαη έρνπλ ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

12)   Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζην Γεκφζην, γηα φζνπο εξγάζηεθαλ ή εξγάδνληαη ζην 

Γεκφζην, θαζψο θαη βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο φηη ν ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο. 

 

13)  Φσηνηππία ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Οηθνλνκηθνχ 

Έηνπο 2013= εηζνδήκαηα 2012 )  γνλέσλ θαη ππνςεθίνπ ή ζπδχγνπ θαη ππνςεθίνπ, εάλ ν 

ππνςήθηνο είλαη έγγακνο –απιή θσηνηππία-. 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ: ηελ  πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είζηε έγγακνο θαη έρεηε εζείο θαη ν/ε 

ζχδπγφο ζαο θάπνηα ειάρηζηε πεγή εηζνδήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ δηαβίσζή ζαο, 

ζεσξείηαη θαη’ αξρήλ, φηη απνηειείηε ρσξηζηή νηθνγέλεηα.  

 

14)   Απφ ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο:  Πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ή αλαβνιήο ζηξαηνινγίαο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ –απιή θσηνηππία-. 

  

 

  ΠΡΟΟΥΗ:      Ζ αιιεινγξαθία κε ην Ίδξπκα, βεβαηψζεηο ,πηζηνπνηεηηθά, ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο θιπ, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπληάζζνληαη ζηελ  Δλληνική, Αγγλική ή Γαλλική 

γλώζζα, άιισο ζα πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη επίζεκα απφ αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 

        Θεηικά ζηοισεία αλληλογπαθίαρ λννχληαη:              

         α. Απαληεηηθή Δπηζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ρνιήο πνπ απεπζχλεηαη πξνζσπηθά 

ζηνλ ππνςήθην, έζησ θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ή / θαη                                                                                       

         β. Φσηνηππία πιήξσο ζπκπιεξσκέλνπ Δληχπνπ Αίηεζεο Δγγξαθήο πξνο ην 

Παλεπηζηήκην ή ρνιή , κε εκεξνκελία απνζηνιήο έζησ θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ ππφ κνξθή e-

mail.  

         γ.  E-mail εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ππνςεθίνπ πξνο ην εθάζηνηε Παλεπηζηήκην 

γηα κεηαπηπρηαθά ή δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα. 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ         

 

 

1. Ζ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζηε Γξακκαηεία δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε θαη επίζεκε 

απνδνρή ηεο. Δπίζεο, ην Ίδξπκα δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ, φζνλ 

αθνξά ηελ πξνηεηλφκελε   ρψξα ζπνπδψλ θαη κπνξεί λα ππνδείμεη ζ’ απηφλ άιιε ρψξα ζηελ 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ. 

 

2. Κακία αίηεζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή, αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ΟΛΑ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

3.  Ζ επηινγή ησλ ππνηξφθσλ γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνηξνθηψλ θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο απαηηνχκελνο ειάρηζηνο βαζκφο  είλαη απηφο πνπ 

αλαθέξεηαη θαηά θαηεγνξία.  

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ  αηηήζεσλ  ν σο άλσ βαζκφο πηπρίνπ ζα ζπλεθηηκάηαη κε ηελ 

αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ θνηηήζεσο ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηα  καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζπνπδέο. Οη ππνςήθηνη ζα 

πξέπεη λα παξνπζηαζζνχλ ζε ζπλέληεπμε, εθ’ φζνλ  απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ην Ίδξπκα. 

 

4. Σν χςνο ηεο θάζε ππνηξνθίαο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζα θαιχπηεη κέξνο ησλ ηξνθείσλ. Ζ 

ππνηξνθία θαηαβάιιεηαη αλά ηξηκελία ζηνλ ππφηξνθν ζε είδνο ζπλαιιάγκαηνο πνπ 

απνθαζίδεη ην Ίδξπκα αλάινγα κε ηε ρψξα ζπνπδψλ, ε δε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη κεηά ηελ 

πξνζθφκηζε  ηεο βεβαηψζεσο νξηζηηθήο εγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην ή ηε ρνιή  θαη ησλ 

ππνινίπσλ  απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

5. Ο θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε κφλν ζε έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα 

ππνηξνθηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

6. Σν Ίδξπκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο λεφηεξσλ ζηνηρείσλ αιιεινγξαθίαο κε 

ηα Παλεπηζηήκηα κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηηο 15/06/14 ην αξγφηεξν. 

 

7. Αηηήζεηο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο απφ Γεπηέξα έσο θαη 

Παξαζθεπή, ψξεο 11:00-16:00. Γπλαηφηεηα ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ηαρπδξνκηθψο ή 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), έρνπλ φζνη δηακέλνπλ εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο.   

 

8. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη είηε ηαρπδξνκηθψο –απνθιεηζηηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ηεο νπνίαο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε 14
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2014 κε 

ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ- είηε απηνπξνζψπσο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο απφ Γεπηέξα 

έσο θαη Παξαζθεπή, ψξεο 11:00-16:00. 

 

 
 

 

 


