ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων / Re-invitation Programme for Former
Scholarship Holders

Απευθύνεται σε:

Πρώην υπότροφους της DAAD, οι οποίοι ολοκλήρωσαν μεταπτυχιακές σπουδές ή
διεξήγαγαν έρευνα (άνω των 6 μηνών) στη Γερμανία και διαμένουν πλέον στην
Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια.


Σκοπός,
χρονική διάρκεια







Χρηματικό ποσό



Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων

Απαιτούμενες
προϋποθέσεις

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε πρώην υποτρόφους ως μέλη του
παγκόσμιου δικτύου των πρώην υποτρόφων της DAAD τη δυνατότητα να
διεξάγουν έρευνα («research stay/ Forschungsaufenthalt» ή να
πραγματοποιήσουν παραμονή εργασίας «working stay/ Arbeitsaufenthalt» στη
Γερμανία για 1 έως 3 μήνες με στόχο τη διατήρηση ακαδημαϊκών/
επιστημονικών/ εργασιακών επαφών.
Πρώην υπότροφοι οι οποίοι δεν εργάζονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα/ ερευνητικά κέντρα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για
παραμονή εργασίας, π.χ. σε γερμανικά ινστιτούτα και οργανισμούς με
αντικείμενο την Οικονομία, τη Διοίκηση, τον Πολιτισμό και τα ΜΜΕ.
Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας.
Η παραμονή εργασίας ή διεξαγωγή έρευνας μπορεί επίσης να λάβει χώρα σε
περισσότερα από ένα φορέα αποδοχής.
Μηνιαίως: 2.000 € για λέκτορες και επίκουρους καθηγητές και 2.150 € για
καθηγητές. Το ύψος της υποτροφίας για αιτούντες, που δεν απασχολούνται
σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, διαμορφώνεται ανάλογα με τα
προσόντα τους.
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)



Οι αιτούντες θα πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον
3 χρόνια.
Η ερευνητική πρόταση ή το σχέδιο εργασίας (για αιτούντες που δεν
απασχολούνται στον ακαδημαϊκό/ επιστημονικό τομέα) πρέπει να γίνει σε
συνεννόηση με τους εταίρους συναδέλφους στη Γερμανία.



Αίτηση



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, εφόσον υπάρχουν/ list of publications,if applicable (max
10 σελ.)
 Ερευνητική πρόταση η περιγραφή του σχεδίου εργασίας, research proposal
(max 10 σελ.)/ Comprehensive statement about research or working project
(max. 10 pages)
 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 τον φορέα/ τους φορείς αποδοχής στη Γερμανία (π.χ.
πανεπιστήμιο, εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο) 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.
Μια πειστική και καλά σχεδιασμένη έρευνα ή σχέδιο εργασίας.

Αιτήσεις από πρώην υπότροφους που δεν εργάζονται στον επιστημονικό/
ακαδημαϊκό τομέα δίνεται αξιολογούνται σχέση με το κατά πόσο η παραμονή
εργασίας στη Γερμανία
 θα έχει μακροπρόθεσμα θετική επίδραση στην επαγγελματική
δραστηριότητα τους και αποτελέσματα πολλαπλού χαρακτήρα (π.χ.
μελλοντικές δημοσιεύσεις);
 Θα ενίσχυε υπάρχουσες συνεργασίες;
Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω του portal της DAAD.

