ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποτροφία θερινών τμημάτων Ανωτάτων Σχολών στη Γερμανία/
University Summer Courses offered in Germany

Απευθύνεται σε





Σκοπός,
χρονική διάρκεια,
χρηματικό ποσό,
παροχές





Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων

Απαιτούμενες
προϋποθέσεις

Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες
ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επίσης τελειόφοιτοι ή και απόφοιτοι φοιτητές,
οι οποίοι, κατά την έναρξη της υποτροφίας θα πρέπει να αποδείξουν ότι θα είναι
φοιτητές εν ενεργεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συμμετοχή σε θερινά τμήματα γλώσσας και σεμινάρια γνωριμίας με την χώρα
και τον πολιτισμό (Landeskunde), όπως επίσης μαθήματα επιστημονικής
ορολογίας σε ανώτατα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία. Tη
λίστα με τα προσφερόμενα τμήματα θα βρείτε εδώ www.daad.de/hsk-kursliste
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο προγράμματα που έχουν ένα μπλε αστερίσκο.
Τα τμήματα διαρκούν 3-4 εβδομάδες, κατά τους θερινούς μήνες Ιούνιο έως
Οκτώβριο, με τουλάχιστον 25 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.
Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 850 €. Πρόκειται για μερική
υποτροφία και οι αιτούντες καλούνται να καλύψουν τα δίδακτρα του
τμήματος, τη διαμονή και διατροφή τους καθώς και τα ταξιδιωτικά έξοδα.
Η υποτροφία παρέχει ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας κατά τη διαμονή σας στη
Γερμανία
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Kατά την έναρξη της υποτροφίας οι αιτούντες δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συνολική διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
τους στην Ελλάδα.



Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει ότι θα πρέπει, κατά την έναρξη της
υποτροφίας, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη σπουδών. Η αίτηση θα
γίνει επομένως στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών σας.



Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας: τουλάχιστον επιπέδου Β1 ή TestDaf 3. Τα
πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας επιπέδου Β1 ή TestDaf 3 δεν επιτρέπεται
να είναι παλιότερα από 1 έτος. Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά τα πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας ανωτέρου επιπέδου, δηλ. B2 και άνω. Υποψήφιοι
διδάκτορες μπορούν να αιτηθούν με πτυχίο ίσο ή υψηλότερο του Α1.



Σε περίπτωση που έχετε γνώσεις της Γερμανικής και δεν μπορείτε να τις πιστοποιήσετε ή δεν έχετε πρόσφατο πιστοποιητικό έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε δωρεάν στο τεστ γλωσσικής κατάταξης onset, το οποίο διεξάγεται

στην Αθήνα από το Ενημερωτικό Kέντρο της DAAD, το Goethe Institut Thessaloniki, το Goethe-Zentrum Chania και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Η δήλωση συμμετοχής προαπαιτεί την εγγραφή (Registration) σας και γίνετε
οnline. Κάντε κλικ εδώ.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με το αντίστοιχο κέντρο για να μάθετε τις ημερομηνίες


Οι αιτούντες δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παράλληλα αίτηση για την
υποτροφία γλώσσας εντατικών τμημάτων (Intensiv Language Courses)



Η αίτηση υποβάλλεται online μέσω του portal της DAAD μαζί με τα πιο κάτω
αναφερόμενα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να ανεβάσετε στο portal. Στη
συνέχεια οι αιτούντες οφείλουν να εκτυπώσουν την αίτηση (application summary) μέσω του portal και να την ταχυδρομήσουν ή να καταθέσουν προσωπικά
μαζί με τη 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-language@daad.gr
Στην αίτηση καλείστε να δηλώσετε έως τρία διαφορετικά θερινά τμήματα
γλώσσας σε διαφορετικές πόλης της Γερμανίας ή/και με διαφορετικές
ημερομηνίες έναρξης των τμημάτων. Η DAAD προσπαθεί μεν να λάβει υπόψη
τις επιλογές σας, διατηρεί όμως το δικαίωμα να επιλέξει ένα διαφορετικό
τμήμα για εσάς εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα της
επιλογής σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η επιλογή των τμημάτων
είναι δεσμευτική και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Επίσης δεν επιτρέπεται
η διακοπή ενός τμήματος.
Η αίτηση κρίνεται πλήρης εφόσον και παραληφθεί η συστατική επιστολή είτε
προσωπικά, είτε ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονική αποστολή εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων.
Παρακαλούμε επίσης να μη χρησιμοποιείτε συρραπτικό ή οτιδήποτε άλλο για
να συνδέσετε τα φύλλα ή διαφάνειες, κάθε είδους ελάσματα και ντοσιέ, σπιράλ
κλπ. για να συνδέσετε την αίτηση.
Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις απορρίπτονται.

Αίτηση













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

Έγγραφα που πρέπει να ανεβάσετε στο portal της DAAD
Δικαιολογητικά για
την online αίτηση







Online αίτηση (συμπληρωμένη στα Γερμανικά)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (max 3 σελ.) στα Γερμανικά
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκά και προσωπικά κίνητρα)
για την παρακολούθηση εντατικού τμήματος γλώσσας με έμφαση στις
σπουδές και την επιλογή του τμήματος (letter of motivation; 1-3 σελ.), στα
Γερμανικά. Δείτε εδώ ένα βίντεο με συμβουλές πως να γράψετε ένα
πετυχημένο letter of motivation.
Τίτλοι σπουδών, εφόσον υπάρχουν:
Προπτυχιακοί φοιτητές:
Αναλυτική βαθμολογία (στα Ελληνικά και Γερμανικά)
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Πτυχίο προπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών
σπουδών (στα Ελληνικά και Γερμανικά)




Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας (τουλάχιστον Β1 ή TestDaF 3)
Άλλα συνοδευτικά δικαιολογητικά, εφόσον υπάρχουν (π.χ. βεβαίωση
εργασίας ή πρακτικής άσκησης κλπ.)
Τα ελληνικά πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Γερμανικά ή
στα Αγγλικά. Δεν χρειάζεται να είναι επίσημες μεταφράσεις.
Γίνονται αποδεκτές και μεταφράσεις που έχετε κάνει εσείς προσωπικά.

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
3. Γνώση της Γερμανικής
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 Απριλίου μέσω του portal της
DAAD. Καλείστε να ελέγχετε τα μηνύματά σας στο portal.

