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Social Media  

Που θα μας βρείτε: 

Ωράριο λειτουργίας 

 

DAAD Informationszentrum 
Athen   
c/o Goethe-Institut Athen 
Ομήρου 14 – 16 
GR – 10672  
Τηλ.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  
 

 

Τηλεφωνική ενημέρωση 
Τε       14:00 – 18:00 
Τρ, Πε & Πα  10:00 – 13:00 
 
Προσωπική ενημέρωση 
Τε       14:00 – 18:00 
Τρ,  Πε  10:00 – 13:00 
 
Δεν κλείνουμε ραντεβού. Η 
ενημέρωση γίνεται καθημε-
ρινά και μέσω e-mail.  

 
 
 

Καθημερινή ενημέρωση 
μέσω facebook και twitter   
 
 

 
 
Εκδότης: 
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδη-
μαϊκών Ανταλλαγών DAAD.  
Kennedyallee 50 
D – 53175 Bonn 
Υπεύθυνη κατά το νόμο:  
Dr. Dorothea Rüland 
 
Σύνταξη & Επιμέλεια : 
Alexander Roggenkamp 
Λία Γουδουσάκη 
Φρύνη Μπαγλατζή  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί ανα-

γνώστες, 

Η Αθήνα σκέφτεται αυτή τη στιγμή κυρίως 

ένα πράγμα, την τέχνη: στις 8 Απριλίου 

ξεκινάει  - για πρώτη φορά εκτός Γερμανίας  

- η περίφημη documenta και καλεί σε ένα 

ελληνογερμανικό διάλογο στη σύγχρονη 

τέχνη σε πάνω από 40 χώρους της πόλης. 

Αξίζει να την επισκεφθείτε.  

Και η DAAD έχει υποστηρίξει στο παρελθόν 

διάφορα καλλιτεχνικά προγράμματα. Από 

το 2014-2016 πραγματοποιήθηκε π.χ. το 

survival kit, μια συνεργασία μεταξύ των 

ακαδημιών καλών τεχνών Αθηνών και Μο-

νάχου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν πο-

λυάριθμα θερινά σχολεία, κοινές εκθέσεις 

και εργαστήρια καθώς και η δημιουργία 

ενός αυτόνομου project space. Στο 

http://circuitsandcurrents.infο  θα βρείτε μια 

σύνοψη των δράσεων και εκδηλώσεων.  

 

Επίσης χαιρόμαστε ιδιαίτερα πως η σκηνο-

θέτρια Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη έχει εξα-

σφαλίσει μια από τις περιζήτητες θέσεις στο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα της DAAD στο 

Βερολίνο, αφορμή για μας να σας παρου-

σιάσουμε όλους τους Έλληνες υπότροφους 

σε αυτό το πρόγραμμα (Σ. 7)  

 

Από την τέχνη στο διαδίκτυο 

Γνωρίζετε ήδη τα webinar μας; Από φέτος 

το γραφείο μας προσφέρει παρουσιάσεις 

σε αυτήν τη μορφή. Σε ένα webinar μπορεί-

τε να παρακολουθήσετε άνετα από σπίτι 

σας τις παρουσιάσεις μας μέσω κινητού, 

υπολογιστή, τάπλετ ή λάπτοπ και στη συ-

νέχεια να μας ρωτήσετε ό, τι θέλετε στο 

chat. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσαρα 

webinar για διάφορα θέματα γύρω από τις 

σπουδές στη Γερμανία και θα ακολουθή-

σουν και άλλα. Θα δείτε στο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων πότε θα πραγματοποιηθεί το  

 

αντίστοιχο webinar. Η δήλωση συμμετοχής 

γίνεται online και είναι δωρεάν (Σ. 4)  

Επίσης, για πρώτη φορά θα λάβει χώρα μία 

έκθεση Γερμανικών πανεπιστημίων μέσω 

webinar σε συνεργασία με τα κεντρικά μας 

γραφεία και τους συναδέλφους στη Ρώμη και 

Μαδρίτη. 15 πανεπιστήμια και ιδρύματα θα 

παρουσιάσουν σε τρεις μέρες από τις 26- 28 

Απριλίου τα προγράμματα σπουδών τους.  

Αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία να έρθετε 

απευθείας σε επαφή με τους εκπροσώπους 

των πανεπιστημίων. Περαιτέρω πληροφορίες 

στην Σ. 4)  

Αφού οργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία το 

Falling Walls Lab τα τελευταία δυο χρόνια 

στην Ελλάδα, καλούμε και φέτος νέους επι-

στήμονες και επιχειρηματίες να πείσουν σε 

μόλις τρία λεπτά την επιτροπή για την ιδέα 

τους. Το Lab θα γίνει φέτος στην Πάτρα, την 

Πέμπτη  25 Μαΐου. Η νικήτρια/ο νικητής θα 

συμμετέχει στον τελικό στο Βερολίνο. (Σ. 3) 

Εννοείται πως τις επόμενες εβδομάδες δεν 

μας βρείτε μόνο μέσω webinar. Θα συνεχί-

σουμε να επισκεφθούμε σχολεία και πανεπι-

στήμια για τις παρουσιάσεις μας (Σ. 4).  

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση! 

 

 

 

 

Alexander Roggenkamp 

 
 
 
 
 
 
 

Πληροφορίες έκδοσης 
  

mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
http://circuitsandcurrents.infο/
https://www.facebook.com/pages/DAAD-Information-Center-Athens/136788843016684?ref=hl
https://twitter.com/DAAD_Athens
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

26. – 28 Απριλίου: 17:00 – 20:30 : Διαδικτυακή έκθε-

ση γερμανικών πανεπιστημίων (Webinar). Αναλυτικό 

πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση 

συμμετοχής θα βρείτε στη σελίδα 4.   

03 Μαΐου: Παρουσίαση με θέμα «Μεταπτυχιακές 

σπουδές και υποτροφίες της DAAD» στο πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (Μυτιλήνη). 

06 Μαΐου: 10:00 – 14:00 : Παρουσίαση με θέμα «Βασι-

κές Σπουδές στη Γερμανία» στα Εκπαιδευτήρια Δούκα 

10 Μαΐου: Webinar με θέμα «Βασικές σπουδές για 

μηχανικούς στη Γερμανία» .  Δηλώστε δωρεάν συμ-

μετοχή κάνοντας κλικ εδώ  

17 Μαΐου: Webinar με θέμα «Σπουδές Ιατρικής στη 

Γερμανία». Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή κάνοντας κλικ 

εδώ.  

 

20 Μαΐου, 6 μ.μ.:  Falling Walls Lab Greece. περισσό-

τερες πληροφορίες στη σελίδα 3. 

 

21 Ιουνίου, 17.00 – 18.30: Webinar με θέμα «Πώς 

κάνω αίτηση για εισαγωγή στην Ιατρική μέσω 

hochschulstart;».  Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή κάνο-

ντας κλικ εδώ  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ DAAD 

2018/19 

- Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών όλων των επι-

στημονικών κλάδων:  20 Νοεμβρίου 2017 

- Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Αρχιτεκτονικής: 

30 Σεπτεμβρίου 2017 

- Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών  των κλάδων 

Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Παραστατικών Τε-

χνών και Μουσικής: 31 Οκτωβρίου 2017 

- Υποτροφίες Εντατικών και Θερινών Τμημάτων Γλώσ-

σας: 1 Δεκεμβρίου 2017 

- Υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας/ Υποτροφίες 

για καθηγητές/ Επαναπροσκλήσεις: 31 Αυγούστου 

2017 

Περαιτέρω πληροφορίες: www.funding-guide.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Power and Data Engineering –  
New Master’s Program at Offenburg 
University - Starting Fall 2017 
www.hs-offenburg.de/pde 

Get ready for shaping the future enery 

sector! 

The energy sector faces huge challenges:  

Growing energy demand, more distributed and 

renewable energy sources, less centralized and 

fossile sources, … 

The energy sector is becoming more complex:  

Liberalized energy markets with more stake-

holders, more systems and new technologies to 

manage and to interconnect, … 

The solution - Power & Data Engineering:  

Managing the growing complexity needs a com-

bination of profound power system understand-

ing and modern IT and data engineering meth-

ods – exactly what you obtain by studying M.Sc. 

Power and Data Engineering 

Become part of Offenburg University’s 

Graduate School: 

 Accredited, application-oriented degree pro-
grams with excellent career opportunities 

 English-taught classes, with a small student-
teacher ratio and hands-on instruction 

 Well-equipped laboratories and facilities 
 Comprehensive, individual services for inter-

national students 
 Safe and friendly environment with easy ac-

cess to Europe's tourist attractions 

For more information, please see our website: 

www.hs-offenburg.de/pde 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8818950051082579458
https://attendee.gotowebinar.com/register/7726829341064855554
https://attendee.gotowebinar.com/register/3364293756406802946
http://www.funding-guide.de/
http://www.hs-offenburg.de/pde
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____________________________________________ 

 

To Falling Walls Lab Greece ζητά ταλαντούχους ερευ-

νητές και επαγγελματίες 

____________________________________________ 

Εξέχοντες ερευνητές και επιχειρηματίες μπορούν στο 

εξής να αιτηθούν για την εκδήλωση του Falling Walls 

Lab Greece, το οποίο θα λάβει χώρα στην Πάτρα, με 

σκοπό να παρουσιάσουν την ερευνητική τους εργασία 

εντός τριών λεπτών. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 

μέχρι και τις 03/05/2017.  

Το 2017, διεξάγονται σε όλο τον πλανήτη Falling Walls 

Labs με σκοπό την αναζήτηση προπτυχιακών και με-

ταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτορικών ερευνητών, 

νέων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και νέων καθηγη-

τών. Πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα, πρωτο-

βουλίες, ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα από όλους 

τους επιστημονικούς κλάδους είναι ευπρόσδεκτα.  

Ο νικητής του εκάστοτε Falling Walls Lab ανά τον κό-

σμο, θα επιβραβευθεί με μια θέση στη λίστα συμμετο-

χής του Falling Walls Lab Finale που θα διεξαχθεί στο 

Βερολίνο στις 8 Νοεμβρίου 2017 και με ένα εισιτήριο 

για το Falling Walls Conference το οποίο θα πραγμα-

τοποιηθεί την επομένη, στις 9 Νοεμβρίου. 100 θα είναι 

συνολικά οι διαγωνιζόμενοι που θα λάβουν μέρος στον 

τελικό του Βερολίνου. Σε κάθε φιναλίστ θα δοθεί η ευ-

καιρία να παρουσιάσει εντός τριών λεπτών την ερευνη-

τική του/της εργασία ή την επιχειρηματική του/της πρω-

τοβουλία μπροστά σε μια υψηλού επιπέδου κριτική 

επιτροπή αποτελούμενη από άτομα του ακαδημαϊκού 

χώρου, της έρευνας και των επιχειρήσεων. Οι τρεις 

νικητές, εκτός από το οικονομικό έπαθλο που θα λά-

βουν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την 

επόμενη μέρα την ιδέα τους στη μεγάλη σκηνή του 

Falling Walls Conference.  

Σκοπός του Falling Walls Lab είναι η προαγωγή επι-

στημονικών και επιχειρηματικών πρωτοπόρων ιδεών 

και η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ εξαίρετων 

επιστημόνων και επαγγελματιών προερχόμενων από 

ποικίλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλά-

δους.  

Το Falling Walls Lab Greece θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐ-

ου 2017 στο Byzantino Hotel στην Πάτρα. Αιτήσεις 

μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ως τις 3 Μαΐου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied 
Sciences will introduce a new bachelor programme “In-
ternational Business, BSc” taught in English over 7 se-
mesters, starting winter semester 2017/18. The study pro-
gramme will develop the understanding of international 
business in a globalized world. Based on the latest theo-
retical concepts of business administration the study pro-
gramme equips students with the key business skills to 
work successfully in an international business environ-
ment. 
 
The study programme will be offered at the Campus in 
Rheinbach and Sankt Augustin. Learning of a second 
foreign language is compulsory. It includes a flexible 
mobility window for internships and/or study abroad 
semesters. The admission requirements are as follows: 

 
 Entrance qualification for a University of Applied Sci-

ences (Fachhochschule); 
 Entrance qualification for university; 
 Entrance qualification acknowledged as equivalent by 

the competent authorities. 
 

International students must show proficiency in English: 
at least B2+ level according to the Common European 
Framework of References for Languages. Application 
deadline is 15th July for the following winter semester. 
Further information 
about the study programme can be found on the web-
sites of the university: 
www.h-brs.de/en/target-group/prospective-students

Contact: 
Programme Director, Prof. Dr. Andreas Wiesehahn 
Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin, Germany 
Tel. +49 2241 865 111 
andreas.wiesehahn@h-brs.de 
www.h-brs.de/wiwi/international-business
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2017. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Γερμανική 

Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών της Αθήνας 

(DAAD IC Athens) και υποστηρίζεται από το ίδρυμα του 

Falling Walls. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δείτε 
την ηλεκτρονική αίτηση, επισκεφθείτε τον παρακάτω 

σύνδεσμο www.falling-walls.com/lab 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 
DAAD Information Centre Athens 
c/o Goethe-Institut Athens 
Omirou 14-16 
10672 Athens 
Email: info@daad.gr 
Phone: + 30 210 3626223 
www.daad.gr 
 
Falling Walls Lab 
Falling Walls Foundation 
Chausseestrasse 8E 
10115 Berlin, Germany 
Email: lab@falling-walls.com 
Phone: + 49 30 609 88 39 71 
www.falling-walls.com  
 

Σχετικά με την οργάνωση του Falling Walls 

Το Falling Walls αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργά-

νωση που ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με την έ-

ρευνα και την καινοτομία και προωθεί τα πιο πρόσφατα 

επιστημονικά ευρήματα σε ένα ευρύ κοινό. Διοργανώνει 

επιπλέον το Falling Walls Conference, μια παγκόσμια 

συνάντηση προοδευτικών ατόμων από 75 χώρες. Στο 

συνέδριο αυτό, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στις 9 

Νοεμβρίου, 20 από τους πιο κορυφαίους επιστήμονες 

παγκοσμίως, παρουσιάζουν την τρέχουσα ρηξικέλευθη 

έρευνά τους, καθένας εντός 15 λεπτών. Η οργάνωση 

του Falling Walls υποστηρίζεται από το Υπουργείο 

Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γερμανίας, το ίδρυμα 

Robert Bosch, το ίδρυμα Helmholtz καθώς και άλλα 

πολυάριθμα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα και επι-

χειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο  

www.falling-walls.com   

 
 

 

 

 

_____________________________________________ 

Για πρώτη φορά διοργανώνεται  στην Ελλάδα 
μια τριήμερη διαδικτυακή έκθεση γερμανικών 

πανεπιστημίων! 

_____________________________________________ 

15 ομιλητές  θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπου-

δών του Ιδρύματος  το οποίο εκπροσωπούν και θα 

απαντήσουν στις ερωτήσεις μας.  Feel free to ask!  

Μπορείτε  να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις από 

οποιεσδήποτε γεωγραφικές συντεταγμένες  του πλανή-

τη μας, αρκεί να διαθέτετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

laptop, tablet ή smartphone και να είστε συνδεδεμένοι 

στο διαδίκτυο. Συμπληρώνετε απλά το ονοματεπώνυμό 

σας και τη διεύθυνση του e-Mail σας και μπορείτε α-

πευθείας να συνδεθείτε και να  παρακολουθήσετε τις 

ομιλίες.  

Σας ενδιαφέρει να μάθετε γερμανικά; Να σπουδάσετε 

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή 

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων; Ενδιαφέρεστε για περι-

βαλλοντολογικές σπουδές,  τηλεπικοινωνίες, σπουδές 

μηχανικών ή θετικές επιστήμες;  Ή μήπως το ενδιαφέ-

ρον σας εστιάζεται σε επιστήμες υγείας, κοινωνικές 

επιστήμες, μουσική ή παιδαγωγικά; Σίγουρα αν σας 

ενδιαφέρει ένας από τους παραπάνω τομείς, αξίζει να 

παρακολουθήσετε τις σχετικές ομιλίες. Θα είναι μοναδι-

κή ευκαιρία να μάθετε όσα θέλετε εκ των έσω και να 

αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα για τις σπουδές στη Γερ-

μανία.  

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των 

τριών ημερών:  

Day 1 Wednesday, April 26, 17:00 –
20:30 h 
For registration for day 1 
please click here   
 
17:10 –17:50 h Goethe University Frankfurt – Facul-
ty of Economics and Business Administration 
www.wiwi.uni-frankfurt.de/en | * ssix-
infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de 
With 5,000 students, Goethe University’s Faculty of Eco-

nomics and Business Administration is one of the largest and 

most attractive faculties of its kind in Germany. We offer 

two Bachelor’s and five Master’s programmes which we will 

http://www.falling-walls.com/lab
http://www.falling-walls.com/
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Master of Science in Space Scienc-

es and Technologies (Space-ST) 

Study in the Land of Ideas, Innovation and 

High-tech! Join our M.Sc. program “Space Sci-

ences and Technologies – Sensing, Pro-

cessing, Communication”! 

Science and technology for space applications 

have made significant progress in recent years 

and many new challenges are ahead of us. Hence, 

excellent job opportunities for scientists and engi-

neers will arise. The University of Bremen, Ger-

many, provides methods and tools to be part of 

this exciting new progress of humanity! Study 

Space Sciences and Technologies!  

http://www.space-st.uni-bremen.de 

present in our webinar – with a special emphasis on our 

graduate programmes. 

Fields of Study: Economics, Business Administration, 

Business Education 

 

17:50 –18:30 h University of Cologne – Faculty of 
Management, Economics and Social Sciences 
www.wiso.uni-koeln.de | * wiso-beratung@uni-koeln.de 
Taking a Master’s programme at our faculty will give you 

everything you need to turn your career plans into reality. 

With us you can invest in an excellent education – and your 

future – without paying a fortune. We are looking forward to 

give you information on our faculty. 

Fields of Study: Economics, Business Administration, 

Management, Political Science, Sociology and Social 

Research, Information Systems, European Studies, Health 

Economics 

 

18:30 –19:10 h Pforzheim University 
www.hs-pforzheim.de/en | * info@hs-pforzheim.de 
The MBA International Management offers the academic 

and professional edge for the business of tomorrow. The 

Digital Enterprise Management (B.Sc.) Bachelor’s degree 

aims to qualify students to design and implement optimized 

processes and IT solutions in an international digital business 

world.  

Fields of Study: MBA International Management, B.Sc. 

Digital Enterprise Management 

 
19:10 –19:50 h EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht 
www.ebs.edu | * info@ebs.edu 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht is a german private 

university with two faculties, EBS Business School und EBS 

Law School, and stands for excellence in education, research, 

and academic consultancy services in business-relevant topic 

areas. EBS Business School is one of the leading business 

studies faculties in Germany with an outstanding network. 

Fields of Study: Economics, Business Administration, 

Management, Law 

 

19:50 –20:30 h Frankfurt School of Finance & Man-
agement 
www.frankfurt-school.de | * j.rosenkranz@fs.de 
The Bachelor of Science (BSc) in Business Administration at 

Frankfurt School of Finance & Management helps you to get 

started with your career. Over the course of seven semesters 

(3.5 years), you learn essential skills and competencies to 

manage and lead an organization. 

Fields of Study: Economics, Business Administration. 

 

 
Day 2 Thursday, April 27, 17:00 –20:30h 
For registration for day 2 please click here   
 
17:10 –17:50 h Offenburg University of Applied Sci-
ences 
www.hs-offenburg.de/gs | * gs@hs-offenburg.de 
Study in English - Live in Germany! International Master’s 

Programmes at our university: 

Communication and Media Engineering, Energy Conversion 

and Management, Process Engineering, Power and Data 

Engineering, International Business Consulting. 

Fields of Study: Engineering (various fields), Computer 

Sciences and IT, Telecommunications, Biotechnology, Busi-

ness Administration 
 

17:50 –18:30 h Trier University of Applied Sciences, 
Environmental Campus Birkenfeld 
www.umwelt-campus.de/sbt | * j.mertens@umwelt-
campus.de 
Explore sustainability in Germany and study at European’s 

first Zero-Emission-University. Acquire key qualifications in 

our interdisciplinary, tuition-free programmes and benefit 

from German language and intercultural communication 

modules for a possible professional life in Germany. 

Fields of Study: Sustainable Business and Technology, 

Environmental Sciences, Engineering, Industrial Engineer-

ing, Economics, Natural Sciences 

 

 

 

http://www.space-st.uni-bremen.de/
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ESB Business School – truly international 

Study at the heart of Europe, in Germany – the eco-

nomic leader of the world’s largest domestic market 

- and you will find a truly international business 

school: ESB Business School in Reutlingen. We’re 

located in Baden-Württemberg - a prosperous re-

gion that is home to many global companies. Our 

students have access to a network of renowned 

partner companies, giving our degree programmes 

real practical relevance. More than 100 partner 

universities all over the world, students from 85 na-

tions on the ESB campus and international double 

degree programmes ensure the worldwide employ-

ability of our graduates. ESB Business School is part 

of public, state-funded Reutlingen University and of-

fers a range of top-ranked programmes in business 

and operations management in German and/or 

English. 

Bachelor programmes: 

 International Business (English) 

 International Management Double Degree 

(German, plus language of partner university) 

 International Operations and Logistics Man-

agement (English and German) 

 Production Management (German and Eng-

lish 70:30) 

Master programmes 

 European Management Studies (German, 

French and English 40:40:20) 

 International Accounting, Controlling and Tax-

ation (German and English 80:20) 

 International Business Development (German 

and English 70:30) 

 International Management (English) 

 Operations Management (German and Eng-

lish) 

 Strategic Sales Management – part time 

(German) 

 Business and Process Management – part 

time (German) 

MBA programmes 

 International Management full-time (English) 

 International Management part-time (German 

and English 70:30) 

http://www.esb-business-school.de/en/degree-

programmes  

 

18:30 –19:10 h FAU Erlangen-Nürnberg – Faculty of 
Sciences 
www.nat.fau.eu | * patrik.stoer@fau.de 
Excellent teaching and top-notch research facilities make 

FAU one of Germany’s top ten universities 

and one of the world’s top 100 in sciences. Studying with us 

will definitely boost your career perspectives. Join one of our 

many degree programmes in English! 

Fields of Study: Natural Sciences, Mathematics, Geogra-

phy 

 
 

19:10 –19:50 h Brandenburg University of Technol-
ogy Cottbus-Senftenberg 
www.b-tu.de/en | * internationaladmission@b-tu.de 
Being a small university, our professors know their students 

well. BTU has modern facilities and approaches education 

holistically. 25% of our students are international. Our re-

search fields: energy efficiency & sustainability; smart re-

gions & heritage; biotechnology; health. 

Fields of Study: Built Environment, Business Sciences, 

Cultural Sciences, Engineering Sciences, Environment Sci-

ences, Health, Social, Music Pedagogy, Mathematics, Natu-

ral & Computer Sciences 
 

19:50 –20:30 h Bauhaus-Universität Weimar 
www.uni-weimar.de/en/m | * international-office@uni-
weimar.de 
In the English-language Master’s degree programme Com-

puter Science for Digital Media, students are introduced to 

the latest research findings in the field of 

interactive digital media. In addition to providing research-

oriented professional training, the programme helps students 

acquire communication and presentation skills through their 

project work. 

Fields of Study: Computer Science for Digital Media 

 
Day 3 Friday, April 28, 17:00 –20:30 h 
For registration for day 3 
please click here  
  
17:10 –17:50 h Studying in Baden-Württemberg 
www.bw-studyguide.de | * info@bw-studyguide.de 
How about studying in Baden-Württemberg? The sunny state 

in the south west of Germany offers excellent study condi-

tions, like the greatest concentration of universities (among 

the best ranked in Germany), numerous degree courses in 

English, high quality teaching and research settings, apart 

from its economic power and great leisure opportunities. 

Fields of Study: all subjects 

 
 

17:50 –18:30 h Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster 
www.uni-muenster.de/en | * martina.hofer@uni-
muenster.de 
The University of Münster was founded in 1780 and has 

44,000 students. 280 high-quality study programmes (Bache-

lor, Master, PhD) in 120 subjects offer a broad portfolio of 

options in a large variety of subjects. 

Fields of Study: Humanities, Natural Sciences, Social 

Sciences, Medicine, Business and Economics, Law, 

Computer Science, Geosciences, Sports, Music 
 

http://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes
http://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes
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18:30 –19:10 h International Psychoanalytic Univer-
sity Berlin 
http://psychology-berlin.com | * international@ipu-
berlin.de 
Psychoanalysis in the heart of Berlin! Enrol for the interna-

tionally renowned and officially best 

M.A. Psychology programme in Germany (CHE ranking 

2017/18). To get a sneak preview of the different psycho-

logical approaches that we teach at IPU Berlin, register for 

the one week summer school. 

Fields of Study: M.A. Clinical Psychology (English), B.A. 

Psychologie (German), Summer School Psychology 
 

19:10 –19:50 h Professional Association German as 
a Foreign Language (FaDaF e.V.) 
www.uni-german.de/en | * gate@fadaf.de 
Learn German in Germany: The FaDaF Consortium consists 

of 8 language institutes offering 

high quality German courses and further services at fair con-

ditions. Get prepared for university studies and work in 

Germany through our academic intensive German courses, 

summer courses, technical language courses and German 

exams (DSH, TestDaF, telc). 

Fields of Study: German courses for university prepara-

tion, Pre-study programs, German examinations 
 

19:50 –20:30 h TestDaF-Institut 
www.testdaf.de | * kontakt@testdaf.de 
The TestDaF is the official German language test for your 

study admission. It is recognised 

by all German universities. The DUO offers online German 

courses for linguistic and practical preparation for your stud-

ies in Germany. One of our very attractive courses is the 

TestDaF preparatory course. 

Fields of Study: Official German language test (TestDaF), 

Online German language and preparatory courses  

 
 
 
 

____________________________________________ 

 

H documenta14 στην Αθήνα. Ένα ιστορικό 

γεγονός.  
_____________________________________________ 

Η documenta αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες 

παγκοσμίως εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, διεξάγεται 

από το 1955 παραδοσιακά κάθε πέντε χρόνια στο 

Κάσελ (στην αρχή κάθε τέσσερα χρόνια) και διαρκεί 

συνολικά 100 μέρες. Για πρώτη φορά στα χρονικά, η 

Documenta14 τολμά κάτι νέο: Υπό την καλλιτεχνική 

διεύθυνση του Adam Szymczyk ξεπερνά για πρώτη 

φορά υπό το σλόγκαν «μαθαίνοντας από την Αθήνα»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Berlin Summer University of the Arts 

2017 offers over 30 top-class short cours-

es for international artists to expand 

their own creative potential, network 

and career. 

 

BERLIN SUMMER UNIVERSITY OF THE ARTS  

June 16th - October 11th, 2017  

Artists, Musicians and Creative Minds around the 
globe - register now for the BSUA 2017 pro-
gramme in Berlin to expand your artistic poten-
tials, creative network and career! 

This year the Berlin Summer University of the Arts 

offers a wider range of workshops than ever be-

fore! Altogether over 30 top-class short courses 

cover topics from Music, Fine Arts, Performance, 

Design and Interdisciplinary Work to Creative En-

trepreneurship and Arts Management. Current 

artistic techniques and discourses are presented 

by internationally respected lecturers in new ex-

perimental formats but also in a classical way as 

master classes. 

Creative minds, advanced students and graduates 

from all artistic disciplines have the unique oppor-

tunity to expand their individual creative horizons, 

to explore new fields for their artistic career and 

to get the perfect toolkit to bring their ideas to 

life.  Study in Germany’s biggest and most inspir-

ing city, meet other creative minds from over 30 

different countries and get inspired by the unique 

atmosphere at one of the biggest and most diver-

sified universities of the arts in the world! 

Contact: 

Lisa Rost at summer-courses@udk-berlin.de 
www.summer-university.udk-berlin.de 
www.facebook.com/UDKsummercourses 

 

http://www.documenta14.de/gr/
mailto:summer-courses@udk-berlin.de
http://www.summer-university.udk-berlin.de/
http://www.facebook.com/UDKsummercourses
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τα σύνορά της και δρα σε δυο τοποθεσίες. Οι καλλιτέ-

χνες θα δουλεύουν ταυτόχρονα στην Αθήνα από τις 8 

Απριλίου έως τις 16 Ιουλίου και στο Κάσελ από τις 10 

Ιουνίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017 και θα διερευ-

νήσουν καλλιτεχνικά τις δυο πόλεις. Ήδη αρκετούς 

μήνες πριν επισκέφθηκαν διάφοροι καλλιτέχνες την 

Αθήνα και λίγο πριν την έναρξή της, ειδικά στο κέντρο 

της πόλης, είναι αισθητή οι παρουσία τους. Πρόσφατα 

ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της documenta, το ο-

ποίο παραμένει παραδοσιακά «μυστικό» ,λίγο πριν 

την έναρξη της. Μπορείτε να το δείτε εδώ:  

 «Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο», βασική αρχή 

της DAAD που συμπεριλαμβάνεται και στο σλόγκαν 

της «Change by Exchange». Όπως η επιστήμη, έτσι και 

η τέχνη δε γνωρίζει σύνορα. Αυτό στηρίζει και προω-

θεί και το „Berliner Künstlerprogramm“ της DAAD, 

προσκαλώντας διάσημους καλλιτέχνες, εντός των 

οποίων και διάφοροι Έλληνες, να ζήσουν και να δρά-

σουν στο Βερολίνο. Με αφορμή την Documenta14, θα 

θέλαμε να επαινέσουμε τους σημαντικούς αυτούς 

Έλληνες καλλιτέχνες. Πρόσφατα διακρίθηκε η σκηνο-

θέτης Αθηνά Ραχήλ Τανγκάρη και η Ελλάδα μπορεί - 

αν λάβουμε υπόψη τον πληθυσμό της χώρας μας -  να 

λάμψει καλλιτεχνικά μέσα από τους 19 υποτρόφους.   

Ακρηθάκης, Αλέξης   Καλές Τέχνες 1968 

Antoniou, Theodore    Μουσική 1967 

Aravantinou, Mando    Λογοτεχνία  1969 

Κανιάρης, Βλάσης    Καλές Τέχνες 1973 

Δαββέτας, 
Δημοσθένης 

  Λογοτεχνία  1985 

Φραγκόπουλος, 
Θεόφιλος 

  Λογοτεχνία  1985 

Κουμανταρέας, Μένης    Λογοτεχνία  1972 

 Κουνέλλης, Γιάννης 

 

Καλές Τέχνες 1980 

Λογοθέτης, Στάθης   Καλές Τέχνες 1972 

Μαμαγκάκης, Νίκος   Μουσική 1970 

Μιχαλοπούλου, 
Αμάντα 

  Λογοτεχνία  2004 

Ψυχοπαίδης, Γιάννης    Καλές Τέχνες 1977 

Skinas, Alexander    Λογοτεχνία  1969 

Τσαγγάρη, Αθηνά 
Ραχήλ  

  Κινηματογράφος 2017 

Τσόκλης, 
Κωνσταντίνος 

  Καλές Τέχνες 1971 

Βαλτινός, Θανάσης    Λογοτεχνία  1974 

Βασιλικός , Βασίλης   Λογοτεχνία  1970 

Ξενάκης, 
Κωνσταντίνος 

  Καλές Τέχνες 1970 

Ξενάκης, Γιάννης    Μουσική 1963 

 

http://www.documenta14.de/gr/
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/gast.php?id=1322&p=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Antoniou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://demosthenesdavvetas.com/el/
http://demosthenesdavvetas.com/el/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94._%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94._%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://de.wikipedia.org/wiki/Jannis_Kounellis
http://www.mmca.org.gr/mmst/el/collection.htm?m=1&l=11;354:bio
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikos_Mamangakis
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/gast.php?id=952&p=1
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/gast.php?id=952&p=1
http://www.felioscollection.gr/artist/psychopedis-jannis
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%82_(%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82)
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/gast.php?id=1322&p=1
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/gast.php?id=1322&p=1
http://www.biblionet.gr/author/15131/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%83%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15131/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%83%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://de.wikipedia.org/wiki/Vasilis_Vasilikos
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Xenakis
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Xenakis
https://de.wikipedia.org/wiki/Iannis_Xenakis

