ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών όλων των κλάδων /
Study Scholarships for Graduates of All Disciplines
Τελειόφοιτους και Απόφοιτους φοιτητές όλων των κλάδων.
Απευθύνεται σε
Σημείωση: Για μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, Παραστατικών Τεχνών,
Μουσικής ή Αρχιτεκτονικής ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας για τα ειδικά προγράμματα της DAAD.


Σκοπός,
χρονική διάρκεια και
χρηματικό ποσό

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία με στόχο την απόκτηση τίτλου σπουδών
(π.χ. Μaster) σε κρατικό ή αναγνωρισμένο από το γερμανικό κράτος
πανεπιστήμιο
 Η υποτροφία προσφέρεται για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα
παράτασης και απευθύνεται σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους Ελληνικών
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις
μεταπτυχιακές σπουδές τους στη Γερμανία το χειμερινό εξάμηνο 2019/20,
όπως επίσης σε υποψήφιους, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι
ήδη εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα γερμανικού πανεπιστημίου
και βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους.
 Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 850 € μηνιαίως.
Περαιτέρω παροχές:
 Εφάπαξ φοιτητικό επίδομα
 Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
 Ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας
 Μαθήματα Γερμανικών
o Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Γερμανικών διάρκειας έως 6
μήνες πριν την έναρξη των σπουδών (Η DAAD κρίνει για ποιους από
τους υπότροφους θα ήταν χρήσιμο να παρακολουθήσουν ένα τμήμα
βάση του γλωσσικού επιπέδου τους σε σχέση με το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα που έχουν επιλέξει)
o Δυνατότητα παρακολούθησης online- μαθημάτων του DUO διάρκειας
έως 6 μήνες (για όλους τους υποτρόφους)
o Δυνατότητα επιστροφής εξέταστρων των εξετάσεων του GoetheInstitut, TestDaF και DSH εφόσον έχετε συμμετάσχει στην εξέταση στην
Ελλάδα ή στη Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποδοχής
και λήξης της υποτροφίας.
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Απαιτούμενες
προϋποθέσεις






Αίτηση





Οι Πτυχιούχοι θα πρέπει να επιδείξουν βασικό τίτλο σπουδών με ελάχιστη
βαθμολογία το 7,0 , ενώ οι Τελειόφοιτοι θα υποβάλουν αίτηση με τον μέσο
όρο της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος θα πρέπει να υπερβαίνει τον
προαναφερόμενο μέσο όρο.
Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων οι πτυχιούχοι δεν
επιτρέπεται να έχουν υπερβεί τα 6 έτη από την ολοκλήρωση των
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τους 15 μήνες διαμονής
στη Γερμανία (ισχύει για όλους τους υποψήφιους)
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά online μέσω του portal της DAAD μαζί με
τα πιο κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να ανεβάσετε στο
portal. Σε αντίθεση με την γερμανική ή αγγλική προκήρυξη δεν απαιτείται η
έντυπη κατάθεση της αίτησης. Εξαίρεση αποτελεί η συστατική επιστολή.
Για την συστατική επιστολή υπάρχει μια ειδική φόρμα (pdf αρχείο), την οποία
θα κατεβάσετε μέσω του portal της online αίτησης. Την αποστέλλετε στον
καθηγητή σας, ο οποίος την συμπληρώνει ηλεκτρονικά, την εκτυπώνει, την
υπογράφει και την εσωκλείει σε φάκελο με σφραγίδα της σχολής. Η
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας είναι υποχρεωτική. Αποστείλετε μία και
μόνο συστατική επιστολή και όχι περισσότερες.
Διεύθυνση αποστολής:
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
c/o Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16
106 72 Αθήνα
Προς διευκόλυνση των καθηγητών δεχόμαστε την αποστολή της συστατικής
επιστολής και σε ηλεκτρονική μορφή υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρει την
υπογραφή του καθηγητή και θα σταλεί από τον ίδιον μέσω της
επαγγελματικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης προς το γραφείο μας στο:
reference-master@daad.gr

 Η αίτηση κρίνεται πλήρης εφόσον και παραληφθεί η συστατική επιστολή είτε



προσωπικά, είτε ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονική αποστολή εντός των
προβλεπομένων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων.
Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις απορρίπτονται.
Αίτηση στα Αγγλικά
Αίτηση στα Γερμανικά
Οδηγός για την υποβολή της αίτησης στο portal στα Αγγλικά και στα Γερμανικά
Για τεχνικά προβλήματα επικοινωνήστε με το portal@daad.de

Δικαιολογητικά για
την online αίτηση

1. Έγγραφα που πρέπει να ανεβάσετε στο portal της DAAD
(στα Γερμανικά ή Αγγλικά)




Online αίτηση/ Online application form
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα / CV in tabular form (max 3 σελ.)
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκά και προσωπικά κίνητρα)
για τις προγραμματισμένες σπουδές σας στη Γερμανία/ Statement about














academic and personal reasons for the planned study project in Germany (letter
of motivation; 1-3 σελ.). Δείτε εδώ ένα βίντεο με συμβουλές πως να γράψετε
ένα πετυχημένο letter of motivation.
Βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο της Γερμανίας, εφόσον υπάρχει/
Letter of admission, if available at time of application.
Πτυχίο/-α προπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει/-ουν/ bachelor degree(s)
or Diplom(a), if applicable.
Πτυχίο/-α μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχουν/ master degree(s), if
applicable.
Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών και ενδεχομένως μεταπτυχιακών
σπουδών/ All University certificates on all annual examinations with individual
grade(s).
Πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά της επιλογής σας. Καλείστε να
συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα με στοιχεία που αφορούν τα έως τρία
μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορείτε να δηλώσετε στην αίτησή σας:
«Ιnformation about preferred master programmes» Η συμπλήρωση της
φόρμας είναι υποχρεωτική.
Επίκαιρο αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας της Γερμανικής, εφόσον τα
μεταπτυχιακά προγράμματα είναι γερμανόφωνα.
Επίκαιρο αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας της Αγγλικής, εφόσον τα
μεταπτυχιακά προγράμματα είναι αγγλόφωνα.
Άλλα συνοδευτικά δικαιολογητικά, εφόσον υπάρχουν (π.χ. αποδεικτικά
περαιτέρω ξένων γλωσσών, βεβαίωση εργασίας ή πρακτικής άσκησης) /Other
documents which support your application (for example: certificates of
employment, proof of placements etc.)
Σε αντίθεση με την γερμανική ή αγγλική προκήρυξη δεν απαιτείται το
απολυτήριο λυκείου
Ανεβάζετε τα ελληνικά πιστοποιητικά συνοδευόμενα από τη μετάφρασή τους
στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά. Δεν χρειάζεται να είναι επίσημες μεταφράσεις,
γίνονται αποδεκτές και μεταφράσεις που έχετε κάνει εσείς προσωπικά. Σε κανένα έγγραφο δεν απαιτείται η Σφραγίδα της Χάγης.

Μεταφράσεις


Διαδικασία επιλογής
και ενημέρωση για
τα αποτελέσματα



Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή.
Βασικά κριτήρια είναι:
1. Πειστική παρουσίαση των ακαδημαϊκών και προσωπικών κινήτρων
2. Ακαδημαϊκές επιδόσεις
Πέραν αυτών θα ληφθούν υπόψη και άλλα συνηγορούντα δικαιολογητικά τα
οποία αποδεικνύουν την επιστημονική κατάρτιση (βραβεία, υποτροφίες, κλπ.)
καθώς και εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες (κοινωνική συνεισφορά, εθελοντισμός, αθλητισμός, μουσική, κλπ.)
Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν μέχρι τέλη Μαίου μέσω του portal της
DAAD. Καλείστε να ελέγχετε τα μηνύματά σας στο portal.
Περαιτέρω πληροφορίες στα Αγγλικά Important information for scholarship
applicants και στα Γερμανικά Wichtige Hinweise zur Stipendienbewerbung

