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Καθημερινή ενημέρωση
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Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ευχόμαστε με κάποια καθυστέρηση καλή χρονιά και σας καλωσορίζω στην πρώτη
έκδοση του ενημερωτικού μας δελτίου για
το 2015. Παραδοσιακά, θα ενημερωθείτε για
τις δραστηριότητές μας και ότι άλλο ενδιαφέρον υπάρχει στην ακαδημαϊκή επικαιρότητα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.
Πρόσφατα γιορτάσαμε στη Θεσσαλονίκη την
επέτειο των 30 χρονών από την ίδρυση της
Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της DAAD στην
Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη ένωση
πρώην υποτρόφων της DAAD που ιδρύθηκε
εκτός Γερμανίας. Διαβάστε ένα σύντομα
απολογισμό (σελ. 3).
Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη όπου οι
συνάδελφοι μας πραγματοποίησαν ένα
workshop με θέμα τις σπουδές στη Γερμανία
στη γερμανική σχολή (σελ. 4-5).
Πριν τα Χριστούγεννα το γραφείο μας ασχολήθηκε με φρενήρεις ρυθμούς με τις φετινές
αιτήσεις για υποτροφίες, ο αριθμός των οποίων έχει πάλι φτάσει πολύ ψηλά. Δείτε
αναλυτικά τους αριθμούς και σε ποιους κλάδους έχουν υποβληθεί αιτήσεις στην σελίδα
7.
Σιγά σιγά μπαίνουμε και στην τελική ευθεία
του σχολικού έτους, το οποίο κορυφώνεται
με την πολύ έντονη προετοιμασία για τις
πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές
της 3ης λυκείου. Για όσους θέλουν να έχουν
μία πλήρης εικόνα για το τι χρειάζονται για
να σπουδάσουν στη Γερμανία σε προπτυχιακό επίπεδο, έχουμε συγκεντρώσει τις πιο
σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το
θέμα αυτό στις σελίδες 8-9.

φυλλάδιο ειδικά για αυτούς, το οποίο προβλέπεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο
μήνα.
Σε αυτό το τεύχος θα ρίξουμε μια ματιά σε
Ελληνίδες ερευνήτριες στη Γερμανία. Διαβάστε εδώ πως η υπότροφος της DAAD Γεωργία Χαραλαμποπούλου συνδυάζει στην
μεταπτυχιακή της εργασία τη Μουσικολογία
με τις Gender Studies. Επίσης, ανατρέξτε
στη σελίδα 10 για το πώς η επιστήμονας
Ειρήνη Αναστασιάδου κατέληξε από την
Ελλάδα μέσω της Ολλανδίας στο TU Berlin.
Στο ημερολόγιο εκδηλώσεων μπορείτε να
βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προσεχείς μας εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το εργαστήριο εμπειρογνωμόνων
"Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις Αθήνα
2021», στο οποίο θα συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις πολεοδομικού σχεδιασμού. Η
εκδήλωση επιχορηγείται μεταξύ άλλων και
από την DAAD (σελ. 5-6).
Τέλος θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την
καινούρια λέκτορα της DAAD στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Guelschen Sakhatova. Της
ευχόμαστε καλή αρχή στο έργο της.
Σας εύχομαι καλή ανάγνωση!

Alexander Roggenkamp

Σημαντική είναι και η ενημέρωση για τους
γονείς και για αυτό το λόγο ετοιμάζουμε ένα
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ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκθέσεις & Παρουσιάσεις
Η DAAD Αθηνών πρόκειται να συμμετάσχει το επόμενο χρονικό διάστημα σε δύο σημαντικές εκθέσεις πανεπιστημίων και καριέρας τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Κύπρο. Επίσης θα πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε σχολεία για τις σπουδές στη Γερμανία:
4 Φεβρουαρίου 2015, 7 μ.μ.: Παρουσίαση για βασικές
σπουδές στη Γερμανία στη Σχολή Μωραΐτη
12 – 13 Φεβρουαρίου 2015: «Metropolisproject Αθήνα 2021 – από την ιδέα στην πραγματοποίηση». Η
εκδήλωση βασίζεται στην πρωτοβουλία του πρώην
υπότροφου της DAAD, Δρ. Τhomas Greve, και οργανώθηκε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών υπό
την αιγίδα του Δήμου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη σελίδα 3.
7 -8 Μαρτίου 2015: 17η Διεθνής Έκθεση για Εκπαίδευση και Εργασία στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μετά την επιτυχημένη παρουσία μας το προηγούμενο χρόνο, θα έχουμε πάλι την δυνατότητα να
ενημερώσουμε μαθητές και γονείς, φοιτητές και απόφοιτους, υποψήφιους διδάκτορες και επιστήμονες για
τα Ιδρύματα τριτοβάθμια εκπαίδευσης της Γερμανίας
και τα εκπαιδευτικά και διδακτορικά τους προγράμματα.
12 Μαρτίου 2015, 1.30 μ.μ.: Παρουσίαση για βασικές
σπουδές στη Γερμανία στη Ελληνογερμανική Αγωγή.
13- 15 Μαρτίου 2015: Διεθνή Έκθεση Κύπρου – Εκπαίδευση και Καριέρα 2015 σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ).
16 Μαρτίου 2015: Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο
Πατρών με θέμα «Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία».
Οργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης του πανεπιστημίου.

International Tourism Management
(M.A.)
Tourism is a highly dynamic, continuously expanding and
developing phenomenon. It has experienced remarkable
growth in recent years, and the tourism sector is nowadays
one of the industries that generate the highest levels of employment
Tourism therefore needs managing. Activities in strategic
planning, market research, e-commerce, project management
and other specific management functions are becoming more
significant all the time. All these activities demand an international and intercultural approach. The Master Programme
in International Tourism Management prepares first-degree
graduates for a successful career in this vibrant and dynamic
sector.
The MA International Tourism Management Programme
aims to develop graduates who:
•can demonstrate a critical understanding of the principles
and methods of working appropriate to the Tourism industry
• have developed the cognitive abilities of critical evaluation,
analysis and synthesis,
•can demonstrate practical management skills relevant to
the Tourism sector
•are self-reliant, self-disciplined learners capable of working
in an interdisciplinary environment
•are able to meet the challenges presented by a career in a
national or international environment
About the Programme:
•Lectures delivered entirely in English
•A clearly structured, time-efficient schedule (3 semesters,
full-time Programme)
•Multidisciplinary content
•Innovative teaching and learning strategies
•A favourable student/lecturer ratio
•An international learning environment
•Aligned with the needs of the labour market.
•Tuition free
The application deadline for our Programme is July 15th. If
you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Contact
Master Programme Office
http://www.hs-heilbronn.de/mitm
Phone: +49 (0)7131 504-426
Email: mitm@hs-heilbronn.de

20 Μαρτίου 2015: Παρουσίαση για βασικές σπουδές
στη Γερμανία στη Ελληνογερμανική Σχολή Εράσμειος.
24 Απριλίου 2015: Παρουσίαση για «Ιατρική Ειδικότητα στη Γερμανία» στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης του πανεπιστημίου.
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TESTDaF

ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ
__________________________________

Εξετάσεις 2015/2016
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. Το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών προσφέρει εντατικά μαθήματα
προετοιμασίας για την εξέταση. Η γραμματεία του
γλωσσικού τμήματος παρέχει σχετικές πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του και τηλεφωνικός στο 2103661038. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης
και οι ημερομηνίες δήλωσης συμμετοχής είναι η εξής:

30 Jahre DAAD-Alumniverein
in Griechenland – Feier im neuen
Rathaus Thessalonikis

30 χρόνια Ένωση Ελλήνων Υποτρόφων της
DAAD στην Ελλάδα - τελετή στο νέο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης
___________________________________
Μια σημαντική επέτειος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στο νέο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Εορτάσθηκαν τα 30 χρόνια από την ίδρυση της
Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της DAAD, η οποία σημειωτέον θεωρείται η πρώτη ένωση υποτρόφων εκτός
Γερμανίας.

©Costas Masseras
Κα. Καθ. Δρ. Wintermantel (Πρόεδρος της DAAD) με τον κ. Καθ. Δρ. Παναγιώτη Λαδά (Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της DAAD )

Τμήματα προετοιμασίας TestDaF
_____________________________________________
Ιδανική προετοιμασία για όσους έχουν ήδη το επίπεδο C1 ή Β2 και θέλουν να έχουν εγκαίρως την επάρκεια γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία το χειμερινό εξάμηνο 2015/16

Εντατικά τμήματα προετοιμασίας (προϋπόθεση επίπεδο C1)
18.03.2015–08.06.2015, Δε + Τε, 16.30 -19.00, προετοιμασία για την εξέταση στις 9.06.2015, 54 ΔΩ, €425
29/06/2015–14/07/2015, Δε+Πέ, 09:00–14:10, προετοιμασία για την εξέταση στις 15.07.2015, 60 ΔΩ, €470
Sprachkurssekretariat:
Tel.: +30 2103661 038
deutsch@athen.goethe.org

Την πολυπληθής εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο
οποίος συμπτωματικά υπήρξε συμμαθητής στο δημοτικό του προέδρου της ένωσης, καθ. κυρίου Λαδά. Ο
κύριος Μπουτάρης τόνισε στην ομιλία του τη σημασία
και την αναγκαιότητα των ακαδημαϊκών ανταλλαγών
και επαφών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας κάτι με το
οποίο συμφώνησε στη συνέχεια και ο γενικός πρόξενος της ΟΔΓ στη Θεσσαλονίκη, Dr. von Voss, κάνοντας
αναφορά στα καινούρια προγράμματα της DAAD,
όπως το Ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον ή τις
πανεπιστημιακές συνεργασίες.
Ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος της ένωσης, κ.
Λαδάς, έκανε στη συνέχεια μία ιστορική αναδρομή
της ένωσης από την ίδρυσή της έως σήμερα. Βασικοί
στόχοι της ένωσης ήσαν και παραμένουν η επικοινωνία των υποτρόφων μεταξύ τους και η καλλιέργεια και
η ενίσχυση των επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των
δύο χωρών.
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Ο κ. Roggenkamp, διευθυντής του ενημερωτικού κέντρου της DAAD στην Αθήνα, έκλεισε των κύκλο των
ομιλιών επίσης με μία ιστορική αναδρομή σχετικά με
το ρόλο της DAAD στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της DAAD οι Έλληνες λαμβάνουν υποτροφίες, ο
αριθμός των οποίων έχει φτάσει σήμερα στους 2.400.
Απευθυνόμενος προς τους παρόντες φοιτητές της
εκδήλωσης, τους αποκάλυψε ότι η DAAD γεννήθηκε
από την ιδέα που είχε ένας φοιτητής την δεκαετία του
1920 και εξέφρασε την ελπίδα του, οι φοιτητές να
έχουν πάντα ιδέες και να διεκδικούν τα πιστεύω τους.

σπουδές στη Γερμανία. Αυτά έγιναν σε συνεννόηση με
τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του σχολείου Markus
Vogel και την Katja Wilde και τις λέκτορες της DAAD
Marie Meihsner και Judith Schiebel, όπως επίσης τις
γλωσσικές βοηθούς της DAAD Vemke Arnhold και Julia
Rubin. Με τα εργαστήρια θέλαμε να φέρουμε πιο
κοντά τους μαθητές της ενδέκατης και δωδέκατης
τάξης του γερμανικού και του ελληνικού τμήματος της
Σχολής με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις
σπουδές στη Γερμανία, αλλά προσαρμοσμένα σε μια

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Προξένου και δόθηκε η
ευκαιρία για συζητήσεις μεταξύ των υπότροφων και
των φίλων της DAAD
Επικοινωνία:
Καθ. Δρ. Παναγιώτης Λαδάς
Τ.Θ. 1570
54 124 Θεσσαλονίκη
Tel.: 2310 -992690
ladaspan@otenet.gr;

Μία λίστα με όλους τους συλλόγους και εταιρίες που
δραστηριοποιούνται σε ακαδημαϊκά/εκπαιδευτικά
θέματα σε σχέση με την Γερμανία θα βρείτε εδώ.
_____________________________________________

Το team της DAAD στη Θεσσαλονίκη θέτει
νέα πρότυπα στην ακαδημαϊκή συμβουλευτική στη Γερμανική Σχολή
_____________________________________________
Εργάζονται και οι τέσσερις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης (A.Π.Θ., ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΠΑ.ΜΑΚ) και διδάσκουν τη Γερμανική ως
ξένη γλώσσα. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται
επίσης η παροχή σπουδαστικών συμβουλών. Αν αυτό το κάνουν με την συνεισφορά της επαγγελματικής
τους ταυτότητας και εργάζονται με νέους εκπαιδευτικούς πόρους, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια
μεγάλη επιτυχία. Η Judith Schiebel αποχαιρετά γράφοντας μία αναφορά σχετικά με ένα εργαστήριο. Η
θητεία της ως λέκτορας της DAAD έληξε και την ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνεργασία. Στη
συνέχεια η Λία Γουδουσάκη έχει κάνει μία σύνοψη
της αναφοράς της για εσάς:
Τον Νοέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης για τις

© Judith Schiebel
©Judith Schiebel

v.r.n.l. Marie Meihsner, Vemke Arnold, Julia Rubin, Judith Schiebel

νέα μορφή, η οποία είναι γνωστή ως μάθηση σταθμός: οι μαθητές εργάζονται ανεξάρτητα σε μια ομάδα,
αναζητούν πληροφορίες αντί κάποιος να τους τα παρουσιάζει. Σε μια εισαγωγική διάλεξη παρουσιάστηκαν χρήσιμες ιστοσελίδες και τέθηκε η βάση των γνώσεων για τους επόμενους σταθμούς μάθησης. Το περιεχόμενο κάλυπτε την διαδικασία αναζήτησης σπουδών, την διαδικασία υποβολής αίτησης στα γερμανικά
πανεπιστήμια, τις ειδικές ρυθμίσεις για τον κλάδο της
Ιατρικής, τη στέγαση, τη χρηματοδότηση και την ερώτηση, ποιος σε κάθε περίπτωση είναι αυτός που πρέπει να αποφανθώ. Στους έξι σταθμούς οι μαθητές θα
μπορούσαν στη συνέχεια να κάνουν την δική τους
αναζήτηση. Διάφορες ασκήσεις τους βοήθησαν να
ασχοληθούν ειδικά με ορισμένες ενέργειες και πληροφορίες. Ανάμεσα στις αγαπημένες δραστηριότητες
του εργαστηρίου συγκαταλέγονται η αναζήτηση με
την βοήθεια της ιστοσελίδας
www.hochschulkompass.de όπως επίσης και η δραστηριότητα υπολογισμού του κόστους διαβίωσης. Η
ανατροφοδότηση από τους μαθητές και τους δασκάλους μας έδειξε ότι είχαμε πραγματικά πετύχει τους
αρχικούς μας στόχους. Οι μαθητές είναι πλέον καλά
προετοιμασμένοι και είναι σε θέση για παράδειγμα
στην επόμενη έκθεση γερμανικών πανεπιστημίων τον
Σεπτέμβριο να θέσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις
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στους εκπροσώπους των πανεπιστημίων και αυτόνομα να υποβάλλουν αιτήσεις.
Είναι ήδη προγραμματισμένα και περαιτέρω εργαστήρια υπό αυτή τη μορφή. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες όπως επίσης τους συντάκτες και του παραγωγούς των ενημερωτικών εντύπων της DAAD αλλά
και τους συντάκτες της ιστοσελίδας study-in.de, οι
οποίοι διευκόλυναν πάρα πολύ τα εργαστήρια μας.

 Της αναζωογόνησης του αστικού κέντρου της Αθήνας με την κυκλοφοριακή αναμόρφωση της λεωφόρου Πανεπιστημίου
 Την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής με την έκταση του παλιού αεροδρομίου του
Ελληνικού.

Μετά από μία τρίμηνη παράταση έληξε οριστικά στο
τέλος του έτους η συνεργασία μου ως λέκτορας της
DAAD στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του ΑΠΘ και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους μου στη DAAD για τη καλή συνεργασία.
Επίσης, εύχομαι στους συνεργάτες και φίλους της
DAAD ένα ευτυχισμένο 2015.
Judith Schiebel, M.A.
Λέκτορας της DAAD στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (2009-2014)

DAAD-ALUMNI
.D

«Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις Athen 2021Από την ιδέα στην πραγματοποίηση»

Οργανωτής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών,
υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηνών. Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του workshop.
Στα πλαίσια ενός διήμερου workshop εμπειρογνώμων
θα συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις πολεοδομικού
σχεδιασμού με επίκεντρο την ανταλλαγή επίκαιρων
εμπειριών ευρωπαϊκών μητροπολιτικών περιοχών.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η εντατική ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών κορυφαίων εμπειρογνωμόνων μεγάλων εγχειρημάτων αστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα αναζωογονήσεων αστικών κέντρων και αναπτύξεις εκτάσεων παλιών αεροδρομίων, με τους εντεταλμένους για την ανάπτυξη και υλοποίηση των μεγάλων
εγχειρημάτων για την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας:

Οι υπεύθυνοι των έργων της Αθήνας θα έχουν την
δυνατότητα να αντλήσουν άμεσα από τους ξένους
υπεύθυνους της εμπειρίες και τα συμπεράσματα που
τους ενδιαφέρουν. Από την άλλη πλευρά θα μπορεί
να συμβάλλουν οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των
ελληνικών σχεδίων από τους ξένους ειδικούς στον
επιστημονικό διάλογο στην Ελλάδα και στην διεθνοποίησης της συζήτησης προς όφελος των έργων.
Από την ελληνική πλευρά θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι μητροπολιτικές παρεμβάσεις της Αθήνας
στην ιστορική τους εξέλιξη, τα υφιστάμενα σχέδια,
τους διεθνείς διαγωνισμούς, τον μέχρι σήμερα δημόσιο διάλογο και τις θέσεις, τις νομικές δεσμεύσεις και
την επίκαιρη κατάσταση των σκέψεων.
Οι ξένοι υπεύθυνοι παρουσιάζουν συνοπτικά τις εμπειρίες τους σχετικά με τα εδώ επίκαιρα θέματα της
εξέλιξης της γενικής σύλληψης των παρεμβάσεων,
των δομών των χρήσεων, των διαδικασιών μέχρι την
υλοποίηση, των σχεδίων χρηματοδότησης και της
συμμετοχής των πολιτών.
Οι παρουσιάσεις των δυο πλευρών είναι χρονικά περιορισμένες για να αφήσουν περιθώριο για την ανταλλαγή απόψεων μέχρι και την διαμόρφωση ιδεών
και επιλογών ως σημαντικού στοιχείου της εκδήλωσης.
Την πρώτη μέρα του workshop γνωρίζουν οι ξένοι
ειδικοί τις περιοχές παρεμβάσεων. Θα πραγματοποι5

ηθεί μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών με τους Έλληνες ειδικούς επί τόπου και στους φορείς. Την δεύτερη ημέρα ακολουθεί στο ΕΜΠ μια δομημένη ημι δημόσια συζήτηση. Το workshop μπορούν να παρακολουθήσουν πέρα από την πανεπιστημιακή κοινότητα
και των DAAD-Alumni προσκεκλημένοι εμπλεκόμενων
και ενδιαφερόμενων φορέων.
Από την σκοπιά των ειδικών θα πρέπει να έχει προτεραιότητα ή απόκτηση νέων συμπερασμάτων, με στόχο
την αναζωογόνηση και τον αναπροσανατολισμό της
δημόσιας συζήτησης. Τόσο από την πλευρά των Ελλήνων όσο και των ξένων εδικών θα πρέπει να προβληθούν τα καινοτόμα και στοχοποιημένα συμπεράσματα.
Η εκδήλωση επιχορηγείται από την DAAD, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών καθώς και από το Ίδρυμα Ωνάση.

Why study with us?

________________________________________________

Νέα Λέκτορας της DAAD στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
_____________________________________________
Gülschen Sahatova, Dr.
phil.
Διδακτορικές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Βόννης
με κατεύθυνση τη Γερμανική Φιλολογία και τις ανατολικές σπουδές; Διδασκαλία
σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη Γερμανία
και το εξωτερικό. Από
1.1.2015 Λέκτορας της DAAD στο Α.Π.Θ.
Επικοινωνία: gulshens@del.auth.gr

Our MA International Business & Intercultural Management (MIBIM) qualifies first-degree graduates for
management positions in globally operating organisations. It is intended to equip future business leaders
with the subject knowledge and the methodological,
interpersonal and intercultural skills that will enable
them to excel and become standout leaders in our rapidly changing business world.
- Lectures delivered entirely in English
- One of the few available master programmes focusing on the intercultural aspects of organisations.
- Write your master thesis anywhere in the world in
the 3rd semester
- A favourable student/lecturer ratio
- International learning environment
- Aligned with the needs of the labour market
- No tuition fees

With this Master programme we provide students
with an international learning environment. We guarantee innovative teaching and learning strategies delivered entirely through English, and address the future needs of the labour market by offering multidisciplinary content with a focus on sustainability.
For more information, see https://www.hsheilbronn.de/mibim
Application deadline: 15th July
Contact: mibim@hs-heilbronn.de
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ της DAAD
Ο αριθμός των αιτήσεων για μια υποτροφία
της DAAD παραμένει σε υψηλό επίπεδο

Τρέχοντα προγράμματα 2016/17

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα DAAD IC
Athen.
 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδιδακτορικές σπουδές / έρευνα για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων μικρής διάρκειας έως 6 μήνες: 1η Απριλίου 2015 και 6 έως 10 μήνες: Δεκέμβριος 2015
 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδιδακτορικές σπουδές / έρευνα για Αρχαιολόγους
έως 10 μήνες : Δεκέμβριος 2015
 Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD
σε Ανώτατη Σχολή ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας. 1η Απριλίου 2015
 Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα
φοιτητών: 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαίου και 1η Νοεμβρίου
 Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων των κλάδων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής: 1η Απριλίου
 Για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών
ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων όλων των κλάδων: 1η
Απριλίου
 Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας: Δεκέμβριος
2015
Summer Courses για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς φοιτητές,
μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες
καθώς και για επιστήμονες που απασχολούνται σε
Ανώτατες Σχολές ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειόφοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονικής: Οκτώβριος 2015
 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για ενδι-

αφερόμενους όλων των κλάδων: Δεκέμβριος
2015

_____________________________________________
Έληξαν οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για υποτροφία DAAD για ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στη
Γερμανία. Παραδοσιακά καταληκτική περίοδος υποβολής είναι στις αρχές Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα γράφημα με τον αριθμό των αιτούντων ανά κλάδο σπουδών. Συνολικά υποβλήθηκαν
223 έγκυρες αιτήσεις. Όλες οι αιτήσεις θα τρέξουν σε
δύο στάδια. Αρχικά μια ελληνική επιτροπή επιλέγει τις
καλύτερες αιτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια εκτιμώνται και από μία ξεχωριστή γερμανική επιτροπή. Αυτή
θα είναι και η τελική επιλογή των υποψηφίων. Οι επιλεγόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί
τα τέλη Απριλίου. Ως είθισται θα πραγματοποιηθούν
δεξιώσεις το καλοκαίρι προς τιμήν των νέων υπότροφων της DAAD στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Η ισχυρότερη ομάδα υποψηφιοτήτων είναι αυτή των
Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Επιστημών και ακολουθεί η ομάδα των Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και περίπου στο ίδιο επίπεδο των
Φυσικών Επιστημών και των Μηχανικών. Στον απόηχο
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έχουμε μια αύξηση των Επιστημών της Αγωγής, των Φιλολογικών
σπουδών αλλά επίσης των Οικονομικών. Κάτι που
κάνει εντύπωση είναι όλο και περισσότερο μαθηματικοί και φυσικοί επιλέγουν τη Γερμανία για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους. Ευχόμαστε σε όλους τους
υποψηφίους καλή τύχη και ό, τι καλύτερο για το μέλλον τους!
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FAQs
_________________________________________

Προπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία
________________________________________
Πριν και μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις οι ερωτήσεις
για τις βασικές σπουδές στη Γερμανία αυξάνονται.
Δεχόμαστε τηλεφωνήματα και επισκέψεις τόσο από
γονείς οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει ότι το παιδί
τους θα σπουδάσει στη Γερμανία, όσο και από γονείς
οι οποίοι βλέπουν τη Γερμανία ως λύση εφόσον το
παιδί τους δεν περάσει στη σχολή της επιθυμίας. Οι
πιο σύνηθες ερωτήσεις σχετίζονται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Θα απαντήσουμε κάτωθεν στις πιο συχνές ερωτήσεις
με στόχο να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν εγκαίρως και χωρίς άγχος:

Postgraduate Programme Environmental
Physics - Atmosphere, Ocean, Land, Climate - PEP
The Institute of Environmental Physics at the University of Bremen, Germany offers a two year Master of Science (MSc) in Environmental Physics taught in English.
The focus of this programme is to enhance students'
knowledge of the complex relationships between atmosphere, hydrosphere (ocean), cryosphere (ice region), and solid earth (land), and to learn experimental
methods in environmental physics at the most advanced level, numerical data analysis using supercomputers and data interpretation via sophisticated models. Students have the opportunity to participate in
modern research groups of the Institute of Environmental Physics (IUP) at the University of Bremen and
the federal Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven.
For selected students tuition fees are waived.
Further information can be sought at www.pep.unibremen.de
The beginning of Programme is annually with the winter semester in October.
For your application use the online portal at
www.uni-bremen.de/en/master.html

 Πρέπει να δώσω πανελλαδικές εξετάσεις ή μπορώ να σπουδάσω μόνο με το Απολυτήριο;
Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της
Γερμανίας προϋποθέτει τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν ένα Μ.Ο. 10,0
 Πρέπει στις πανελλαδικές εξετάσεις να συγκεντρώσω συγκεκριμένο βαθμό όπως και στην Ελλάδα;
Όχι, δεν πρέπει. Τα γερμανικά πανεπιστήμια καθορίζουν αυτόνομα τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους
και ο απαιτούμενος Μ.Ο. διαμορφώνεται από το
σύνολο των αιτήσεων που δέχεται μία σχολή σε
σχέση με τις θέσεις που διαθέτει. Οι κλάδοι σπουδών Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική υπόκεινται πανγερμανικά σε περιορισμό
του αριθμού εισακτέων («bundesweite Zulassungsbeschränkung»). Μόνο υποψήφιοι με πολύ
καλές επιδόσεις έχουν πιθανότητες εισαγωγής
στις σχολές αυτές. Περιζήτητες σχολές όπως Ψυχολογία, Νομική, Βιολογία ή Αρχιτεκτονική υπόκεινται επίσης σε εσωτερικό πανεπιστημιακό περιορισμό του αριθμού εισακτέων («universitätsinterne
Zulassungsbeschränkung»), ωστόσο ο απαιτούμενος βαθμός πρόσβασης δεν είναι σχετικά τόσο υψηλός όσο στην Ελλάδα και η πρόσβαση είναι ευκολότερη λόγω ότι υπάρχουν περισσότερες σχολές
και διαθέσιμες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ8

πει να ενημερωθείτε από τις ιστοσελίδες των σχολών για τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
 Επιλέγω ελεύθερα το πρόγραμμα σπουδών ή
πρέπει – όπως και στην Ελλάδα – να επιλέξω
προγράμματα που σχετίζονται με την κατεύθυνση
που επέλεξα στο Λύκειο;
Θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει στο λύκειο
την κατεύθυνση που είναι σχετική με τη σχολή που
θα επιλέξετε στη Γερμανία.
 Σε ποιες σχολές είναι η πρόσβαση – σε αντίθεση με
την Ελλάδα – εύκολη; Σε ποιες - αντίστοιχα με την
Ελλάδα- δύσκολη;
Στις πολυτεχνικές σχολές, σχολές Νομικής, στο Φυσικό και Μαθηματικό. Πιο δύσκολη είναι η πρό-

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, accounting,
and finance) are encouraged to apply for admission.
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 collaborative research activities.
Please visit the BGSE website for application requirements and
information on the program
www.bgse.uni‐bonn.de
Applications have to be submitted online (via www.bgse.unibonn.de). The aplication deadline for the program starting in October is March 31, 2015.

σβαση σε σχολές Ψυχολογίας.
 Πότε είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων;
15.01. για το εαρινό εξάμηνο και 15.07. για το χειμερινό εξάμηνο.
 Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
Τα βασικά δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να υποβάλετε σε κάθε περίπτωση είναι το απολυτήριο
λυκείου καθώς και η βεβαίωση συμμετοχής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλ. το γενικό βαθμό
πρόσβασης, καθώς και το πιστοποιητικό γλωσσικής
επάρκειας. Με την αίτηση θα καταθέσετε επίσημο
αντίγραφο των ελληνικών εγγράφων καθώς και επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά. Κάποιες σχολές απαιτούν τη γλωσσική επάρκεια με
την αίτηση, οι περισσότερες, ωστόσο, δίνουν το
περιθώριο να κατατεθεί με την εγγραφή στη σχολή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθείτε
στις ιστοσελίδες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Μπορώ να σπουδάσω Ιατρική, Φαρμακευτική,
Ψυχολογία, Οδοντιατρική, Νομική στα Αγγλικά;
Όχι, δεν υπάρχουν αγγλόφωνα προγράμματα
σπουδών
 Είναι η πρόσβαση σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της
Γερμανίας πιο εύκολη απ’ ότι σε κρατικά;
Όχι, δεν είναι. Οι σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια της Γερμανίας είναι υψηλού επιπέδου. Για να
μπορέσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να ανταγωνιστούν μαζί τους θα πρέπει να προσφέρουν ένα
εξίσου υψηλό επίπεδο και για τον λόγο αυτό τα
προγράμματα σπουδών τους έχουν περιορισμένο
αριθμό εισακτέων και αρκετά υψηλές προϋποθέσεις.
 Προσφέρει η DAAD υποτροφίες για προπτυχιακές
σπουδές;
Όχι, η DAAD προσφέρει υποτροφίες για εκμάθηση
γλώσσας, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στη
Γερμανία καθώς και ιδικά προγράμματα που αφορούν καθηγητές και ερευνητές τις τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της Ελλάδας. Μόνο για απόφοιτους
των γερμανικών σχολών Θεσσαλονίκης και Αθήνας
καθώς και της Ελληνογερμανικής Αγωγής προσφέρει μια φορά ανά έτος υποτροφίες για βασικές
σπουδές.
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ΕΛΛΗΝΕΣ στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η Ειρήνη Αναστασιάδου παίρνει την IPODIΥποτροφία ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια
στο ΤU Berlin
____________________________________________
Όπως πάντα ο σιδηρόδρομος και οι ποικίλες επιμέρους πτυχές του εκπέμπουν μια παράξενη γοητεία.
Αυτό το αποδεικνύουν τα πολλά μουσεία και οι λέσχες, καθώς και τα ιστορικά και πολιτιστικά ερευνητικά προγράμματα.

φορές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης να αναπτυχθούν σε
μια πραγματική εναλλακτική λύση για τις θαλάσσιες
μεταφορές. Τα διακρατικά σιδηροδρομικά δίκτυα
ήταν ιστορικά ένας βασικός παράγοντας για μια ενισχυμένη οικονομική, πολιτική και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των ασιατικών χωρών. Αυτό είναι ένα
μέρος της έρευνάς μου στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου" υποστηρίζει η Ειρήνη Αναστασιάδου.
Μετά από ένα μεταπτυχιακό στην ιστορία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έλαβε το διδακτορικό της από το Πολυτεχνείο του Αϊντχόβεν στον τομέα της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων.
Σχετικά με διετή παραμονή της στο Πολυτεχνείο του
Βερολίνου, λέει: «Όταν γνώρισα σε ένα εργαστήριο
τον μέντορά μου στο Πρόγραμμα IPODI, Καθηγητή Δρ.
Hans-Liudger Dienel, ήταν Πρόεδρος του Διεθνούς
Συνδέσμου για την Ιστορία της Μεταφοράς, της Κυκλοφορίας και της Κινητικότητας και εργαζόταν μεταξύ άλλων στον τομέα της διεθνοποίησης των συστημάτων υποδομής. Χαίρομαι για αυτό το πρόγραμμα
μαζί του και για την μεγάλη ευκαιρία να είμαι σε θέση να επικεντρωθώ εξ ολοκλήρου στην έρευνα μου."

© TU Berlin/PR/Ulrich Dahl

H Ειρήνη Αναστασιάδου στο Τεχνικό Μουσείο του Βερολίνου

"Η IPODI υποτροφία μου πρόσφερε όχι μόνο μια
εργασία που δεν μπορεί να την βρει κάποιος τόσο
συχνά αλλά θέλω να την χρησιμοποιήσω και αποτελεσματικά."
Το ίδιο συμβαίνει και με την IPODI επιστήμονα Ειρήνη
Αναστασιάδου, PhD. Στην έρευνά η ελληνίδα επιστήμονας εξετάζει την ανάπτυξη του διακρατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην Ασία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Tο πρόγραμμα IPODI (International Post-Doc
Initiative) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο των δράσεων Marie Curie και
προωθεί εξαιρετικές διεθνείς επιστήμονες, οι οποίες
θέλουν να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα μέσα σε
δύο χρόνια στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: www.ipodi.tuberlin.de

Το άρθρο εκδόθηκε στο Newsletter «Alumni Research» του Technical University του Βερολίνου.

«Δεν με ενδιαφέρει μόνο η συνεργασία μεταξύ των
μεγάλων χωρών της Ασίας,
της Κίνας και της Ινδίας μετά την κατάρρευση της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά και τα σχέδια και τα
οράματα των διακρατικών παραγόντων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
και η Κοινωνική Επιτροπή για την Ευρώπη και τον
Ειρηνικό».
Είναι συναρπαστικό να διερευνά κανείς τον τρόπο με
τον οποίο αυτοί βοήθησαν τις σιδηροδρομικές μετα10

