ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας / Research Grants – Short-term Grant

Απευθύνεται σε:

Υποψήφιους διδάκτορες όλων των κλάδων στα πλαίσια διδακτορικού το οποίο
διεξάγεται στην Ελλάδα, διδάκτορες , ερευνητές και επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε κάποιες περιπτώσεις κατ’
εξαίρεση κάποιο βασικό πρόγραμμα σπουδών όλων των κλάδων.


Σκοπός,
χρονική διάρκεια και
χρηματικό ποσό






Καταληκτικές ημερομηνίες
υποβολής αιτήσεων

Απαιτούμενες προϋποθέσεις



Εκπόνηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό
ερευνητικό ίδρυμα από 1 έως 6 μήνες
Μηνιαίως: 1200 €
Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
Ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας

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)

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται να έχετε
υπερβεί:
 τα 6 έτη (για πτυχιούχους) σπουδών από την ολοκλήρωση των
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 τα 3 έτη (για υποψήφιους διδάκτορες) από την έναρξη της διατριβής
 τα 4 έτη (για PostDocs) από την ολοκλήρωση της διατριβής
 τους 15 μήνες διαμονής στη Γερμανία (ισχύει για όλους τους υποψήφιους)
 Αιτούντες της Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Οδοντιατρικής καλούνται να
διαβάσουν τις εξής πληροφορίες: "Additional information on DAAD Research
Grants for applicants from medical fields"


Αίτηση



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-research@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.
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 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 και λίστα προηγούμενων ερευνητικών εργασιών, εφόσον
υπάρχουν/ research proposal (max 10 σελ.).
 Χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης έρευνας/ schedule of planned
research work (max 3 σελ.).
 Βεβαίωση αποδοχής ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από καθηγητή στη
Γερμανία / letter confirming supervision by an academic adviser in Germany.
Για τα δομημένα διδακτορικά (graduate schools): βεβαίωση αποδοχής,
εφόσον υπάρχει, ή βεβαίωση από τους υπεύθυνους ότι έχετε πολύ καλές
προοπτικές να γίνετε αποδεκτός.
 Βεβαίωση εγγραφής για διδακτορικό, εφόσον πραγματοποιείται στην Ελλάδα/
proof of admission to a doctoral programme at the home university insofar as
the applicant intends to take a doctoral degree there.
 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).
Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν. Η γνώση της Γερμανικής δεν
θεωρείται απαραίτητη/ proof of language skills, if applicable.
Άλλα συνοδευτικά δικαιολογητικά, εφόσον υπάρχουν (για παράδειγμα:
βεβαίωση εργασίας ή πρακτικής άσκησης) /Other documents wich support
your application (for example: certificates of employment, proof of placements
etc.)
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. 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.)
Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα θα γίνει μέσω του portal της DAAD. Καλείστε να ελέγχετε τα μηνύματά σας στο portal.

