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Που θα μας βρείτε
Διεύθυνση:
DAAD Ελλάδας
c/o Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16

Αγαπητές αναγνώστριες,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Διανύουμε το τρίτο εξάμηνο τηλεκπαίδευσης
στα Γερμανικά Πανεπιστήμια που έχουν ανταπεξέλθει πολύ καλά στις αυξημένες ανάγκες φοιτητών, διδασκόντων κι ερευνητών
λόγω πανδημίας, παρέχοντας έρευνα, διδασκαλία και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας διαδικτυακά. Συνεχίζουμε λοιπόν την τηλεργασία
ως Υπηρεσία των Γερμανικών Πανεπιστημίων με 69 παραρτήματα σε όλες τις ηπείρους
και σας δίνουμε με αυτό το ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες για τη συνεργασία μας με
υποτρόφους και πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
Στο παρόν δελτίο σας περιμένουν διάφορα
θέματα γύρω από ανθρώπους, ιδέες και υπηρεσίες:

106 72 Αθήνα
Tel: +30 210 3608171
daad-athen@goethe.de
www.daad.gr
Τηλεφωνική Ενημέρωση
Δευτέρα ως Παρασκευή 9 -11
π.μ.
Τρίτη και Πέμπτη επιπλέον 13 μ.μ.,
Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο LinkedIn και Twitter
και ενημερωθείτε για επίκαιρα
θέματα!

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ανανεώνονται
συνεχώς στην
ιστοσελίδα μας.
Τυχόν ερωτήσεις
μπορείτε να μας
στείλετε είτε μέσω email είτε στη
σελίδα μας στο
Facebook.

Ο Κωνσταντίνος Μπίλιας μας μίλησε για τις
σπουδές του στη Γερμανία και την αγάπη του
για την αρχαιολογία. Ο υπότροφος της DAAD
βρήκε το καινούριο του σπίτι στο Βερολίνο.
(Σελίδες 5-7).
Πληροφορίες για τις υποτροφίες αποφοίτων
σχολείων PASCH, όπως ο κ. Μπίλιας, του
σχολικού δικτύου που υποστηρίζουμε θα βρείτε στη σελίδα 7.
Τι σας περιμένει αυτό το καλοκαίρι θα το βρείτε στις σελίδες 8 έως 10. Ραντεβού με γερμανικά πανεπιστήμια και τους Έλληνες φοιτητές
τους, εκθέσεις για πολυπόθητες θέσεις στην
έρευνα, και διαγωνισμός ιδεών για νέους ερευνητές και ερευνήτριες και το ραντεβού μας
— έκπληξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης! Σας περιμένουμε!

Το πλέον επίσημα καταχωρημένο Παράρτημα της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών
Ανταλλαγών στην Ελλάδα έχει καινούρια
διευθύντρια. Λίγα λόγια για την Ελένη Ανδριανοπούλου θα βρείτε στη σελίδα 2.

Γνωρίζατε ότι η DAAD είναι ο μεγαλύτερος
φορέας υποτροφιών στον κόσμο, δίνοντας
150.000 υποτροφίες το χρόνο; Θα βρείτε κι
εσείς την υποτροφία που ψάχνετε στις δυο
τελευταίες αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Η Αποστολία Γουδουσάκη και η καινούρια
της συνάδελφος Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου βρίσκονται καθημερινά είτε στο γραφείο
είτε λόγω πανδημίας στο σπίτι, ενημερώνοντας σας τηλεφωνικά, μέσω της ιστοσελίδας
και των κοινωνικών δικτύων, βελτιώνοντας
έτσι την προετοιμασία σας για τις σπουδές
και την έρευνα στη Γερμανία.

Μην ξεχάσετε όπως όλες τις χρονιές: Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από
26 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου.

Μια ανασκόπηση περασμένων εκδηλώσεων
σας περιμένει στη σελίδα 3. Ενημερώσεις για
φοιτητές και ερευνητές σε διαδικτυακή μορφή
ενώνουν τη Γερμανία με όλα τα μέρη της Ελλάδας. Το έργο μας για τους πρόσφυγες ερευνητές στην Ελλάδα και στη Γερμανία και η
συνεργασία των Πανεπιστημίων στην Ευρώπη γι αυτό το σκοπό προσελκύει ευρύ ενδιαφέρον.
Ενώ μια καινούρια έκδοση των υποτρόφων
της DAAD μας ταξιδεύει στα ψυχιατρεία της
Γερμανίας και της Χιλής στη σελίδα 3 και 4.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση και ένα καλό
καλοκαίρι!

Ελένη Ανδριανοπούλου
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Ελένη Ανδριανοπούλου, Διευθύντρια της DAAD Ελλάδας
Yπηρεσίας των Γερμανικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Παρουσίαση

Κύρια μελήματά της είναι οι πανεπιστημιακές σχέσεις
ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων, οι διαδικασίες επιλογής υποτρόφων και η προώθηση των σπουδών
και της έρευνας στη Γερμανία.
AΓΓΕΛΙΑ

© Eleni Andrianopulu

Η Ελένη Ανδριανοπούλου μεγάλωσε στη Νάξο,
σπούδασε κι εργάστηκε στη Γερμανία. Με μεταπτυχιακό στη μετάφραση και τη γλωσσολογία από το
Πανεπιστήμιο της Λειψίας και σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, είναι η Διευθύντρια της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
στο παράρτημα της Ελλάδας από την 01. Σεπτέμβρη
2020.
Εργάστηκε ως μεταφράστρια και διερμηνέας και
στον τελευταίο της σταθμό πριν επιστρέψει στην Αθήνα ως Διευθύντρια των Διεθνών Σχέσεων και ως
συντονίστρια του EURAXESS Contact point για διεθνείς ερευνητές του Πανεπιστημίου Bielefeld. Εκπόνησε και συντόνισε έργα Horizon2020 για την ένταξη
προσφύγων ερευνητών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επίσης εργάστηκε ως Προσωπική Βοηθός της
Αντιπρύτανη Διεθνών Υποθέσεων και Πολυπολιτισμικότητας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ήταν μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της DAAD επί σειρά ετών. Εργάστηκε ως
(επικεφαλής) αξιολογήτρια της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δώσει περισσότερες από 50
παρουσιάσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για πρόσφυγες ερευνητές, διεθνείς ερευνητές και φοιτητές σε
πολλές χώρες, για πολυάριθμα πανεπιστήμια και
συνέδρια, καθώς και για τον τύπο.

International Business at Hochschule Bonn-RheinSieg University of Applied Sciences (H-BRS)
Study “International Business, BSc” at H-BRS taught in
English over 7 semesters. For further information about
the study programme and the application deadline: https://
www.h-brs.de/en/wiwi/study/bachelor/internationalbusiness
Contact:
Programme Director
Prof. Dr. Ralf Meyer

AΓΓΕΛΙΑ

Take your chance to shape the future: study Applied
Artificial Intelligence - in English and application-oriented
at Rosenheim Technology University of Applied Sciences in south-eastern Bavaria. The Bachelor’s degree
programme is perfect for you if you are interested in
teaching machines to see, listen, understand and learn,
and using AI responsibly.
www.th-rosenheim.de/applied-artificial-intelligencebachelor

Ως επικεφαλής της DAAD στην Ελλάδα. Eίναι υπεύθυνη για τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό
καθώς και για τη συνολική στρατηγική της
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Διαδικτυακές εκδηλώσεις της DAAD Ελλάδας : Εξ αποστάσεως,
κι όμως κοντά
H DAAD έχει αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία για
την διεξαγωγή διαδικτυακών εκδηλώσεων τα
οποία επιτρέπουν την εύκολη και δωρεάν συμμετοχή σε διαδικτυακές εκθέσεις, παρουσιάσεις
και ομιλίες γερμανικών πανεπιστημίων.
Online Info Sessions, ενημέρωση για σπουδές
και έρευνα στη Γερμανία
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, η
DAAD Ελλάδας διοργάνωσε με επιτυχία τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, στις οποίες ο αριθμός
των συμμετεχόντων από την Ελλάδα ήταν πολύ
υψηλός σε σύγκριση με άλλες χώρες: „Virtual Fair on
Online Studies“, „Online Talk Series: Do your
research in Germany“ και „Study in Germany - Online
Information Session Study and Career“ τον περασμένο Δεκέμβριο. Στη σελίδα 9 μπορείτε να ενημερωθείτε για τις επόμενες διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις.

BRiDGE II στο οποίο συμμετείχε το Πανεπιστήμιο του
Bielefeld και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συντόνισε η
Ελένη Ανδριανοπούλου, διευθύντρια της DAAD Ελλάδας.

Oι Αlumnae δημιουργούν:
1500 αόρατοι ακροατές και ακροάτριες παρακολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου των υποτρόφων, Σάντρα Μπακεδάνο Χερ και Έλενας Σταγκουράκη.
Το πρώτο μυθιστόρημα της υποτρόφου της DAAD Σάντρα Μπακεδάνο Χερ παρουσιάστηκε από την DAAD
Eλλάδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της
Αθήνας σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση στις 4
Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Η διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου συγκέντρωσε περίπου 1500 ζωντανούς, αλλά αόρατους, ακροατές και θεατές που

Αισιόδοξο μήνυμα έδωσε η εκδήλωση με τίτλο
"Μεταπτυχιακά και υποτροφίες στο εξωτερικόOnline" του γραφείου διασύνδεσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, το οποίο παρακολούθησαν πάνω
από 1000 φοιτητές και φοιτήτριες. Για προπτυχιακές
σπουδές ενημερώθηκαν το Δεκέμβριο μαθητές του
σχολείου Κωστέα-Γείτονα καθώς και μαθητές/
απόφοιτους των σχολείων PASCH στο πλαίσιο της
εκδήλωσης «Προοπτικές για το μέλλον της πρωτοβουλίας» („Zukunftsperspektiven mit PASCH“ ) σε
συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων στο
Εξωτερικό και το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών. Φέτος
ενημερώθηκαν μαθητές και μαθήτριες της Ερασμίου
Σχολής όπως και Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού για
τις δυνατότητες για προπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
H DAAD για τους πρόσφυγες ερευνητές
Η συμμετοχή της DAAD στο υβριδικό εργαστήρι InspirΕurope Outreach Workshop το οποίο διοργάνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο οποίο συμμετέχει και
το Ίδρυμα Χούμπολντ, καθώς και στο εργαστήρι
Online Talk Germany του έργου CARE στο οπoίο
συμμετέχει η DAAD και χρηματοδοτούνται από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020 προσέλκυσε
μεγάλο ενδιαφέρον συναδέλφων που παρακολούθησαν την παρουσίαση του Horizon2020 έργου

O αόρατος ακροατής, Σάντρα Μπακεδάνο Χερ, μετ. Έλενα Σταγκουράκη, εκδ.
Μανδραγόρας, Αθήνα 2020, 144 σελ.
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«O αόρατος ακροατής»
παρακολούθησαν μέσω
zoom και facebook live αναγνώσεις αποσπασμάτων
του βιβλίου από τη Χιλιανή συγγραφέα και καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Χιλής και τη
μεταφράστρια της στα Ελληνικά, Έλενα Σταγκουράκη. Η συζήτηση για το βιβλίο της Μπακεδάνο Χερ
συντονίστηκε από τη Διευθύντρια της DAAD στην
Ελλάδα, Ελένη Ανδριανοπούλου, και συμπεριλάμβανε παρεμβάσεις του εκδότη Κώστα Κρεμμύδα και του
κριτικού λογοτεχνίας και ποιητή, πρώην Γενικού
Πρόξενου της Ελλάδας στο Ντόρτμουντ, Γιώργου Βέη.

ANZEIGE

From 5 - 16 July 2021, the Bayreuth International Summer
School will be hosting students from all over the world for
our interdisciplinary online program. The Summer School
consists of eight individual courses, each one specialized in
a different area and in line with the research areas of the

Η πλοκή του μυθιστορήματος περιστρέφεται γύρω
από τη φιλοσοφία της ψυχικής ασθένειας με πρωταγωνίστρια μια υπότροφο της DAAD στη Λειψία που
βρίσκεται εκεί για την εκπόνηση της διδακτορικής της
διατριβής. Μας ταξιδεύει στη Χιλή της δικτατορίας και
σε αντίστιξη στη δημοκρατική και ενοποιημένη Γερμανία, πιέζοντας ευαίσθητες χορδές για
την ευαλωτότητα των ψυχικά ασθενών, των πολιτικά
καταπιεσμένων και οικονομικά αδυνάμων. Η εκδήλωση βρίσκεται βιντεοσκοπημένη εδώ:
Η Σάντρα Μπακεδάνο Χερ γεννήθηκε στο Βαλπαραΐσο της Χιλής το 1980. Είναι υπότροφος της DAAD,
διδάκτωρ Φιλοσοφίας
(Πανεπιστήµιο Λειψίας, Γερµανία, 2007) και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τµήµα Φιλοσοφίας
του Πανεπιστηµίου της Χιλής στο Σαντιάγο. Κύριος τοµέας της έρευνάς της είναι η σκέψη Γερµανών στοχαστών του 19ου και 20ού αιώνα
αλλά και η Φιλοσοφία Περιβάλλοντος. Από το 2008
µέχρι σήµερα έχει εκπονήσει πολλά ερευνητικά προγράµµατα, τα πορίσµατα των οποίων έχει παρουσιάσει σε διάφορα πανεπιστήµια της Λατινικής Αµερικής και της Ευρώπης, ενώ άρθρα της
έχουν δηµοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά.
Η Έλενα Σταγκουράκη, επίσης υπότροφος της
DAAD,
είναι
διδάκτωρ
πολιτισμικών
σπουδών (Πανεπιστήμιο Μάιντς, Γερμανία, 2020). Είναι
μεταφράστρια λογοτεχνίας από τα Ισπανικά, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά με πολυάριθμη εκδοτική παρουσία. Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο ως Υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων του Κρατιδίου της Έσσης.

University of Bayreuth. Join us from anywhere in the world
or directly on our campus in Bayreuth and earn up to 6
ECTS points!
www.summerschool.uni-bayreuth.de

ANZEIGE

You want to work or study in Germany, but
don´t meet the requirements?
Fulda University´s Pre-College & Pre-Study prepare you
for Bachelor´s and Master´s programmes as well as a
vocational training. They include subject-related, practical
and German language courses as well as introductions to
living, studying and working in Germany.
https://www.hs-fulda.de/en/international/internationaloffice/preparatory-programmes
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«...χωρίς δεύτερη σκέψη θα επέλεγα τον ίδιο δρόμο, της λεγόμενης „brotlose Kunst“».
Ο Κωνσταντίνος Μπίλιας, Απόφοιτος της Γερμανικής
Σχολής Αθηνών, Υπότροφος DAAD-PASCH-, μεταπτυχιακός φοιτητής της Αρχαιολογίας στο FreieUniversität Berlin μας μιλάει για τις σπουδές του,
τους επόμενους στόχους του και το πάθος του για τη
λεγόμενη «brotlose Kunst».

DAAD: Κ. Mπίλια, πείτε μας λίγα λόγια για σας!
K. Μπίλιας: Συνήθως κανείς συστήνεται λέγοντας το
επάγγελμά του, κατά τη γνώμη μου όμως είναι ακόμα νωρίς να χαρακτηριστώ αρχαιολόγος, παρ’ ότι
αναγράφεται στο πτυχίο μου. Αν και τα τελευταία
τέσσερα χρόνια συμμετέχω σε ανασκαφές, ερευνητικά προγράμματα
εκθέσεις
και συνέδρια,
νομίζω οι
αρχαιολόγοι
ανήκουν
στην ίδια κατηγορία
με τους ηθοποιούς,
γενικώς τους
καλλιτέχνες, και
όλους
εκείνους που
διαμορφώνονται
επαγγελματικά δια
βίου, έτσι
κι εγώ νομίζω
θα
«σπουδάζω»
© Konstantinos Bilias
για πολλά χρόνια
ακόμα, αν και τελειώνω τώρα τον δεύτερο κύκλο των
σπουδών μου. Αυτό όμως που με σιγουριά μπορώ
να πω και για το οποίο είμαι ευγνώμων και άλλο τόσο υπερήφανος, είναι πως είμαι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Αν και η οικογένειά μου δεν
είχε κάποια σχέση με το γερμανικό στοιχείο, μέχρι
σήμερα, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή
μου, επιμένω ότι οι γονείς μου μου έκαναν το καλύτερο δώρο στέλνοντάς σ’ αυτό το σχολείο. Ύστερα
ήρθα με την υποτροφία της DAAD στο Βερολίνο,
όπου σπούδασα Κλασική Αρχαιολογία και Φιλολογία
σ’ ένα πανεπιστήμιο με μακρά παράδοση στις ανθρωπιστικές σπουδές και όχι μόνο, στο Πανεπιστήμιο Humboldt. Εργάστηκα ως βοηθός (Studentische
Hilfskraft) στη συλλογή του Winckelmann Institut,
στην έδρα Kλασικής Aρχαιολογίας του πανεπιστημίου και σε φιλολογικά προγράμματα της Ακαδημίας
του Βερολίνου. Η πτυχιακή μου εργασία είχε τίτλο
«Τοπογραφία του Μύθου: Τα ιερά σπήλαια της Α-

κρόπολης των Αθηνών» ενώ τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα είναι κατά κύριο λόγο η επιγραφική, η αρχαία
ελληνική και ρωμαϊκή θρησκεία και η ερμηνεία τελετουργιών με βάση τις γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Παράλληλα με τις σπουδές μου ασχολούμαι με
τη μετάφραση και μ’ ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέατρο και
γενικώς οι καλές τέχνες. Απολαμβάνω τους περιπάτους
ιδίως όταν αυτοί συνοδεύονται από «μικροανασκαφές»
σε παλαιοπωλεία.
DAAD: Τι σας προώθησε προς τις σπουδές Αρχαιολογίας;
K. Μπίλιας: Καταλυτική γι’ αυτή μου την επιλογή υπήρξε
μια εκδρομή στην Μ. Ασία, που οργάνωσε για μια ομάδα
εργασίας ο τότε Θεολόγος μας κύριος Μπίρταχας, ο οποίος έκτοτε έγινε και παραμένει μέντοράς μου. H ομάδα
εργασίας είχε τίτλο «Ιστορία και Περιήγηση» και για μένα
ήταν μια αποκάλυψη. Ως τότε, δηλαδή ως την 12η τάξη,
νόμιζα πως ήξερα πολύ καλά τι ήθελα να σπουδάσω.
Ήμουν πεπεισμένος πώς κάποια μέρα θα γινόμουν νομικός. Κάνοντας όμως αυτό το ταξίδι στην άλλη πλευρά
του Αιγαίου κατάλαβα, όχι μόνο ότι δεν είχα αρκετό πάθος για τη νομική επιστήμη ώστε ν’ αφιερωθώ σ’ αυτήν,
αλλά και ότι αν δεν γινόμουν αρχαιολόγος θα ήμουν δυστυχής. Αυτές οι ιδέες βέβαια χρειάστηκε να περάσει λίγος καιρός για να αποκρυσταλλωθούν. Κι αυτό το οφείλω
στη Σύμβουλο της DAAD, την κα Γουδουσάκη, που είχα
την τύχη να συναντήσω για πρώτη φορά σε μια ενημερωτική συνάντηση στο σχολείο μου, όπου λίγο ως πολύ
μου έδωσε να καταλάβω τη σημασία της σωστής επιλογής. Ότι δηλαδή η πρώτη συνθήκη της επιτυχίας είναι να
αφιερώνεσαι σε κάτι που σου αρέσει πραγματικά, όσο
τουλάχιστον είναι κανείς σε θέση να το ξέρει. Αλλά και
πάλι οφείλει κανείς να το αναζητά μέχρι να το βρει. Δεν
αμφιβάλλω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έβγαζα και τη
νομική και ότι ίσως να με γοήτευαν πολλά από αυτά που
θ’ άκουγα και θα μελετούσα, αλλά σίγουρα κάτι θα μου
έλειπε. Ένα κενό αδύνατο να καλυφθεί από ένα χόμπι.
Επομένως αν θα έπρεπε να επιλέξω εκ νέου, χωρίς δεύτερη σκέψη θα επέλεγα τον ίδιο δρόμο, της λεγόμενης
«brotlose Kunst», δηλ. το δρόμο της τέχνης της φτώχιας,
όπως λένε οι Γερμανοί.
DAAD: Ποιες ήταν για σας οι μεγαλύτερες προκλήσεις,
εκπλήξεις και απογοητεύσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;
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«...το γερμανικό ακαδημαϊκό σύστημα δίνει ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση»
K. Μπίλιας: Αν και λένε ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισα
κι αντιμετωπίζω, ήρθε προς τα τέλος των σπουδών μου: είναι βεβαίως η έκρυθμη κατάσταση λόγω του covid19. Μου κόστισε, όπως και σε πολλούς άλλους τον χώρο των σπουδών και της εργασίας μου κι ένα σημαντικό κομμάτι των κοινωνικών επαφών εντός κι εκτός Πανεπιστημίου. Βεβαίως από έναν φοιτητή αρχαιολογίας θα μπορούσε
κανείς να περιμένει πως η ανασκαφή είναι μητέρα
όλων των απογοητεύσεων και των εκπλήξεων,
ωστόσο ακόμα και μια ανασκαφή φτωχή σε ευρήματα μπορεί να σου διδάξει αν μη τι άλλο την υπομονή και την επιμονή, χαρακτηριστικά απαραίτητά
νομίζω για έναν αρχαιολόγο. Επίσης η συνεργασία με συμφοιτητές και συναδέλφους είναι σίγουρα
ένα από τα σημεία που μπορούν να προκαλέσουν
και τα δύο, θετική έκπληξη, αλλά δυστυχώς και
απογοήτευση.
DAAD: Θα συνιστούσατε τις σπουδές στη Γερμανία;
K. Μπίλιας: Κρίνοντας από την εμπειρία μου στο
Βερολίνο, το να σπουδάσει κανείς στη Γερμανία
είναι οπωσδήποτε ένα δυνατό χαρτί για την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και μια εμπειρία
που ανοίγει τους ορίζοντες, πλουτίζει, προβληματίζει και τελικά ενηλικιώνει τους τολμηρούς που
επέλεξαν αυτή την πορεία. Ωστόσο δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι πρέπει να προηγούνται η κατάλληλη
προετοιμασία και οι κατάλληλες ζυμώσεις που να
επιτρέπουν στο εγχείρημα να ευδοκιμήσει. Αδιαμφισβήτητα η Γερμανική Σχολή είναι ένα σημαντικό
εφόδιο, χωρίς να σημαίνει ότι μιλάμε για μονόδρομο. Ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια είναι κατά κανόνα κορυφαία, ότι δίνονται ευκαιρίες για πρακτική
άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση, αδιανόητες για την ελληνική πραγματικότητα, και ότι με
λίγη καλή θέληση δεν είναι και τόσο δύσκολο να
ενταχθεί και να δικτυωθεί κανείς, μπορώ από την
προσωπική μου πείρα να το εγγυηθώ, αλλά είναι
και κάτι γενικά γνωστό. Επίσης ένα σημαντικό
προσόν του γερμανικού ακαδημαϊκού συστήματος
είναι ότι αγκαλιάζει τους αναποφάσιστους, καθώς
επιτρέπει την εύκολη μεταγραφή από σχολή σε

σχολή, κάτι δυστυχώς αδύνατο στην Ελλάδα. Αυτό
όμως που δυστυχώς τείνουμε να ξεχνάμε είναι ότι
η απόφαση για σπουδές στο εξωτερικό είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση, κάτι που ο μαθητής ή
η μαθήτρια του Λυκείου θα πρέπει να θέλει ο ίδιος.
Μόνο έτσι θα είναι σε θέση να το πιστέψει, να το
παλέψει και τελικώς να το πετύχει. Επομένως για
τους παραπάνω λόγους προτείνω ανεπιφύλακτα
τις σπουδές στη Γερμανία σ’ εκείνους και εκείνες
που είναι έτοιμοι, ή έστω δε φοβούνται να εκτεθούν, να γνωρίσουν καλύτερα το καινούργιο και να
πάρουν ό,τι όμορφο και ωφέλιμο αυτό μπορεί να
τους προσφέρει, δίνοντας κι αυτοί το καλύτερο του
εαυτού τους. Για τους υπόλοιπους ίσως να μην έχει
έρθει ακόμα η ώρα, και εκεί δεν βοηθά η πίεση.
DAAD: Τι έπρεπε να κάνετε για να λάβετε χρηματοδότηση για το μεταπτυχιακό σας ως ήδη υπότροφος;
K. Mπίλιας: Χρειάστηκε να ολοκληρώσω με καλούς βαθμούς (μεταξύ sehr gut και gut: 1 - 2,3) τις
προπτυχιακές σπουδές στον προβλεπόμενο χρόνο
των τριών ετών και να συντάξω μία επιστολή στη
οποία εξηγούσα την πορεία μου αυτό το διάστημα
και τα σχέδιά μου για το μεταπτυχιακό.

AΓΓΕΛΙΑ

International Graduate Center (IGC) is part of the Hochschule
Bremen – University of Applied Sciences, a German state
university. For applicants with a first university degree, IGC
offers a wide range of full-time MBA and Master programs in
the area of international and European business and management. All full-time courses are taught in English and
prepare students for their future leadership tasks. More informations: https://www.graduatecenter.org/en/mba-master.html
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«...τύχη, τόλμη, ταλέντο αποτελούν σύμφωνα με τον Ελύτη τη
συνταγή της επιτυχίας».
Πρόγραμμα Υποτροφιών της DAAD για απόφοιτους σχολείων PASCH

 Υποτροφίες για αριστούχους και ιδιαίτερα ταλαντούχους απόφοιτους των σχολείων του δικτύου PASCH

Η επόμενη φάση ήταν μια συνέντευξη με παρόμοιο
περιεχόμενο και διευκρινιστικές ερωτήσεις, που διεξήχθη στη Βόννη.

(Γερμανική Σχολή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Athe-

DAAD: Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου;

ner Schule, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου,

K. Mπίλιας: Σκοπεύω τον Σεπτέμβριο να παραδώσω τη μεταπτυχιακή μου εργασία πάνω σε μια νέα
προσέγγιση τω καβειρίων μυστηρίων της Θήβας.
Ύστερα ένα εξάμηνο στη Ρώμη για να ολοκληρώσω
τις σπουδές μου και από κει στην αναζήτηση ενός
διδακτορικού σε γερμανικό πανεπιστήμιο.

Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια ΚωστέαΓείτονα, Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη, Σχολή Β. Μαντά Ελληνο-Γερμανικό Σχολείο, Νέα Γενιά Ζηρίδης,
Neue Schule Athen, Ρωδίων Παιδεία, 18ο Γυμνάσιο
Αθηνών, Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο,
Παλλήνης, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου
Μακεδονίας)

 Οι διευθύνσεις των σχολείων ή οι αρμόδιοι της ZfA
(Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων στο Εξωτερικό) προτείνουν υποψηφίους μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας σχολικής χρονιάς του Λυκείου. Oι ίδιοι
μαθητές δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Η
διαδικασία επιλογής διεξάγεται πριν την αποφοίτησή
τους.

 Υποτροφίες για βασικές (Βachelor ή Staatsexamen)
σπουδές αμέσως μετά την αποφοίτηση. Δυνατότητα
παράτασης χρηματοδότησης και για μεταπτυχιακές
σπουδές (Master) κατόπιν αίτησης από τους ίδιους
τους υποτρόφους.

 Προκήρυξη υποτροφίας αρχές Δεκεμβρίου ανά έτος
μέσω της ZfA, η οποία την κοινοποιεί προς τα σχολεία PASCH στην Ελλάδα.

 Eνημερωτική εκδήλωση για τις υποτροφίες της
DAAD, ZfA και Goethe Institut κάθε φθινόπωρο.
Δείτε εδώ την τελευταία εκδήλωση: "Προοπτικές για
το μέλλον της πρωτοβουλίας
PASCH” („Zukunftsperspektiven mit PASCH“ )

 861,-Ευρώ μηνιαίως + ιδιωτική ασφάλεια υγείας +
60% των υποτρόφων επιπλέον υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές.

 Επί του παρόντος περ. 600 υπότροφοι από περίπου
70 χώρες με επιτυχία περάτωσης σπουδών 90% το 2020. 110 Υποτροφίες παγκοσμίως, εκ των οποίων 7 σε Έλληνες απόφοιτους σχολείων PASCH.
www.pasch-net.de

DAAD: Τι θα συμβουλεύατε μαθητές που βρίσκονται στο στάδιο της επιλογής κατάλληλου προγράμματος σπουδών;
K. Mπίλιας: Τίποτα περισσότερο από αυτό που με
είχε συμβουλέψει η σύμβουλος της DAAD εκείνο το
απόγευμα πριν από πέντε χρόνια και κάτι στην Studienberatung. Να αναζητήσουν τι πραγματικά τους
αρέσει, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούν να
προσεγγίσουν το περιεχόμενο του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Είναι μια απόφαση που
χρειάζεται χρόνο και τον κατάλληλο σύμβουλο. Κι
αυτό είναι μια έκκληση προς τους γονείς. Να συμβουλεύουν, να στηρίζουν αλλά να μην πιέζουν τα
παιδιά ούτε ως προς το τι ούτε ως προς το πού να
σπουδάσουν. Ας μου επιτραπεί να προσθέσω στα
τρία Τ του Ελύτη –τύχη, τόλμη, ταλέντο- τα οποία
σύμφωνα με τον νομπελίστα αποτελούν τη συνταγή
της επιτυχίας κι ένα Π, το πάθος, συστατικό απαραίτητο για κάθε νέα αρχή.
DAAD: Πως είναι να ζείτε ως Έλληνας στο Βερολίνο; Τι σου λείπει από την Ελλάδα; Και τι θα σου
έλειπε από τη Γερμανία αν αποφάσιζες να ζήσεις
αλλού;
K. Mπίλιας: Το Βερολίνο πια έχει γίνει σπίτι μου,
από την Ελλάδα εκτός από την οικογένεια και τους
φίλους που μου λείπουν, όσο αστείο και ν’ ακούγεται μου λείπει το ραδιόφωνο. Αν κάποτε φύγω από
τη Γερμανία θα μου λείπει η σιγουριά που νιώθει
κανείς σπίτι του, στα μέρη που ξέρει και τον ξέρουν.
Από την άλλη αυτή τη σιγουριά άφησα, αφήνοντας
την Ελλάδα στα 17 μου και δεν το μετάνιωσα ποτέ.
Άλλωστε μέχρι και ο Οδυσσέας επέστρεψε στην
Ιθάκη για να φύγει ξανά.
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Προσεχείς εκδηλώσεις

Διαδικτυακές παρουσιάσεις Γερμανικών Πανεπιστημίων

University of Applied Sciences Augsburg

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2021

Σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για τις σπουδές στη
Γερμανία και να συναντήσετε διαδικτυακά εκπροσώπους γερμανικών ιδρυμάτων; Τότε επισκεφτείτε τα
Online Information Sessions και ενημερωθείτε από
πρώτο χέρι για τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και
τα προγράμματα σπουδών τους. Θέσετε τις ερωτήσεις σας απευθείας για να λάβετε επιτόπου απαντήσεις. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στα Αγγλικά (εν μέρει και Ελληνικά) και προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για πολύτιμες πληροφορίες και οδηγίες για τις
αιτήσεις. Ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας
για τις προσεχείς εκδηλώσεις. Οι σύνδεσμοι για τη
δήλωση συμμετοχής θα ανακοινωθούν περ. τρεις
εβδομάδες πριν την έναρξη τους στην ιστοσελίδα της
DAAD.

Margareta Perkovic
International Office
Margareta.Perkovic@hs-augsburg.de
www.hs-augsburg.de

Technical University Darmstadt

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021, 4 - 5 μ.μ.

#

Δωρεάν εγγραφή εδώ

Εκπρόσωποι του TU Darmstadt θα σας ενημερώσουν για την εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών,
τις προϋποθέσεις καθώς και για τις επαγγελματικές
προοπτικές. Επίσης, θα παρουσιάσουν
το αγγλόφωνο μάστερ Mathematics M.Sc. Φυσικά,
θα υπάρχει και
χρόνος για τις
προσωπικές
σας ερωτήσεις.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής
Ζαχαρίας Τάβλας από την
Κρήτη θα χαρεί
να σας ενημερώσει για όλα τα σημαντικά θέματα από πρώτο χέρι!
Hochschule Bremen— City University of Applied Sciences,
7 Ιουλίου 2021, 3 - 4 μ.μ
www.hs-bremen.de
Karlsruher Insitute of Technology,
Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021, 3 - 4 μ.μ
www.kit.edu

University of Applied Sciences Offenburg, Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου
2021, 4 - 5 μ.μ

Lydia Schindler
International Office
Lydia.Schindler@hs-offenburg.de
www.hs-offenburg.de
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Προσεχείς εκδηλώσεις
Το Falling Walls Lab έρχεται ξανά στην
Ελλάδα

Το Falling Walls Lab διοργανώνεται από το
Ίδρυμα Falling Walls και χρηματοδοτείται από το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας
της Γερμανίας, τη Γερουσία του Βερολίνου, τη
Google και τη Huawei. Υποστηρίζεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας
και τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών.
Το Falling Walls Lab Greece θα πραγματοποιηθεί
στις 23 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση
https://falling-walls.com/lab/apply/greece/ έως τις
27 Ιουνίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.fallingwalls.com/lab

H DAAD στη ΔΕΘ

Είστε νέος επιστήμονας, ερευνητής ή επιχειρηματίας άνω των 18 ετών; Σπουδάζετε ακόμη ή έχετε
πρόσφατα ολοκληρώσει τις σπουδές σας; Έχετε
μια καινοτόμο ιδέα; Θέλετε να την παρουσιάσετε
μπροστά σε μια κριτική επιτροπή και να διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας σε έναν διαγωνισμό pitch παγκόσμιας κλάσης;
Η SciCo σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο
ΑΘΗΝΑ διοργανώνουν το Falling Walls Lab Greece
και προσκαλούν ταλαντούχους φοιτητές, ερευνητές
και επαγγελματίες σε πρώιμο στάδιο της σταδιοδρομίας τους, να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε
μόλις 3 λεπτά, παρουσιάζοντας μια καινοτομία που
δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στην επιστήμη και την
κοινωνία.
Σε όσους επιλεχθούν, θα δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στον τελικό του Falling
Walls Lab, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο
στις 7 Νοεμβρίου 2021!

Φέτος θα συμμετάσχει η DAAD Ελλάδας για πρώτη
φορά στη ΔΕΘ. Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε
στο περίπτερό μας, να δούμε παλιούς γνώριμους και
καινούρια πρόσωπα και να ανταλλάξουμε ιδέες συνεργασίας!
ΑΓΓΕΛΙΑ

Degree Programme Transportation
Economics (M.Sc.)
The design of mobility, transport and logistics systems is
one of the main societal challenges. TU Dresden's English master’s programme in “Transportation Economics” (M.Sc.) provides you with methods and
tools for understanding, processing and solving imminent transport-related issues. Be part of future mobility!

https://tud.de/sins/ma-tec
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Προσεχείς εκδηλώσεις
Διαδικτυακές εκδηλώσεις «Research in
Germany»

ANZEIGE

Study at TUM School of Management in Munich
Own finance in the digital era and master the challenges of
big data. With the Master in Finance & Information Management, an exclusive and outstanding study program awaits
7 Ιονίου 2021: The German Research Landscape Who does
research in Germany?
8 Ιουνίου 2021: Doctorate Opportunities in Germany How to find

you. Benefit from small classes, individual mentoring, and an
entrepreneurial spirit to develop your own business ideas.
Apply now!

a supervisor, write a proposal, find funding opportunities.
9 Ιουνίου 2021: Postdoc opportunities in Germany How to find a

ANZEIGE

position and funding opportunities.
10 Ιουνίου 2021: “Ask a professor” …and get insights on selection criteria, how to address a professor successfully and everything you want to know about research! Register now!

Study at Bavaria‘s most Pioneering University of Applied Sciences
As a multi award-winning university, we provide degrees with
integrated practical elements in Business, Engineering and
Healthcare, designed around the demands of global commerce. We are the most rapidly expanding university in Bavaria, nationally ranked as one of the best Universities of
Applied Sciences in Germany, committed to producing global
graduates with international degrees. https://www.th-deg.de/

ANZEIGE

Ενδιαφέρεστε να διεξάγετε έρευνα στη Γερμανία; Εγγραφείτε στην

Take the next step in your career with this MBA Pro-

διαδικτυακή έκθεση καριέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις

gramme in Southern Germany

24 Ιουνίου 2021, 9 π.μ. - 13 μ.μ. (EDT), για να ενημερωθείτε για

The Kempten MBA in Southern Germany helps you make a

τις ευκαιρίες καριέρας καθώς και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον
ερευνητικό τομέα για διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
Συναντήστε online περισσότερα από 20 γερμανικά πανεπιστήμια
και ερευνητικά ιδρύματα. Μάθετε περισσότερα εδώ: www.researchin-germany.org/virtualfair

career stride either internationally or in one of Germany’s
world market leading companies. Overview: blended learning approach, international, flexible, practice-oriented, attractive region, EFMD programme accreditation. To find out
more, click here.
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Υποτροφίες DAAD 2021/22
Αναλυτικές πληροφορίες, νέες ημερομηνίες καθώς και οδηγίες υποβολής αιτήσεων
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
DAAD www.funding-guide.de.

 Μεταπτυχιακές σπουδές Μουσικής / Study
Scholarships for Foreign Graduates in the Field
of Music. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Οκτωβρίου.
 Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών / Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Οκτωβρίου.
 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.

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές /
έρευνα
 Υποτροφία έρευνας ενός ακαδημαϊκού έτους
για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων /
Research Grants - One Year Grants. Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων: Νοέμβριος 2021.

Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας
 Καλοκαιρινά τμήματα γλώσσας και πολιτισμού / University Summer Courses offered in
Germany for Foreign Students and Graduates. Υποβολή αιτήσεων από 15 Σεπτεμβρίου
ως 1 Δεκεμβρίου 2021.

 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).

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
 Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων /
Study Scholarships for Graduates of All Scientific Disciplines. Υποβολή αιτήσεων ως Νοέμβριο
2021.
 Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής /
Study Scholarships for Foreign Graduates in the
Field of Architecture. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου.

 Υποτροφία έρευνας Cotutelle / Research
Grants - Cotutelle Doctoral Programmes. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Νοέμβριος 2021.
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Προγράμματα Υποτροφιών
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).
 Υποτροφία διεθνούς κινητικότητας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές μέσω προσωρινών θέσεων σε γερμανικά πανεπιστήμια/
Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience (PRIME). Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου
(χρονική περίοδο έναρξης 1 Ιουνίου 2022).
www.daad.de/prime

- 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.

ANZEIGE

 DLR-DAAD: Υποτροφία Έρευνας στον τομέα του Διαστήματος, της Αεροναυπηγικής, της Ενέργειας και των
Μεταφορών / DLR-DAAD Research Fellowship Programme for Doctoral Studies, PostDocs and Senior

Επαναπροσκλήσεις
 Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων
της DAAD / Re-Invitation Programme for Former Scholarship Holders. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Scientist.

 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.

- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης της
υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως
15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους).
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