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Social Media  

Που θα μας βρείτε 

Ωράριο λειτουργίας 

DAAD Ενημερωτικό Κέντρο 
Αθηνών  
Goethe-Institut Athen 
Omirou 14 – 16 
GR – 10672  
Tel.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  

Τηλεφωνική ενημέρωση 
Δε & Τε       14:00 – 17:00 
Τρ, Πε & Πα 10:00 – 13:00 
 
Προσωπική ενημέρωση 
Τρ & Πε        10:00 – 13:00 
Δε & Τε        14:00 – 17:00 
 
Δεν κλείνουμε προσωπικά 
ραντεβού. Η ενημέρωση 
γίνεται και μέσω e-mail.    
Δεν κλείνουμε προσωπικά 
ραντεβού. Η ενημέρωση 
γίνεται και μέσω e-mail.    
Καθημερινή ενημέρωση 
μέσω facebook και twitter.  
 

Καθημερινή ενημέρωση 
μέσω facebook και twitter 
 
 

Εκδότης: 
Γερμανική Υπηρεσία Ακα-
δημαϊκών Ανταλλαγών 
DAAD.  
Kennedyallee 50 
D – 53175 Bonn 
Υπεύθυνη κατά το νόμο:  
Dr. Dorothea Rüland 
Σύνταξη & Επιμέλεια : 
Alexander Roggenkamp 
Λία Γουδουσάκη 
Νίκος Δημητρόπουλος 
Φωτογραφίες: 
Ελίνα Γιουνανλή 
ιδιωτικές   
Επικοινωνία:  
Τηλ.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  
 

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί ανα-

γνώστες, 

Η «θερμή» περίοδος των αιτήσεων για τις 

ετήσιες υποτροφίες της DAAD και τις υπο-

τροφίες για τα καλοκαιρινά μαθήματα 

γλώσσας έχει ήδη τελειώσει. Σε σύγκριση με 

το τελευταίο έτος παρατηρείται μία αύξηση 

των αιτήσεων. Συνολικά υποβλήθηκαν 264 

αιτήσεις για τις ετήσιες υποτροφίες (217 για 

μεταπτυχιακά και 47 για έρευνα) και 84 για 

το καλοκαιρινά τμήματα γλώσσας. Πρόκειται 

για μία αύξηση της τάξεως του 20 % για τις 

ετήσιες υποτροφίες και του 5 % για τα καλο-

καιρινά τμήματα. Ευχόμαστε σε όλους τους 

υποψήφιους καλή επιτυχία στη τελική διαδι-

κασία επιλογής.  

Όσον αφορά τις υποτροφίες μικρής διάρκει-

ας και τις υποτροφίες για τους καθηγητές, 

λόγω περικοπών δυστυχώς δεν είμαστε σε 

θέση να δεχτούμε αιτήσεις για το 2016. Συ-

νεπώς η προθεσμία της 1/3/16 ακυρώνεται. 

Αιτήσεις με προθεσμία την 1η Οκτωβρίου θα 

είναι εκ νέου εφικτές.  

Ο Οκτώβριος θα είναι και ένας σημαντικός 

μήνας για τους υπότροφούς μας, μιας και το 

πρώτο σαββατοκύριακο 1η και 2α Οκτωβρίου 

πρόκειται να προσκληθούν σε μία μεγάλη 

εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα την Ευρώπη. 

Ιδέες σχετικά με παρουσιάσεις, workshops ή 

ομιλίες είναι ευπρόσδεκτες. Θα χαρούμε αν 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@daad.gr.   

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο βεβαίως δεν 

μπορούν να λείπουν τα σχόλια και οι συνε-

ντεύξεις στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών α-

νταλλαγών. Το ΤΕΙ Ηπείρου υπέβαλλε επιτυ-

χώς αίτηση στη DAAD ως πρώτο ΤΕΙ της Ελ-

λάδας για ένα ομαδικό ταξίδι στη Γερμανία. 

Οι φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένων 

Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικο-

νομία μοιράζονται τις εμπειρίες τους (σελ 3). 

Επίσης πήραμε συνέντευξη από την κυρία 

Αννέζα Άνδροβικ, η οποία είναι υπότροφος 

του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη και του Ιδρύ-

ματος Κώστα και Ελένης Ουράνη στον τομέα 

της μετάφρασης (Σ. 5).  

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου 

Falling Walls Lab το περασμένο φθινόπωρο 

στην Αθήνα, θα μεταφέρουμε φέτος την 

εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία 

με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το 

Γενικό Προξενείο της Γερμανίας (τέλος Μαί-

ου με αρχές Ιουνίου). Την ακριβή ημερομη-

νία θα ανακοινώσουμε στην ιστοσελίδα μας 

(www.daad.gr).   

Πολύ συχνά επισκέπτονται το γραφείο μας 

υποψήφιοι φοιτητές από χώρες μη μέλη της 

ΕΕ για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με 

δυνατότητες σπουδών στη Γερμανία. Σε 

αυτό το τεύχος δίνουμε πληροφορίες για το 

τι πρέπει να προσέξουν για την έκδοση φοι-

τητικής βίζας (Σ 4). 

Επιπλέον ενημερώσαμε το φυλλάδιο μας 

για «Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοι-

τους Γερμανικής Φιλολογίας» (Σ 4). 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα οργανώσουμε 

και δυο ερευνητικά συνέδρια (cancer rese-

arch και organic electronics) σε συνεργασία 

με το Εθνικό Ίδρυμα  Ερευνών (www.eie.gr). 

Τα προγράμματα και οι ημερομηνίες θα 

ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα 

μας.  

Εννοείται πως το γραφείο μας θα βρίσκεται 

πάλι καθοδόν για παρουσιάσεις στην Αθήνα 

και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δείτε αναλυτι-

κά που μπορείτε να παρακολουθήσετε μία 

παρουσίασή μας.  

Σας εύχομαι καλή 

ανάγνωση! 

 

Alexander Roggenkamp

Πληροφορίες έκδοσης 

mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
http://www.eie.gr/
https://www.facebook.com/pages/DAAD-Information-Center-Athens/136788843016684?ref=hl
https://twitter.com/DAAD_Athens
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School of Economics  
(BGSE) 

Doctoral Program in Economics 
call for applications 

scholarships available 
admission with bachelor’s or master’s degree 

 

 
The Bonn Graduate School of Economics (BGSE) offers a 
structured doctoral program in economics that combines 
demanding course work with early individual research in 
a supportive and intellectually demanding environment. 
Outstanding (top 10%) students holding a bachelor’s or 
master’s degree in economics or related fields (e.g. 
mathematics, statistics, business administration, ac-
counting, and finance) are encouraged to apply for ad-
mission. 
 
All BGSE activities are conducted in English. Grants are 
available to basically all BGSE students. All students are 
provided with adequate office space. Our student body 
benefits from an excellent faculty and numerous collabo-
rative research activities. 
 
Please visit the BGSE website for application require-
ments and information on the program 
www.bgse.uni‐bonn.de. 

Applications have to be submitted online (via 
www.bgse.uni-bonn.de). The aplication deadline for the 
program starting in October is March 31, 2016. 

ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

Παρουσιάσεις για σπουδές και έρευνα στη 
Γερμανία  

_____________________________ 

Αττική 

19 Μαρτίου 2016, ώρα 14:45: Εκπαιδευτήρια Δούκας  

10 Μαρτίου 2016, ώρα 11:30: Εράσμειος Ελληνογερ-

μανική Σχολή 

2 Μαρτίου 2016, ώρα 19:00: Σχολή Μωραίτη 

Ξάνθη, 19 Απριλίου 2016: Παρουσίαση στην Ξάνθη 

στα πλαίσια της έκθεσης με θέμα τις μεταπτυχιακές 

σπουδές για φοιτητές και απόφοιτους του Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οργάνωση: Γραφείο 

Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Μηχανικών Περι-

βάλλοντος 

_____________________________________________ 

TestDaF 2016 

_____________________________________________ 

Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD λειτουργεί 

και ως εξεταστικό κέντρο για την εξέταση TestDaF και 

διεξάγει κατά κανόνα έξι φορές το χρόνο την εξέταση. 

Πληροφορίες για την εξέταση θα βρείτε εδώ. 

Προσοχή: Η εξέταση TestDaF δεν θα διεξαχθεί στις 

20. Απριλίου 2016 στην Αθήνα!  

TestDaF 2016 

Ημερομηνία Δήλωση συμμετοχής  
10. Φεβρουαρίου 2016  
 

18.11.2015 – 13.01.2016 

9. Ιουνίου 2016 
 

14.04.2016 – 12.05.2016 

15. Ιουλίου 2016 
 

24.05.2016 – 21.06.2016 

20. Σεπτεμβρίου 2016 
 

26.07.2016 – 23.08.2016 

 

TestDaF-Τμήματα προετοιμασίας 

  
 

Το Goethe-Institut Athen προσφέρει ιδανική προετοι-
μασία για την εξέταση TestDaF. Eπικοινωνήστε με τη 
γραμματεία και ενημερωθείτε για τα εντατικά προ-
γράμματα προετοιμασίας: Τηλ.: +30 2103661 038 

 

http://www.doukas.gr/
http://www.erasmios.gr/
http://www.erasmios.gr/
http://moraitis.edu.gr/school/
http://career.duth.gr/portal/
http://career.duth.gr/portal/
http://www.env.duth.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.daad.gr/
http://www.goethe.de/ins/gr/de/ath/lrn/skb.html
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________________________________________________ 

Γερμανική Φιλολογία – Μετά τις σπουδές τι; 

_____________________________________________ 

Με αφορμή το υπό έκδοση ανανεωμένο ενημερωτικό 

φυλλάδιο «Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία για 

απόφοιτους Γερμανικής Φιλολογίας» θα θέλαμε να 

ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας για τις επιλογές 

που έχει κάποιος στα γερμανικά πανεπιστήμια.   

Η Germanistik δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να 

επιλέξει εξειδικευμένα αντικείμενα σπουδών. Κάποιος 

μπορεί αποκλειστικά να σπουδάσει μόνο Γερμανική 

Λογοτεχνία ή αντιστοίχως μόνο Γλωσσολογία ή Διδα-

κτική ή Μεσαιωνική Γραμματεία ή ακόμα και άλλες 

ειδικότητες όπως Γενική και Συγκριτική Λογοτεχνία, 

Ψυχογλωσσολογία, Κοινωνική ή Ιστορική Γλωσσολο-

γία, Νευρογλωσσολογία.   

Oι κλάδοι Deutsch als Fremdsprache και Deutsch als 

Zweitsprache έχουν αποκλειστικά στραμμένο το ενδι-

αφέρον τους στη διδασκαλία της Γερμανικής σε ξέ-

νους μαθητές ή σε ξένους που έχουν γεννηθεί και 

μεγαλώσει στη Γερμανία και η γερμανική είναι για 

αυτούς δεύτερη γλώσσα. Αντιστοίχως τέτοια τμήματα 

τα βρίσκουμε και άλλα ονόματα, όπως Interkulturelle 

Germanistik, Deutsch als Fremdsprachenphilologie, 

Fremdsprachendidaktik κτλ.         

Επίσης ο κλάδος της Μετάφρασης και Διερμηνείας 

προσελκύει πολλούς αποφοίτους μιας και αυτός δίνει 

τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης. Το Πανε-

πιστήμιο του Mainz είναι το μοναδικό στη Γερμανία 

που προσφέρει Μεταπτυχιακό με γλώσσα εργασίας τη 

Νέα Ελληνική (έδρα στο Germersheim).          

Τέλος για τον απόφοιτο Γερμανικής Φιλολογίας η Γερ-

μανία προσφέρει και άλλες δυνατότητες εξειδίκευσης. 

Κλάδοι όπως Kulturwissenschaften, Kulturmanage-

ment, Medien- und Kommunikationswissensschaft, 

Interkulturelle Kommunikation, Buchwissenschaften,  

Erziehungswissenschaften, Computerlinguistik, Digital 

Humanities, Bildung und Medien, Sozialwissenschaften 

δίνουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να 

διευρύνει τις επαγγελματικές του προοπτικές.  

Για καλύτερη και άμεση ενημέρωσή σας έχουμε συλ-

λέξει εδώ όλα εκείνα τα τμήματα τα οποία προσφέ-

ρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια και έχουν ενδιαφέ-

ρον για αποφοίτους τμημάτων γερμανικής φιλολογί-

ας.     

The top-ranked International Graduate Pro-

grams at the University of Kaiserslautern 

 

The TU Kaiserslautern is a top-ranked German research-
oriented university (Place 10 of all German universities, 
Place 5 for Departments, Wirtschaftswoche, June 2014) 
for science, technology, and industry. Our University of-
fers high-quality graduate education and (post)doctoral 
research training in innovative fields of economic rele-
vance, many of them as English-taught programs. Our 
features:  

  

 International study environment highly affiliated 
to industry and research  
 “Science Alliance Kaiserslautern”, network of 
high-profile science institutions on & nearby campus 
 “University of Teaching Excellence " award for 
outstanding student-teacher ratio   
 

16 International Graduate Programs: 
- Electrical and Computer Engineering: M.Sc. Electrical & 
Computer Engineering,European Master in Embedded 

 Computing Systems 
- Computer Science: M.Sc. Computer Science, M.Sc. 
Computer Science in Applications, 
European Master in Software Engineering 
- Mathematics: M.Sc. Mathematics International, M.Sc. 
Technomathematics, M.Sc. Mathematics, M.Sc. Econo-
mathematics 
- Biology: M.Sc. Microbial and Plant Biotechnology, M.Sc. 
Molecular Cell Biology and Neurobiology,  
M.Sc. Ecology and Microbial Biodiversity 
- Graduate School Commercial Vehicle Technology: M.Sc. 
Commercial Vehicle Technology 
- Social Sciences: M.Sc. Cognitive Science 
- Distance Master: M. Eng. Software Engineering for Em-
bedded Systems, M.Eng. Nanotechnology 
 
Application deadlines*: Application require-

ments for international 
master students*:  

 April 30 for winter 
term starting on Oct 1 
 Oct 31 for summer 
term starting on April 1 
 

 Bachelor degree or 
equivalent 

 English language 
proficiency 

  Further details for program specific variations here  
Contact: 

TU Kaiserslautern 
E-Mail:  info@isgs.uni-kl.de 

Department of International Affairs: ISGS 
www.uni-kl.de/en/international 

Gottlieb-Daimler-Straße 47 

67663 Kaiserslautern, Germany 
 

 

http://www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/ba_ma_germanistik_2016.pdf
http://www.uni-kl.de/en/international/master/prospective-students/application-admission/
mailto:info@isgs.uni-kl.de
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_______________________________________________ 

Έκδοση σπουδαστικής βίζας - Πληροφορί-

ες για πολίτες εκτός ΕΕ που θέλουν να 

σπουδάσουν στη Γερμανία   

_____________________________________________ 

Πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα που η 

χώρα καταγωγής τους δεν συγκαταλέγεται στα μέλη 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Μολδα-

βία, Γεωργία κτλ.), έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο 

και σκοπεύουν να σπουδάσουν προπτυχιακά ή μετα-

πτυχιακά στη Γερμανία.  

Τα γερμανικά πανεπιστήμια σε αυτή τη περίπτωση 

αποδέχονται ή όχι τους υποψήφιους φοιτητές με τα 

ίδια ακριβώς κριτήρια που θα αποδεχθούν ή θα α-

πορρίψουν έναν Έλληνα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

έχουν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις με 

βαθμό πρόσβασης πάνω από 10,00 και να πληρούν τις 

γλωσσικές προϋποθέσεις ή για μεταπτυχιακές σπου-

δές αναλυτική βαθμολογία και πτυχίο.  

Εκεί που υπάρχει σημαντική διαφορά είναι στην ά-

δεια παραμονής και συγκεκριμένα στη σπουδαστική 

βίζα. Σε αυτή τη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα 

πρέπει να προσέλθει στη Γερμανική Πρεσβεία και να 

προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:  

- έγκυρο διαβατήριο  

- ελληνική άδεια παραμονής ή βεβαίωση ανανέωσης 

μεταφρασμένη στα γερμανικά  

- βεβαίωση εισαγωγής σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας 

ή πρόσκληση για τις εισαγωγικές εξετάσεις  

- ασφάλεια υγείας (τουλάχιστον τρίμηνη) και να ισχύει 

στην Ευρώπη  

- πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής γλώσσας 

επιπέδου Β1 (τουλάχιστον)  

- δύο αιτήσεις (συμπληρώνονται στα γερμανικά ή 

αγγλικά)  

- δύο έγχρωμες φωτογραφίες  διαβατηρίου βιομετρι-

κών προδιαγραφών  

- τέλος, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματο-

δότηση των σπουδών (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα, 

βιβλιάριο αποταμιευτικού λογαριασμού τραπέζης, 

υποτροφίες, κ.ο.κ) 

Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται 

από δύο φωτοτυπίες το καθένα.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τον ενδιαφερό-

μενο αυτοπροσώπως μόνο στη Γερμανική Πρεσβεία 

στην Αθήνα. Το κόστος ανέρχεται στα 60,- ευρώ και 

χρονική περίοδος που απαιτείται για τη χορήγηση της 

βίζας είναι τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Ο υποψήφι-

ος φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

του να έχει τα πρωτότυπα έγγραφα μαζί του. 

Σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία χρηματοδότησης 

είναι σημαντικό να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

Η απόδειξη γίνεται με δύο τρόπους, είτε με άνοιγμα 

λογαριασμού (Sperrkonto) σε γερμανική τράπεζα και 

καταθέτοντας το ποσό των 8.040,- ευρώ (640,- ευρώ 

για 12 μήνες) είτε με ανάληψη όλων των υποχρεώσε-

ων (Verpflichtungserklärung von Privatperso-

nen/Undertaking of individuals) από τρίτο άτομο που 

ζει στη Γερμανία.  

Η Deutsche Bank διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και διαδικασίες 

για το άνοιγμα λογαριασμού για ξένους φοιτητές. 

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον  ακόλου-

θο σύνδεσμο: https://www.deutsche-

bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_internation

al-students-en.html  

Το κόστος ανοίγματος ενός τέτοιου λογαριασμού α-

νέρχεται στα 50,- ευρώ. Εφόσον και η αίτηση είναι 

πλήρης χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα η διεκπε-

ραίωση του. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο ενδιαφε-

ρόμενος όπως επίσης και η γερμανική πρεσβεία για 

την έκδοση σπουδαστικής βίζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html
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CHANGE BY EXCHANGE 

_____________________________________________ 

 

Αννέζα Άνδροβικ – Υπότροφος του  «Προ-

γράμματος Εκπαίδευσης και Επαγγελματι-

κής Κατάρτισης Νέων Μεταφραστών της 

Ελληνικής Λογοτεχνίας» 

_____________________________________________ 

 
Η Αννέζα Άνδροβικ είναι απόφοιτη του τμήματος Νεο-

ελληνικής Φιλολογίας του Βερολίνου με μεταπτυχιακό 

στις Ευρωπαϊκές Επιστήμες. Είναι υπότροφος του 

«Προγράμματος Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Νέων Μεταφραστών της Ελληνικής Λογο-

τεχνίας»  που πραγματοποιείται στην Αθήνα. 

Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με μια προσωπική ερώ-

τηση. Το επίθετό σου δεν ακούγεται γερμανικό αλλά 

ούτε και πολύ ελληνικό. Μπορείς να μας μιλήσεις 

λίγο γι’ αυτό;  

Τα επίθετα είναι μια χροιά παράδοσης, πολιτισμού 

αλλά και ιστορίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά επί-

θετα με ξενική προέλευση, κυρίως τουρκική και σλα-

βική αλλά και ιταλική. Χαρακτηριστικό της περιόδου 

συνύπαρξης εκείνων των λαών είναι η προσκόλληση 

ξένων καταλήξεων στα ελληνικά επίθετα.  

Το όνομα Άνδροβικ προέρχεται από την όμορφη Τήνο, 

απ’ όπου κατάγεται ο πατέρας μου. Η κατάληξη –ικ 

είναι μια απλοποιημένη εκδοχή της σλαβικής κατάλη-

ξης –ιτς. 

Μεγάλωσες στο Βερολίνο, σπούδαζες εκεί και πριν 

λίγο καιρό ήρθες στην Αθήνα για να ξεκινήσεις ένα 

πρόγραμμα μεταφραστικής εκπαίδευσης. Μπορείς 

να μας πεις γι’ αυτό το πρόγραμμα; Ποιοι βρίσκονται 

πίσω από αυτό; 

Το πρόγραμμα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ακαδη-

μίας Αθηνών με πρόεδρο τον Θανάση Βαλτινό και 

συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Κώστα και Ελέ-

νης Ουράνη και Πέτρου Χάρη. Συνεργάζεται με τα 

αντίστοιχα ξένα μορφωτικά ινστιτούτα στην Αθήνα, με 

το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την 

Εταιρεία Συγγραφέων και άλλους φορείς. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση νέων μεταφραστών, η 

προώθηση και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στο 

εξωτερικό και η δημιουργία μιας νέας γενιάς πρε-

σβευτών της.  

Μπορείς να μας μιλήσεις για τις λεπτομέρειες του 

προγράμματος; Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, ποι-

οι διδάσκουν, τι απαιτείται από τους υπότροφους; 

Και με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να κάνει αίτηση 

για υποτροφία; 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατικά μαθήματα ελ-

ληνικής γλώσσας, σεμινάρια ελληνικής λογοτεχνίας 

και λογοτεχνικής μετάφρασης από εξαιρετικούς καθη-

γητές, εκδηλώσεις όπως βιβλιοπαρουσιάσεις, συνα-

ντήσεις με συγγραφείς, ποιητές, κριτικούς, μεταφρα-

στές κ.ά.  

Προσφέρει  υποτροφίες κάθε χρόνο σε νέους του εξω-

τερικού, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συναφείς 

σπουδές (μετάφρασης, λογοτεχνίας, φιλολογίας κ.τ.λ.) 

και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο κάθε 

υπότροφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη ενός δόκιμου 

μεταφραστή της μητρικής του γλώσσας. Κατά τη διάρ-

κεια του προγράμματος πρέπει κανείς να βρίσκεται 

στην Αθήνα και να παρακολουθεί το ατομικό του πρό-

γραμμα σπουδών επίσης απαιτείται η εκπόνηση με-

ταφραστικής εργασίας στη μητρική του γλώσσα.  

© Ελίνα Γιουνανλή

http://www.academyofathens.gr/ecPortal.asp?id=51&nt=103&lang=1
http://www.academyofathens.gr/ecPortal.asp?id=51&nt=103&lang=1
http://www.idrimaurani.gr/grant.html
http://www.idrimaurani.gr/grant.html
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Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

www.greektranslatorprogramme.gr.  

Οι Έλληνες που μας επισκέπτονται καθημερινά στο 

γραφείο το μόνο που θέλουν είναι να πάνε στο Βε-

ρολίνο. Εσύ επέλεξες να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. 

Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ζωής μεταξύ των 

δύο πόλεων ή υπερισχύουν τα κοινά στοιχεία; 

Εννοείται πως υπάρχουν διαφορές. Αυτές είναι που 

κάνουν τις δυο αυτές πρωτεύουσες τόσο ιδιαίτερες. 

Διαφορές, που άλλες φορές είναι περισσότερο ευχά-

ριστες και άλλες λιγότερο. Διαφορές, μέσα από τις 

οποίες αισθάνεσαι και συ ο ίδιος διαφορετικός.  

Ανακαλύπτοντας άλλους πολιτισμούς και άλλους τρό-

πους ζωής, διαμορφώνεις και εμπλουτίζεις τη δική 

σου κοσμοθεωρία, ευαισθητοποιείσαι. Όταν αντιλαμ-

βάνεσαι τη διαφορετικότητα, τότε το ταξίδι αποκτά 

πλέον νόημα και γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Ειδι-

κά όταν μετά από λίγο καιρό, πριν καν το καταλάβεις, 

όλα θα σου φαίνονται τόσο οικεία που θα απορείς… 

Και τότε, ναι, θα υπερισχύουν τα κοινά στοιχεία και 

θα έχεις κάνει μια πόλη ξένη πιο δική σου απ’ όσο θα 

περίμενες! 

Τέλος, έχεις ήδη σκεφτεί τι θα κάνεις αφού ολοκλη-

ρωθεί το μεταφραστικό αυτό πρόγραμμα; Θα γυρί-

σεις πίσω στο Βερολίνο ή θέλεις να μείνεις μόνιμα 

στην Ελλάδα; 

Τα τελευταία χρόνια ζω, σπουδάζω και δουλεύω στην 

Ελλάδα και στη Γερμανία. Έχω οικογένεια και φίλους 

τόσο εδώ όσο κι εκεί. Το ταξίδι από τη μια χώρα στην 

άλλη κάθε άλλο από κουραστικό είναι. Με εμπνέει και 

με κάνει να νιώθω πιο δυναμική! Θεωρώ τον εαυτό 

μου πολύ τυχερό που αυτές οι δυο χώρες μου προ-

σφέρουν τόσα πολλά. 

Προς το παρόν έχω ρίξει την άγκυρά μου στην Αθήνα, 

μια πόλη που πάντοτε με ενθουσίαζε και με είλκυε με 

τον δικό της τρόπο. 

Είμαι αισιόδοξη. Πάντα ήμουν, αλλά συνειδητά! Η 

κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Κι εγώ νιώθω ότι 

κάτι ζητάει από μένα, ότι με προκαλεί… 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ελληνικό ΤΕΙ πραγματοποιεί για πρώτη 

φορά εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γερμανία με 

υποτροφία της DAAD 

_____________________________________________ 
 
Φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου γράφουν για το ταξίδι τους:  
 

 

Στο πλαίσιο της υποτροφίας που λάβαμε από την 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst / 

Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) είχα-

με για το χρονικό διάστημα 10/12/2015 – 22/12/2015 

από τα κάτωθι ιδρύματα να διεκπεραιώσουμε τις α-

κόλουθες δραστηριότητες. 

Ξεκινώντας από το Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας 

στο Μάνχαϊμ Γερμανίας μας δόθηκε η δυνατότητα να 

μάθουμε τις πτυχές της γλώσσας όπως και τα επιστη-

μονικά πεδία του Ινστιτούτου. 

Είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε διάφορα 

σεμινάρια, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να μπούμε 

σε βάσεις δεδομένων, που υπάγονται στα εκπαιδευτι-

κά τους ενδιαφέροντα και να χρησιμοποιήσουμε τη 

βιβλιοθήκη του εν λόγω Ινστιτούτου.  Η ενασχόληση 

με τις δυνατότητες  τρεχόντων online προγραμμάτων 

αποτελεί το έναυσμα και την απαρχή μιας μελλοντι-

κής και μακροχρόνιας συνεργασίας. Η επαφή με αυτές 

©privat

©privat
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τις γνώσεις μας έδωσε φρέσκες και δημιουργικές ιδέ-

ες για πτυχιακές εργασίες και μετέπειτα σπουδές. 

Με το  τμήμα FG - IWK (Διαπολιτισμικής Οικονομικής 

Επικοινωνίας) του Πανεπιστημίου «Friedrich Schiller» 

στην Ιένα της Θουριγγίας ,  και ειδικότερα με τον κα-

θηγητή Prof. Bolten, συνεννοηθήκαμε  να δημιουργή-

σουμε workshops ανάμεσα σε εμάς (τους συμμετέχο-

ντες στην εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητές) και με 

τους φοιτητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου που 

επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας, με στόχο να ξε-

κινήσουμε διάφορα projects με επίκαιρα θέματα και 

προσομοιώσεις στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής οικο-

νομικής επικοινωνίας. Τα projects με τα οποία ασχο-

ληθήκαμε ήταν τρία: 1) υποδοχή προσφύγων, 2) η 

φιλοξενία σε Γερμανία και Ελλάδα, 3) παιχνίδι προσο-

μοίωσης. Παρακολουθήσαμε επίσης διαλέξεις των 

καθηγητών του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου με 

κύρια θέματα: τη διαπολιτισμική επικοινωνία, την 

προσέγγιση ξένων πολιτισμών και την αλληλεπίδραση 

αυτών. 

Τελευταίος σταθμός ήταν το Μόναχο, όπου με τον 

διευθυντή της DAA (Deutsche Angestellten Akademie) 

Μονάχου κ. Metzger, μπορέσαμε να δούμε τη λει-

τουργία επιχειρήσεων εκ των έσω, να ενημερωθούμε 

για την αγορά εργασίας και τον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών ευρύτερα.  

 

Επίσης έγινε ενημέρωση και εν συνεχεία παρακολού-

θηση του κύκλου σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστη-

μίου του Αμβούργου (Hamburger Fernhochschule). 

Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούμε προ-

σωπικά για τις δυνατότητες εξέλιξής μας βάση των 

δεξιοτήτων μας και των ενδιαφερόντων μας. Μελλο-

ντικά, θα συζητηθεί επιπλέον η δυνατότητα πρακτικής 

άσκησης που αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλή-

ρωση των σπουδών σε ελληνικό ΤΕΙ. 

Η επαφή με μια τέτοια εμπειρία ήταν αναμφίβολα 

πρωτόγνωρη και αξέχαστη για εμάς. Κάνεις μας δεν 

είχε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.  Όχι μόνο αναπτύξαμε 

φιλίες και σχέσεις μεταξύ μας που δεν υπήρχαν πριν, 

καθώς πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε ο ένας τον 

άλλον, αλλά αναπτύξαμε και δεσμούς με φοιτητές του 

εξωτερικού. Ωστόσο, πάνω από όλα μεγαλύτερο αντί-

κτυπο είχε η υποτροφία σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτή 

η υποτροφία ήταν πολύτιμη, διότι δημιούργησε ευ-

καιρίες για πρακτική άσκηση στην Γερμανία, διεύρυνε 

τους ορίζοντες μας και μας έφερε σε επαφή με πράγ-

ματα που ούτε οι ίδιοι είχαμε ποτέ σκεφτεί να ασχο-

ληθούμε ακαδημαϊκά αλλά και επαγγελματικά. Αναμ-

φισβήτητα, όλα αυτά είναι ανεκτίμητα εφόδια από τα 

οποία όλοι επωφεληθήκαμε και πόσο μάλλον οι συμ-

φοιτητές μας που βρίσκονται στο τελευταίο κύκλο των 

σπουδών τους. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος οργανώθηκε απολογιστική ημερίδα 

στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου 

για την αποκόμιση των εμπειριών και γνώσεων από 

αυτήν την πολυδιάστατη δράση. 
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 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος οργανώθηκε απολογιστική ημερίδα 

στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου 

για την αποκόμιση των εμπειριών και γνώσεων από 

αυτήν την πολυδιάστατη δράση.  

 
 

Become a versatile industrial manager through 

MBA&E studies at the HTW Berlin 

 

The Master of Business Administration & Engineering 

(MBA&E) is a three-semester, English-language Master pro-

gramme aiming at a technical management career profile. 

Typical graduates target positions in areas like production 

management, supply chain management and project man-

agement. MBA&E graduates often work at multinational 

companies and in international environments. 

   Programme structure and specializations 

 

Our top priority is to help our students advance in their ca-

reers. The MBA&E curriculum provides a high level of em-

ployability after the studies. The programme rests on four 

pillars 

- A balance of solid management and technology skills giv-

ing graduates job market versatility 

- Four specialization options to allow graduates target jobs 

in specific functions or industries 

- A broad range of managerial employability skills taught 

throughout the curriculum 

- A Master thesis and an optional internship to enhance job-

readiness and business acumen 

 

In addition to the two core modules - General Management 

and Technology & Engineering, the MBA&E curriculum in-

cludes a specialization option that specializes students in an 

area of their choice. At the moment, the following four spe-

cialization options are offered: 

- Automotive Management. Drawing upon the experience 

of the German automotive sector, the specialization pre-

pares its students for jobs at OEMS, suppliers and consult-

ing. 

- Interdisciplinary Management. Prepares participants for 

the management of complex and interdisciplinary projects 

at the interface of technology and people. 

- Lean Management. Focuses on the optimization of pro-

duction, logistics and administrative processes and applies 

across a number of different sectors. 

- Global Procurement. Prepares for the set-up and man-

agement of international procurement and outsourcing 

projects, covering technical, managerial and intercultural 

aspects. 

Application, fees and contact information 

For application instructions, tuition fees and further infor-

mation, please see our website at http://mbae.htw-

berlin.de/. Please contact our programme office any time at 

admission-mbae@htw-berlin.de or +49 30 5019 2411. 

  

http://mbae.htw-berlin.de/
http://mbae.htw-berlin.de/
mailto:admission-mbae@htw-berlin.de

