ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποτροφία παραμονής έρευνας για καθηγητές και επιστήμονες / Research Stays for
University Academics and Scientists

Απευθύνεται σε:

Έλληνες καθηγητές και επιστήμονες όλων των κλάδων που απασχολούνται σε
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας.


Σκοπός,
χρονική διάρκεια







Χρηματικό ποσό


Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων

Απαιτούμενες
προϋποθέσεις

Μηνιαίως: 2.000 € για λέκτορες και επίκουρους καθηγητές και 2.150 € για
καθηγητές.
Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων, εφόσον δεν καλύπτονται από την
Ελλάδα ή άλλο φορέα



Αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά ανά τρία
χρόνια



1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου
του ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους)



31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1
Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)



Η ερευνητική πρόταση πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με ίδρυμα αποδοχής/
συνάδελφο στη Γερμανία
Το πανεπιστήμιο/ ερευνητικό κέντρο αποδοχής θα πρέπει να διασφαλίσει για
τον αιτούντα ένα χώρο εργασίας.



Αίτηση

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών
μεταξύ ερευνητών και επιστημόνων και η μεταξύ τους συνεργασίας.
Καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν
έρευνα για διάστημα από 1 έως 3 μήνες σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο
της Γερμανίας
Η παραμονή έρευνας μπορεί να λάβει χώρα σε περισσότερα από ένα φορέα
αποδοχής.
Δεν χρηματοδοτούνται διαλέξεις ή συμμετοχές σε συνέδρια.
Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας.



Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά online μέσω του portal της DAAD μαζί με
τα πιο κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να υποβάλετε
ηλεκτρονικά στο portal. Στη συνέχεια οι αιτούντες οφείλουν να εκτυπώσουν
την αίτηση (application summary) μέσω του portal και να την ταχυδρομήσουν
ή να καταθέσουν προσωπικά.

Διεύθυνση αποστολής:
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
c/o Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16
106 72 Αθήνα
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

Απαιτούμενα
δικαιολογητικά για
την online αίτηση

Μεταφράσεις

Διαδικασία επιλογής
και ενημέρωση για
τα αποτελέσματα

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.)
 Λίστα δημοσιεύσεων / list of publications (max 10 σελ.)
 Ερευνητική πρόταση / Comprehensive statement about research project (max.
10 σελ.)
 Χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης έρευνας ή παραμονής εργασίας/
(max 3 σελ.).Time schedule and itinerary (host institutions / cooperation
partners) of planned research or working visit
 Επιστολή από το πανεπιστήμιο/ ερευνητικό κέντρο αποδοχής στη Γερμανία με
την οποία εγκρίνεται η επίβλεψη της προγραμματισμένης έρευνας και
διασφαλίζεται η παροχή χώρου εργασίας/ Letter from host institution
confirming academic cooperation, which refers to the applicant's proposal and
guarantees that the project will be supervised and a workplace provided
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.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή στη
Γερμανία. Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
 Ακαδημαϊκές επιδόσεις και, κατά περίπτωση, δημοσιεύσεις, οι οποίες θα
πρέπει να καταγράφονται τόσο στο βιογραφικό σημείωμα όσο και στη λίστα
δημοσιεύσεων την οποία καλείστε να προσθέσετε στην αίτησή σας.
 Μια πειστική και καλά σχεδιασμένη ερευνητική πρόταση

