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Το γραφείο μας
θα παραμείνει
κλειστό μεταξύ 29
Ιουλίου και 16
Αυγούστου. Σας
ευχόμαστε καλό
καλοκαίρι!

Αγαπητές αναγνώστριες,
Αγαπητοί αναγνώστες,
άλλο ένα ακαδημαϊκό έτος τελείωσε και θα
θέλαμε από μεριάς μας με το newsletter αυτό
να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον
σας αλλά και να σας ενημερώσουμε για περασμένες και προσεχείς εκδηλώσεις. Χάρη
στη στήριξή σας πραγματοποιήσαμε φέτος
δύο μεγάλες εκδηλώσεις: ένα διήμερο συμπόσιο σε συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας στις 12 και 13 Απριλίου με τον τίτλο «Modus Operandi – Traditional and Innovative in Archaeology» καθώς
και μία ημερίδα στις 31 Μαΐου μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
με το θέμα «Η Φιλοσοφία του Ανθρωπισμού και της Αναγέννησης». Οι δύο εκδηλώσεις χρηματοδοτήθηκαν από το τμήμα Research Marketing της DAAD, ενώ μπορέσαμε
να έχουμε ως προσκεκλημένους και ομιλητές
καθηγητές από τη Γερμανία. Με την ευκαιρία
αυτή θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην επόμενη εκδήλωσή μας στον τομέα του Research Marketing, η οποία θα λάβει
χώρα στις 9 Νοεμβρίου 2019 σε συνεργασία
με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα
«Μικροπλαστικά σε νερό, απόβλητα και
περιβάλλον». Άλλη μία εξαιρετική δυνατότητα αποτελεί η έκθεση προς τιμήν του γνωστού καλλιτέχνη και πρώην υποτρόφου της
DAAD Αλέξη Ακριθάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί τέλη Σεπτεμβρίου στο Μουσείο
Μπενάκη και για την οποία θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω μετά το καλοκαίρι.
Εκτός από τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις,
η ομάδα της DAAD παρείχε καθημερινή ενημέρωση σε ενδιαφερόμενους για σπουδές,
έρευνα και υποτροφίες στη Γερμανία, έκανε
παρουσιάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια
σε Αττική και επαρχία και έλαβε μέρος σε δύο
εκθέσεις πανεπιστημίων. Χαιρόμαστε πολύ
που μπορούμε να στηρίζουμε μαθητές, γονείς, φοιτητές και ερευνητές στην πραγματοποίηση των στόχων τους και να διευρύνουμε
τους ορίζοντές τους μέσω της συμβουλευτι-

κής μας ιδιότητας. Όπως υποδεικνύει και το σύνθημά μας, «Αλλαγή μέσω της Ανταλλαγής /
Change by Exchange», θέτουμε στο επίκεντρο
της εργασίας μας την επιστημονική ανταλλαγή
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ωστόσο αυτή
είναι προ πάντων και μία ανταλλαγή ανθρώπων.
Αλλαγές υπήρχαν επίσης και στο ίδιο το γραφείο
μας. Η συνάδελφός μας Φρύνη Μπαγλατζή έγινε
πρόσφατα μητέρα και θα αφοσιωθεί μέχρι το
τέλος του χρόνου στον γιο της. Στις αρχές Μαρτίου συμπλήρωσε έτσι την ομάδα μας η Μυρτώ
Προβίδα, η οποία είναι πρώην υπότροφος της
DAAD αλλά και του προγράμματος IPS, και ανέλαβε τα καθήκοντά της με μεγάλο ενθουσιασμό
από την πρώτη κιόλας μέρα. Άλλη μία αλλαγή
αποτέλεσε σίγουρα και η πρόσφατη μετακόμισή
μας: Λόγω της ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου
του Goethe-Institut βρισκόμαστε πλέον σε νέους
χώρους στην Πανεπιστημίου 57 κοντά στην πλατεία Ομονοίας.
Με το παρόν newsletter θέλουμε επίσης να σας
ενημερώσουμε και για τα τρέχοντα προγράμματα
υποτροφιών της DAAD αλλά και άλλων φορέων.
Οι νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων έχουν
ανακοινωθεί και μπορείτε να τις βρείτε στις σελίδες 5 και 6 του newsletter. Επί τη ευκαιρία θέλουμε να συγχαρούμε και όλους τους νέους υποτρόφους μας για την επιτυχία τους και να τους
ευχηθούμε τα καλύτερα για την παραμονή τους
στη Γερμανία. Θα θέλαμε να συγχαρούμε και
τους υποτρόφους από την Ελλάδα στα πλαίσια
της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας και
χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τέσσερις νέοι
άνθρωποι από την Ελλάδα μπόρεσαν και φέτος
να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, για το οποίο
μας μιλάει η φετινή υπότροφος Κατερίνα Ράπτη
στη σελίδα 4.
Τέλος, καθώς θέλουμε το newsletter μας να προωθεί την ανταλλαγή μεταξύ του γραφείου και των
αναγνωστών μας, θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε
να μοιραστείτε μαζί μας τα κείμενα και τις ιδέες
σας που θα μας ενδιέφεραν από κοινού. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και ευχόμαστε
καλό καλοκαίρι!
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Modus Operandi: Traditional and Innovative in Archaeology
12-13 Απριλίου 2019, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας

Η Αρχαιολογία αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο
που συνδέει κατεξοχήν την Ελλάδα και τη Γερμανία με μια μακρά ιστορία. Στα πλαίσια αυτά, το
Γερμανικό
Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο
(Deutsches Archäologisches Institut - DAI)
γιόρτασε φέτος 115η επέτειο από την ίδρυσή του.
Την τελευταία 15ετία έχει διαμορφωθεί στο DAI η
ομάδα ΑΙΓΕΙΡΟΣ, η οποία αποτελείται από επιστημονικούς συνεργάτες και υποψήφιους διδάκτορες του Ινστιτούτου και προωθεί την ανταλλαγή
και συνεργασία με νέους επιστήμονες από την
Ελλάδα και άλλες χώρες.
Στις αρχές του 2018, η ομάδα ΑΙΓΕΙΡΟΣ μας προσέγγισε με την ιδέα μίας εκδήλωσης από κοινού
με την DAAD και πλέον χαιρόμαστε πολύ που
μπορέσαμε να συνεισφέρουμε στην πραγματοποίησή της. Από τη συνεργασία μας προέκυψε μία
διήμερη εκδήλωση με τον τίτλο «Modus Operandi
– Traditional and Innovative in Archaeology»,
η οποία χρηματοδοτήθηκε από το τμήμα Research Marketing της DAAD. Σκοπός της εκδήλωσης
ήταν αφενός η ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων
έρευνας και αφετέρου η διασύνδεση νέων επιστημόνων στον τομέα της Αρχαιολογίας.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων υποψήφιοι διδάκτορες από αρχαιολογικά/ιστορικά ινστιτούτα ελληνικών πανεπιστημίων από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,

Κρήτης, Θεσσαλίας, Αιγαίου και Ιονίου καθώς και
συνεργάτες από διάφορες Εφορείες Αρχαιοτήτων
οι οποίοι είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν την έρευνα τους στο πλαίσιο αυτό.
Ως keynote speaker ήταν καλεσμένη η καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας Δρ. Ελευθερία
Παλιού, της οποίας η παρουσίαση είχε θέμα
«Computational Approaches to Ancient Urbanism:
Archaeology and the New Science of Cities». Η
δρ. Παλιού είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει
Computational Archaeology στο Πανεπιστήμιο της
Κολωνίας.
„It was the first time I learned about this and I must say that
this meeting was fruitful and full of benefits for me. I have met
PhD students presenting a wide spectrum of research in their
fields, several presentations were of innovative nature and to
my surprise I must say triggered my attention of current projects and this was useful. I interacted with almost all students
and noticed the eagerness to exchange of information most
relevant to their own fields or research. I was pleased to realize the importance of DAAD’s role to higher education, as I
am an ‘anglosaxon’ ex PhD student and have had no experience with German projects, though I have many friends and
colleagues working with German Universities. I wish to congratulate you and the team of DAAD Athens and the director of
the Institute, Katja Sporn, for this exceptional meeting.“ (Ιωάννης Λυριτζής, Καθηγητής Αρχαιομετρίας, Τμήμα

Παρουσίαση του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD με θέμα την έρευνα
στη Γερμανία

Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου)
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Η Φιλοσοφία του Ανθρωπισμού και της Αναγέννησης
31 Μαίου 2019, Goethe-Institut Athen

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 έλαβε χώρα στο
αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Goethe (Ομήρου 1416, Αθήνα) ημερίδα με θέμα «Η Φιλοσοφία του
Ανθρωπισμού και της Αναγέννησης — στη
συνάφεια της σύγχρονης γερμανικής
έρευνας». Η ημερίδα διοργανώθηκε από
το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) σε
συνεργασία με τον δρ. Σωτήρη Μητραλέξη και το
Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
(Φ.Π.Ψ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). H ημερίδα χρηματοδοτήθηκε από το τμήμα Προώθησης Διεθνούς
Έρευνας της DAAD και απευθυνόταν όχι μόνο σε
όσους σπουδάζουν ή εργάζονται στο χώρο της
ακαδημαϊκής φιλοσοφίας και των ανθρωπιστικών
επιστημών, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για
τη φιλοσοφία ή/και την έρευνα στη Γερμανία, ενώ
παράλληλα υπήρχε ταυτόχρονη ελληνική και γερμανική διερμηνεία.
Η ημερίδα ξεκίνησε με μια ενημερωτική παρουσίαση από το Ενημερωτικό Γραφείο της DAAD με
θέμα «Έρευνα και υποτροφίες της DAAD στη Γερμανία». Κατόπιν ακολούθησε διάλεξη εκ μέρους
του κ. Thomas Leinkauf, καθηγητή Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου του Münster, ο οποίος ήρθε
στην Αθήνα για μια παρουσίαση της τρέχουσας
ακαδημαϊκής ματιάς στη φιλοσοφία αυτής της περιόδου της Αναγέννησης με αφορμή το πρόσφατο

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γεώργιος Αραμπατζής, Γεώργιος Στείρης,
Thomas Leinkauf, Σωτήρης Μητραλέξης

μνημειώδες έργο του Grundriss Philosophie des
Humanismus und der Renaissance (1350- 1600).
Η φιλοσοφία της Αναγέννησης (περ. από 1400
έως μετά το 1600) αποτελεί διακριτή περίοδο της
ιστορίας της φιλοσοφίας, ως συνέχεια της μεσαιωνικής και πρόδρομος της νεωτερικότητας. Μορφές
όπως ο Νικολό Μακιαβέλι, ο Έρασμος, ο Μαρσίνιο
Φιτσίνο, ο Τζιορντάνο Μπρούνο και τόσοι άλλοι
έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα την πορεία του ευρωπαϊκού πνεύματος.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση με τίτλο «Η Φιλοσοφία του Ανθρωπισμού και της Αναγέννησης σε διάλογο», στην οποία ο καθηγητής
Leinkauf συνομίλησε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης Γεώργιο Στείρη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας Γεώργιο Αραμπατζή
και τον δρ. Σωτήρη Μητραλέξη, εντεταλμένο διδάσκοντα, από το τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α., σχετικά με τις εξελίξεις στο ερευνητικό πεδίο της φιλοσοφίας της Αναγέννησης, της σχέσης της με τη
βυζαντινή φιλοσοφία και την κλασσική αρχαιότητα,
αλλά και τις ακαδημαϊκές προκλήσεις στην ερευνητική ενασχόληση με μια τέτοια περίοδο στο σημερινό, σύγχρονο πλαίσιο. Το τέλος της ημερίδας
ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ του Ινστιτούτου
Goethe.
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Πληροφορίες προγράμματος

Διεθνής Κοινοβουλευτική
Υποτροφία (IPS)
Η υπότροφος της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας
2019, Κατερίνα Ράπτη, μας συστήνεται και αφηγείται την εμπειρία της από την πεντάμηνη πρακτική στο Γερμανικό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του προγράμματος..

© Deutscher Bundestag

Η Ομοσπονδιακή Κάτω

Ονομάζομαι Κατερίνα Ράπτη. Γεννήθηκα και
μεγάλωσα στην Αθήνα, όπου και σπούδασα

Βουλή χορηγεί κάθε χρό-

νομικά. Εδώ και περίπου δυο χρόνια ζω στο

νο σε συνεργασία με το

Βερολίνο. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

σπουδών μου στο πανεπιστήμιο Humboldt

Το εύρος των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της

πιστήμιο Humboldt του

εργάστηκα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο στο

πρακτικής και οι ελευθερίες που απολαμβά-

Βερολίνου και το Τεχνικό

πλαίσιο του Προγράμματος της Διεθνούς Κοι-

νουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ως

Πανεπιστήμιο του Βερολί-

νοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS). Το IPS είναι

συνεργάτες των βουλευτών είναι αξιοσημείω-

φίες για νέους πτυχιού-

ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας πέντε

τα. Αυτό εξαρτάται, βέβαια, σε μεγάλο βαθμό,

χους απόφοιτους πανεπι-

μηνών, το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους

τόσο από τη θέληση του κάθε υποτρόφου όσο

στημίων από 44 κράτη.

πανεπιστημίου από 40 περίπου χώρες. Τους

και από το γραφείο στο οποίο εργάζεται.. Η

Το πρόγραμμα διαρκεί

δύο μήνες, οι υπότροφοι καλούνται να παρα-

δραστηριότητά μου στο βουλευτικό γραφείο

κάθε χρόνο από την 1η

κολουθήσουν διαλέξεις και σεμινάρια επί δια-

περιλάμβανε μεταξύ άλλων: την παρακολού-

Ιουλίου. Η προθεσμία για

φόρων πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων και

θηση των συνεδριάσεων δύο κοινοβουλευτι-

υποβολή αιτήσεων από

να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές,

κών επιτροπών και των αντίστοιχων ομάδων

την Ελλάδα είναι μέχρι

μέσω των οποίων εξοικειώνονται με τις κοινο-

εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας των

βουλευτικές διαδικασίες και έρχονται σε επαφή

Σοσιαλδημοκρατών, την έρευνα επί νομικών

με τη γερμανική ιστορία και κουλτούρα. Τους

θεμάτων, τη συνοδεία της βουλευτού σε προ-

στο https://

υπόλοιπους τρεις μήνες, οι οποίοι αποτελούν

γραμματισμένες συναντήσεις, την υποστήριξη

ellada.diplo.de/gr-el/

και τον πυρήνα του προγράμματος, ο κάθε

των δημοσίων σχέσεων καθώς και δουλειές

themen/kultur/-/1807334

υπότροφος κάνει πρακτική άσκηση στο γρα-

γραφείου πάσης φύσεως.

Για τυχόν ερωτήσεις

φείο ενός από τους βουλευτές που συμμετέ-

Το IPS αποτελεί μια μοναδική και ιδιαίτερα

χουν στο πρόγραμμα.

έντονη εμπειρία και αισθάνομαι πολύ τυχερή

Πρεσβεία της Ομοσπον-

Η κατανομή στα βουλευτικά γραφεία οργανώ-

που μπόρεσα να λάβω μέρος σε αυτό. Πέρα

διακής Δημοκρατίας της

νεται κεντρικά από την αρμόδια γραμματεία και

από τα ποικίλα πράγματα που έμαθα κατά τη

παρόλο που οι υπότροφοι δύνανται μεν να

διάρκεια των σεμιναρίων, των εκδρομών και

ry Scholarship

εκφράσουν αρχικά την επιθυμία τους να εργα-

της εργασίας μου στο βουλευτικό γραφείο,

Καραολή & Δημητρίου 3

στούν σε συγκεκριμένο κόμμα, δεν είναι βέβαι-

ήρθα σε επαφή με άτομα από άλλα κόμματα,

ο ότι αυτή θα καθορίσει αποφασιστικά το απο-

οργανισμούς και πολιτικά ιδρύματα και συμμε-

τέλεσμα. Προσωπικά, εργάστηκα για τη νεαρό-

τείχα σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δράσεις και

111

τερη σε ηλικία βουλευτή του γερμανικού σο-

συζητήσεις. Σε προσωπικό επίπεδο γνώρισα,

Φαξ: (+30) 210 72 85 335

σιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD), Elisabeth

μεταξύ των συνυποτρόφων, άτομα, με τα οποί-

E-

Kaiser. Τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της

α ευελπιστώ να διατηρήσω μακροχρόνια φιλία.

Mail: info@athen.diplo.de

ήταν πάντοτε προσιτοί και κατέβαλαν συνεχώς

Ανεξαρτήτως του αν επιθυμεί κανείς να ασχο-

Υπεύθυνος επικοινωνί-

προσπάθειες να μου αναθέτουν καθήκοντα, τα

ληθεί επαγγελματικά με την με την πολιτική, το

ας: pol-

οποία συμβάδιζαν με τα ενδιαφέροντά μου και

IPS προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, διανοίγει

ανταποκρίνονταν στις ικανότητες μου.

νέες προοπτικές και καθιστά τους υποτρόφους

του Βερολίνου, το Πανε-

νου περίπου 120 υποτρο-

Μαρτίου έως την 31η

τις 31 Ιουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε

παρακαλούμε απευθυνθείτε στην:

Γερμανίας
International Parlamenta-

106 75 Κολωνάκι
Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 72 85

100@athe.diplo.de

μέλη ενός ιδιαίτερα ενεργού δικτύου Αlumni.
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Προγράμματα υποτροφιών της DAAD για το ακαδημαϊκό έτος
2020/21
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD
www.funding-guide.de.
Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας
 Καλοκαιρινά τμήματα γλώσσας και πολιτισμού / University Summer Courses offered in
Germany for Foreign Students and Graduates.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου
2019
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
 Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων /
Study Scholarships for Graduates of All Scientific
Disciplines. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20
Νοεμβρίου 2019
 Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής /
Study Scholarships for Foreign Graduates in the
Field of Architecture. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου
 Μεταπτυχιακές σπουδές Μουσικής / Study
Scholarships for Foreign Graduates in the Field
of Music. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15
Οκτωβρίου
 Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών / Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου

 Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας έως 6
μήνες / Research Grants - Short Term Grants.
Προθεσμίες
υποβολής
αιτήσεων:
- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου
έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους)
- 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)
 Υποτροφία έρευνας Cotutelle / Research
Grants - Cotutelle Doctoral Programmes. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019
 Υποτροφία έρευνας Maria Trumpf-Lyrintzaki
(Ειδικό πρόγραμμα για αρχαιολόγους) έως 10
μήνες
Υποτροφίες για καθηγητές και ερευνητές
 Υποτροφία έρευνας για καθηγητές και ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων / Research Stays for University Academics and Scientists.
Προθεσμίες
υποβολής
αιτήσεων:
- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου
έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους)
- 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 Μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, Design, Οπτικής Επικοινωνίας και Κινηματογράφου / Study Scholarships for Foreign Graduates in the Fields of Fine Art, Design, Visual
Communication and Film. Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2019
Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / έρευνα
 Υποτροφία έρευνας ενός ακαδημαϊκού έτους
για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων / Research Grants - One Year Grants. Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019

Goethe Goes Global Scholarship
Goethe University is now offering scholarships for 75
Master’s programs. Applicants must hold an excellent
Bachelor's degree from a university outside of Germany. Awardees are provided with a monthly stipend of
1,000 EUR and other benefits to help them develop
their career. Find more info here: www.uni-
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Περισσότερα προγράμματα
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD www.fundingguide.de.
Επαναπροσκλήσεις
 Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της
DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή Εξωπανεπιστημιακό
Ίδρυμα της Γερμανίας / Re-Invitation Programme for
Former Scholarship Holders. Προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων:
- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης της
υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως
15
Ιανουαρίου
του
επόμενου
έτους)
- 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου
του επόμενου έτους)
Εκπαιδευτικά ταξίδια
 Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα
φοιτητών / Study Visits by Groups of Foreign Students. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
- 1 Φεβρουαρίου
- 1 Μαΐου
- 1 Νοεμβρίου
Λοιπά προγράμματα
 IKYDA: Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υποτροφιών IKY-DAAD χρηματοδοτεί ελληνογερμανικά ερευνητικά έργα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να
βρείτε εδώ.

Διαστήματος, της Αεροναυπηγικής, της Ενέργειας
και των Μεταφορών / DLR-DAAD Research Fellowship Programme.
 IAESTE: Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές
των φυσικών επιστημών και των κλάδων Μηχανικών και Μηχανολογίας, καθώς και Γεωπονίας και
Δασοπονίας / Practical Traineeships for Foreign
Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry.
Οι αναφερόμενες ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και θα ανακοινωθούν επίσημα στο
www.funding-guide.de
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

DSH-Studienvorbereitung in Deutschland I
Bewerbungsaufruf
Die Universität Ulm bietet internationalen Studieninteressierten eine sprachliche und fachliche Vorbereitung für ihr Studium in Deutschland. Im Vorbereitungssemester „FOKuS“ bereiten sie sich auf die
DSH-Sprachprüfung vor und lernen die Universität
kennen. Es richtet sich an die Studienbereiche Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaft
und Mathematik.

 DLR-DAAD: Υποτροφία Έρευνας στον τομέα του
Το παρόν newsletter εκδίδεται από το
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών,
Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα
Υπεύθυνη κατά το νόμο: Dr. Dorothea Rüland,
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.,
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn
Τηλ: +30 (1) 210 36 08 171
E-Mail: daad@athen.goethe.org
Internet: http://www.daad.gr
Έδρα:
Βόννη (Γερμανία), Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Βόννης, VR 2105
Σύνταξη και επιμέλεια:
Λία Γουδουσάκη, Μυρτώ Προβίδα
Φωτογραφίες:
Σελίδα 2: DAI, Σελίδα 3: Γιώργος Γιαννόπουλος, Σελίδα 4: Κατερίνα Ράπτη
Ευθύνη:
Δεν αναλαλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων. Για το περιεχόμενο συνδεδεμένων σελίδων υπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι φορείς. Copyright © by DAAD e.V. Το περιεχόμενο του παρόν newsletter προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.
Η χρήση ολόκληρου ή μέρους του κειμένου ή/και των εικόνων χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση εκ μέρους της DAAD απαγορεύεται.
Ακύρωση συνδρομής:
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον το παρόν newsletter, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα email στη διεύθυνση daad@athen.goethe.org.

