ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποτροφία έρευνας - Διδακτορικά προγράμματα συνεπίβλεψης Cotutelle / Research
Grants - Cotutelle Doctoral Programmes
Υποψήφιους διδάκτορες που διεξάγουν έρευνα με συνεπιβλέποντες από την
Ελλάδα και την Γερμανία.

Απευθύνεται σε:

Σκοπός

 Προώθηση της Ελληνογερμανικής ακαδημαϊκής συνεργασίας στα πλαίσια κοινών
διδακτορικών προγραμμάτων μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών Ανωτάτων
Ιδρυμάτων (Cotutelle Agreement)
 Η υποτροφία χρηματοδοτεί παραμονή σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας με στόχο
την ολοκλήρωση διδακτορικής έρευνας και πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη
δυο καθηγητών των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, τα οποία και απονέμουν
κατά κανόνα από κοινού τον διδακτορικό τίτλο.
•

Συμφωνία Cotutelle

Απαιτούμενες
προϋποθέσεις

Πρόκειται για συμφωνία που αφορά εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε
συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων
• Σε περίπτωση συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, η ελληνική
νομοθεσία (άρθρο 10 του νόμου 3685/2008) προβλέπει την υπογραφή Ειδικού
Πρωτόκολλου Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, «στο
οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της
συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των
φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε ίδρυμα, ο τύπος
του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες
αντίστοιχες αυτών της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διιδρυματικών
προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής
και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης
χώρας.»
• Δείτε εδώ ένα υπόδειγμα συμφωνίας στα Γερμανικά και Αγγλικά.



Βασική προϋπόθεση είναι να είστε υποψήφιος διδάκτορας στην Ελλάδα και το
πανεπιστήμιο σας να έχει υπογράψει το αργότερο έως την έναρξη της
υποτροφίας μια συμφωνία Cotutelle με τον επιβλέποντα Γερμανό Καθηγητή και
το Πανεπιστήμιο του



Εφόσον υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει η προαναφερόμενη συμφωνία θα πρέπει
να πληροίτε και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
o

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται
να έχετε υπερβεί τα 6 έτη από την ολοκλήρωση των προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών σπουδών ή/και τους 15 μήνες διαμονής στη Γερμανία

•
χρονική διάρκεια
•

•

Χρηματικό ποσό/
παροχές

•
•
•
•
•

•

•

o

Υποχρεωτική έναρξη της υποτροφίας 1η Οκτωβρίου 2019. Απόκλιση
λίγων μηνών είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
προϋποθέτει επικοινωνία πριν την υποβολή της αίτησης με το
Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα. Η έναρξη της υποτροφίας δεν
είναι εφικτή κατά το εαρινό εξάμηνο.

o

Η ελάχιστη διαμονή στη Γερμανία πρέπει να είναι 7 μήνες και να
αναφέρεται κατά την υποβολή της αίτησης στο χρονοδιάγραμμα
Γλωσσική επάρκεια γλώσσας, στην οποία θα συνταχτεί το διδακτορικό
(Γερμανική ή Αγγλική)

Ανώτατο διάστημα χρηματοδότησης: 18 μήνες. Κατώτερο διάστημα
χρηματοδότησης: 7 μήνες
Η υποτροφία δύναται να χωριστεί σε μικρότερες χρονικές ενότητες σε διάστημα
εντός τριών ετών. Το διάστημα χρηματοδότησης καθορίζεται από την επιτροπή
επιλογής και βασικό κριτήριο αποτελεί η ερευνητική σας πρόταση . Οι
ερευνητικές επισκέψεις στη Γερμανία καθώς και των επιβλεπόντων καθηγητών
από Ελλάδα και Γερμανία αντίστοιχα θα πρέπει να αναφέρονται στο
χρονοδιάγραμμα, το οποίο ο υποψήφιος καλείτε να υποβάλει στην αίτησή του.
Η υποτροφία ισχύει αρχικά για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 18
μήνες.

Μηνιαίως: 1200 €
Το ποσό αυτό χορηγείται για παραμονή στο Γερμανικό πανεπιστήμιο. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής στην Ελλάδα η χρηματοδότηση διακόπτεται.
Ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας
Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων, εφόσον δεν καλύπτονται από την
Ελλάδα ή άλλο φορέα
Επίδομα για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής για τους επιβλέποντες
καθηγητές. Αφορά προγραμματισμένες επισκέψεις τόσο του Έλληνα καθηγητή στη
Γερμανία με στόχο την επίβλεψη της πορείας της έρευνας όσο και την επίσκεψη
του Γερμανού καθηγητή στην Ελλάδα με στόχο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις
του υποψήφιου διδάκτορα. Οι επισκέψεις αυτές δεν θα πρέπει κατά κανόνα να
υπερβαίνουν το διάστημα των 10 ημερών (ανά ταξίδι) και θα πρέπει να
προσδιορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών και στο χρονοδιάγραμμα.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις:
o μηνιαίο επίδομα ενοικίου
o μηνιαίο επίδομα για προστατευόμενα μέλη οικογένειας του/της
υπότροφου στη Γερμανία
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 Goethe-Institut,
TestDaF και DSH εφόσον έχετε συμμετάσχει στην εξέταση στην Ελλάδα ή
στη Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποδοχής και λήξης της
υποτροφίας.

20 Νοεμβρίου 2018 (έναρξη της υποτροφίας Οκτώβριος 2019)
Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων
•
Αίτηση

•

•

•

•

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά online μέσω του portai 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-research@daad.gr
Η αίτηση κρίνεται πλήρης εφόσον και παραληφθεί η συστατική επιστολή είτε
προσωπικά, είτε ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονική αποστολή εντός των
προβλεπόμενων 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

Απαιτούμενα
δικαιολογητικά για
την online αίτηση

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 οποία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία και με τα δύο
συνεργαζόμενα ιδρύματα όπως επίσης λίστα προηγούμενων ερευνητικών
εργασιών, εφόσον υπάρχουν/ research proposal which has been agreed upon
with both academic advisers in the home country and in Germany and a
description of previous research work (max. 10 pages).
• Χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης έρευνας και των ερευνητικών
επισκέψεων στη Γερμανία καθώς και των επιβλεπόντων καθηγητών από την
Γερμανία ή την Ελλάδα αντίστοιχα/ schedule of planned research work and visits
from academic adviser (max 3 σελ.).
• Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.). Εφόσον η συμφωνία αυτή δεν είναι
διαθέσιμη κατά την υποβολή της αίτησης, τότε θα πρέπει να κατατεθεί το
αργότερο πριν την έναρξη της υποτροφίας/ Individual supervision agreement
between the home university and the cooperating German University (Cotutelle
contract). If this is not yet available at the time of application, it must be
subsequently submitted before the grant-supported research begins.
• Βεβαίωση εγγραφής για διδακτορική έρευνα στην Ελλάδα/ proof of admission to
a doctoral programme at the home university
• Πτυχίο/-α προπτυχιακών σπουδών/ bachelor degree(s) or Diplom(a)
• Πτυχίο/-α μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει/ -ουν/ master degree(s), if
applicable.
• Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών και ενδεχομένως μεταπτυχιακών
σπουδών/ All University certificates on all annual examinations with individual
grade(s).
• Επίκαιρο αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας της Γερμανικής, εφόσον η έρευνα
πραγματοποιείται στα Γερμανικά.
• Επίκαιρο αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας της Αγγλικής, εφόσον η έρευνα
πραγματοποιείται στα Αγγλικά
• Άλλα συνοδευτικά δικαιολογητικά, εφόσον υπάρχουν (για παράδειγμα:
βεβαίωση εργασίας ή πρακτικής άσκησης) /Other documents which support your
application (for example: certificates of employment, proof of placements
etc.)

Μεταφράσεις

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 επιστημονική επιτροπή. Βασικά
κριτήρια είναι:

Διαδικασία επιλογής
και ενημέρωση για
τα αποτελέσματα

1. Πρωτότυπη, πειστική και σωστά τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση
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 Μαΐου 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

