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Ωράριο λειτουργίας 

Social Media  

Που θα μας βρείτε 

DAAD Informationszent-
rum Athen   
c/o Goethe-Institut Athen 
Omirou 14 – 16 
GR – 10672  
Tel.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  
 

Τηλεφωνική ενημέρωση 
Δε            13:30 – 15:30 
Τρ & Πε     9:30 – 13:30 
MI            14:00 – 18:00 
Fr               9:30 – 11:30 
 
Προσωπική ενημέρωση 
Τρ & Πε   9:30 – 13:30 
Τε           14:00 – 18:00 
 
Δεν κλείνουμε προσωπικά 
ραντεβού. Η ενημέρωση 
γίνεται και μέσω e-mail.    
 
 

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: 
DAAD IC Athen,  
Λία Γουδουσάκη  
Επικοινωνία:  
Τηλ.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  

  

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώ-

στες, 

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το κλείσιμο 

και αυτής της χρονιάς, η DAAD στην Ελλάδα θα 

ήθελε με αφορμή την έκδοση του ενημερωτι-

κού δελτίου της να σας πληροφορήσει για τις 

πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της στους 

επόμενους δυο μήνες.    

«Γραφείο σε κίνηση» είναι το μότο που μας 

χαρακτηρίζει για το μήνα Νοέμβριο: Θεσσαλο-

νίκη, Γερμανία, Κρήτη, Κύπρος και πάλι Γερμα-

νία θα είναι οι προορισμοί μας.  

Στις αρχές του μήνα θα είμαστε στην όμορφη 

Θεσσαλονίκη για παρουσιάσεις στο Πανεπι-

στήμιο Μακεδονίας και στο Αριστοτέλειο Πα-

νεπιστήμιο. Στις 6 Νοεμβρίου μαζί με το Α.Π.Θ. 

οργανώνουμε ημερίδα με θέμα «’Έρευνα στη 

Γερμανία». Έλληνες ερευνητές που ζουν στην 

Ελλάδα και στην Γερμανία θα παρουσιάσουν 

τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα όπως επίσης 

και τα κέντρα στα οποία διεξάγουν την έρευνα 

τους. Διαβάστε εδώ ποιοι θα είναι οι ομιλητές 

της εκδήλωσης.  

Δείτε αναλυτικά στη συνέχεια τις επόμενες 

εκδηλώσεις μας: 

 4 Νοεμβρίου, 11.45 π.μ.: Παρουσίαση για 

μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες της 

DAAD, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 4 Νοεμβρίου, 2 μ.μ.: Παρουσίαση για μετα-

πτυχιακές σπουδές και υποτροφίες της 

DAAD, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης 

 5 Νοεμβρίου, 1.15 μ.μ.: Παρουσίαση στο 

Anatolia College με θέμα «Σπουδές στη 

Γερμανία» 

 6 Νοεμβρίου, 9 π.μ. – 3 μ.μ.: Έρευνα στη 

Γερμανία. Εκδήλωση σε συνεργασία με το 

Α.Π.Θ. 

 12 Νοεμβρίου, 12 μ.μ. -1 μ.μ.: Παρουσίαση 

για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και 

υποτροφίες της DAAD, Πολυτεχνείο Κρήτης 

 18 Νοεμβρίου, 4.30 μ.μ.: Παρουσίαση για 

σπουδές Ιατρικής, Νομικής και Μηχανικών, 

Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας 

23 Νοεμβρίου, 11 π.μ. – 5 μ.μ.: Εκδήλωση 

με θέμα «Γερμανικά ίχνη στην Ελλάδα» σε 

συνεργασία με τον Ελληνογερμανικό Σύλ-

λογο Φιλαδέλφεια (η εκδήλωση θα διεξα-

χθεί στα Γερμανικά) 

Επίσης τον Νοέμβρη θα συνοδέψουμε απο-

στολή εκπροσώπων Ελληνικών πανεπιστημίων 

σε ενημερωτικό ταξίδι στη Γερμανία και στα 

τέλη του μήνα θα είμαστε στην Κύπρο για 

παρουσιάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια. Η 

Κύπρος είναι πλέον για το γραφείο μας μια 

νέα πρόκληση, μιας και από εδώ και στο εξής 

θα συγκαταλέγεται μέσα στο κύκλο των εργα-

σιών μας και των αρμοδιοτήτων μας.  

Επιστρέφοντας μετά από τόσα ταξίδια, το 

Δεκέμβριο θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον 

μας στις πολλές και ομολογουμένως υψηλού 

επιπέδου αιτήσεις που λαμβάνουμε κάθε 

χρόνο για τις υποτροφίες της DAAD. Σας υπεν-

θυμίζουμε τα προγράμματα και τις προθεσμί-

ες. 

Για πρώτη φορά πραγματοποιήσαμε την έκ-

θεση Γερμανικών πανεπιστημίων τον Σεπτέμ-

βριο. Διαβάστε ένα σύντομο απολογισμό.  

Τέλος θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τις δυο 

καινούριους βοηθούς γλώσσας της DAAD στη 

Θεσσαλονίκη, την κυρία Vemke Arnhold και 

την κυρία Julia Rubin. Τους ευχόμαστε καλή 

αρχή στο έργο τους.  

 

Και κάτι τελευταίο: Για όλους εσάς που θέλετε 

να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί μας, 

δημιουργήσαμε νέα, σύντομη και απλή ηλε-

κτρονική διεύθυνση: info@daad.gr  

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση! 

  

 

 

 

Alexander Roggenkamp 

Πληροφορίες έκδοσης 

mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
http://www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/programm-cvs-griechisch.pdf
mailto:info@daad.gr
https://www.facebook.com/pages/DAAD-Information-Center-Athens/136788843016684?ref=hl
https://twitter.com/DAAD_Athens
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   

 
 

 
 
 
Έκθεση Γερμανικών Πανεπιστημίων  2014 

 
Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2014 

πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ενημερωτι-

κού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα η καθιερωμένη 

Έκθεση Γερμανικών Πανεπιστημίων στους χώρους του 

Goethe-Institut Athen. Εκπρόσωποι από συνολικά 8 

γνωστά πανεπιστήμια της Γερμανίας (Χαιδελβέργης, 

Humboldt του Βερολίνου, Βαϊμάρης, κ.α.), από το 

σύνδεσμο TU9 που εκπροσωπεί 9 πολυτεχνεία (Μο-

νάχου, Άαχεν, Καρλσρούης, κ.α.), όπως επίσης και 

άλλοι φορείς που εκπροσωπούν την γερμανική γλώσ-

σα (Σύνδεσμος FaDaF, Goethe-Institut Athen, TestDaF) 

είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έλληνες ενδι-

αφερόμενους φοιτητές και γονείς σχετικά με τα προ-

γράμματα σπουδών στη Γερμανία τόσο σε προπτυχια-

κό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και τις δυ-

νατότητες εκπόνησης διδακτορικής έρευνας. Η έκθε-

ση, σύμφωνα με την αθρόα προσέλευση κοινού αλλά 

και σύμφωνα με την άποψη των ίδιων των πανεπι-

στημίων, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι εκπρό-

σωποι των πανεπιστημίων εντόπισαν το υψηλό επί-

πεδο των ελλήνων φοιτητών και τις απόλυτα φυσιο-

λογικές απορίες για την ποιότητα των γερμανικών 

πανεπιστημίων εκ μέρους των ελλήνων γονέων. Εκδή-

λωσαν άμεσα το ενδιαφέρον τους για την συνέχιση 

της συγκεκριμένης έκθεσης και το Ενημερωτικό Κέ-

ντρο της DAAD έχει ήδη προγραμματίσει την επόμενη 

για το Σεπτέμβριο 2015 τόσο στην Αθήνα όσο και στη 

Θεσσαλονίκη.              

 

 

Ημερίδα επιμόρφωσης για στελέχη των Γραφείων 

Διασύνδεσης των πανεπιστημίων 2014    

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου η DAAD Αθηνών πραγ-

ματοποίησε για 8η συνεχή χρονιά συνάντηση με τους 

υπευθύνους των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνι-

κών πανεπιστημίων. Σε αυτή την ενημερωτική ημερί-

δα είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τόσο τη 

νέα και πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα μας 

(www.daad.gr) όσο και το νέο χρηστικό ιστιότοπο της 

DAAD (www.study-in.de). Επίσης έγινε εκτενής ανα-

φορά στις υποτροφίες για το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος, όπως και για το νέο τρόπο υποβολής αίτησης σε 

αυτές αλλά και για την δυνατότητα πρακτικής άσκη-

σης στη Γερμανία. Τέλος, παρουσιάσαμε τα αποτελέ-

σματα του περσινού προγράμματος της DAAD «Πανε-

πιστημιακές συνεργασίες με την Νότια Ευρώπη». Η 

ετήσια αυτή συνάντηση με του συναδέλφους από τα 

ελληνικά πανεπιστήμια έχει για εμάς μεγάλη σημασία 

μιας και η ανταλλαγή απόψεων και προβλημάτων της 

καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησής τους είναι 

πολύ χρήσιμα για την δουλειά μας και για την συνεχή 

βελτίωση των υπηρεσιών μας προς κάθε ενδιαφερό-

μενο που θέλει να σπουδάσει ή να εκπονήσει έρευνα 

στη Γερμανία. Αυτή τη χρονιά συμμετείχαν τα ακό-

λουθα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ελληνι-

κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

   

Research in Germany 2014: Έλληνες ερευνητές από 

την Ελλάδα και Γερμανία στο Αριστοτέλειο Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλονίκης  

H DAAD σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. διοργανώνει για 

δεύτερη φορά στην Ελλάδα ημερίδα με θέμα «Έρευ-

να στη Γερμανία».  Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης 

καθηγητές του Α.Π.Θ. θα έχουν την δυνατότητα να 

αναλύσουν στο ευρύ κοινό τις ερευνητικές εμπειρίες 

τους στη ή σε σχέση με τη Γερμανία. Συγκεκριμένα ο 

Κωσταντίνος Ε. Γώγος θα μιλήσει για την νομική έ-

ρευνα στη Γερμανία, ο Αθανάσιος Μιχαηλίδης για 

την συνεργασία του Τμήματος Μηχανολόγων του 

Α.Π.Θ. με αντίστοιχο γερμανικό τμήμα , η Πρόεδρος 

του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ., Αθηνά Σιούπη,  θα κάνει μία σύντομη 

παρουσίαση σχετικά με  τις ερευνητικές υποτροφίες 

                                                                                    Foto Lia Goudousaki 

http://www.daad.gr/
http://www.study-in.de/
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του Ιδρύματος Alexander von Humboldt, ενώ η Πρό-

εδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Έφη 

Μπάσδρα θα μιλήσει για τα διακρατικά ερευνητικά 

προγράμματα και προοπτικές, ιδιαίτερα για το πα-

ράδειγμα ΙΚΥDA.  

Στο δεύτερο μέρος θα πάρουν το λόγο Έλληνες κα-

θηγητές και επιστήμονες που ζουν και διεξάγουν 

έρευνα στη Γερμανία. Ο Θεοχάρης Γρηγοριάδης ως 

Juniorprofessor για Οικονομικά στο Ινστιτούτο για 

Σπουδές Ανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου 

Humboldt του Βερολίνου θα επικεντρωθεί στην οι-

κονομική έρευνα στη Γερμανία ενώ ο υποψήφιος 

διδάκτορας Ιωάννης Άγγελος Γιαπιτζάκης θα μιλήσει 

για  την εμπειρία του στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ Βιο-

λογικής Κυβερνητικής. Ο Ιωάννης Λέγουρας είναι ΕU-

Liaison-Officer στο Max Delbrück Center for Mole-

cular Medicine Berlin-Buch της Helmholtz Association 

of German Research Centres και στην ομιλία του θα 

δώσει απαντήσεις στην ερώτηση «Γιατί είναι τόσο 

περίπλοκη η χρηματοδότηση της έρευνας»; Μετά το 

πέρας των ομιλιών θα υπάρχει δυνατότητα για κατ’ 

ιδίαν  συζητήσεις με τους ομιλητές.  

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του 

Α.Π.Θ., καθηγητής κος Μήτκας,  ο Γενικός Πρόξενος 

της Ο.Δ.Γ. κος Dr. Ingo von Voss καθώς και ο  Πρόε-

δρος της Ένωσης Ελλήνων Υπότροφων της DAAD 

Ελλάδος, κος Παναγιώτης Λαδάς. Το εναρκτήριο 

λάκτισμα της ημερίδας θα κάνει ο κος Roggenkamp 

με μια παρουσίαση σχετικά με το ερευνητικό τοπίο 

της Γερμανίας  και της υποτροφίες της DAAD.  

Η εκδήλωση έχει θέσει δυο στόχους: Αφενός την πα-

ρουσίαση του γερμανικού ερευνητικού τοπίου και 

αφετέρου την δημιουργία επαφών με Έλληνες συνα-

δέλφους οι οποίοι διεξάγουν ή διεξήγαγαν έρευνα στη 

Γερμανία. Ευπρόσδεκτοι στην εκδήλωση είναι και νέοι 

πτυχιούχοι και επιστήμονες που έχουν ως στόχο την 

εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας  

στη Γερμανία καθώς και επιστήμονες οι οποίοι ενδια-

φέρονται να διεξάγουν έρευνα για κάποιο χρονικό 

διάστημα στη Γερμανία. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 

εκδήλωσης καθώς και τα βιογραφικά των ομιλητών.  

 

Γερμανικά ίχνη στην Ελλάδα – ένα ξεχασμένο κε-

φάλαιο των ελληνογερμανικών διαπολιτιστικών 

σχέσεων 

 

(Εκδήλωση της DAAD, την Κυριακή 23  Νοεμβρίου 

2014, 11 π.μ. - 6 μ.μ. στο  Πολιτιστικό Κέντρο του ελ-

ληνογερμανικού συλλόγου «Φιλαδέλφεια», Κριέζη 62 

Athen-Πολύδροσο)  

Υπό την ηγεμονία του βασιλιά Όθωνα εκτός από αυλι-

κούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς ήρθαν στην Ελ-

λάδα και πολλοί τεχνίτες, γραμματιζούμενοι, έμποροι 

και εργάτες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην ανοι-

κοδόμηση του ελληνικού κράτους και ιδιαιτέρως της 

Αθήνας. Αυτό συνεχίστηκε και μετά τη βασιλεία του 

Όθωνα και πολλοί άνοιξαν μαγαζιά, παντρεύτηκαν και 

γενικότερα επιτέλεσαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυ-

ξη του τόπου. Δεν ήταν μόνο οι Dörpfeld, Ziller και von 

Streit που πρόσφεραν στο δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα. Η εκδήλωση «Γερμανικά ίχνη στην Ελλάδα» 

έχει ακριβώς αυτό σαν στόχο, δηλαδή  να αναδείξει 

όλους εκείνους τους αφανείς φιλέλληνες και το έργο 

τους.   

  Έλληνες και Γερμανοί καθηγητές  στο Πολυτεχνείο Αθηνών, περ. 1850                                          
Φωτογραφία:  Εθνική Πινακοθήκη   

http://www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/programm-cvs-griechisch.pdf
http://www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/programm-cvs-griechisch.pdf
http://www.philadel-club.gr/
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ – Απασχόληση με τα σκοτεινά 
κεφάλαια της ελληνογερμανικής ιστορί-

ας  

 

Οι Ομιλητές θα είναι: 

Dr. Θεανώ Τράκα – Ιώνιο Πανεπιστήμιο,  Prof. Dr. 

Ιωάννης Ζελέπος, LMU-München, Dr. Jutta Stroszeck – 

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Vana  

Busse – Αθήνα,  Prof. Dr. Hans - B. Schlumm – Ιώνιο 

Πανεπιστήμιο, Andreas Kertscher – Paderborn.  Δήλω-

ση συμμετοχής έως 19.11.2014 στη γραμματεία του 

πολιτιστικού κέντρου «Φιλαδέλφεια».  

 

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 

(DAAD) προωθεί με πόρους του Γερμανικού Υπουρ-

γείου Εξωτερικών ερευνητικά προγράμματα και διορ-

γανώσεις για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, αρχής 

γενομένης από την περίοδο της ελληνικής ανεξαρτη-

σίας με ειδική έμφαση στην ιστορία και τις έρευνες 

για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό το πλαίσιο 

δίνονται υποτροφίες έρευνας σε υποψήφιους διδά-

κτορες και νέους επιστήμονες για παραμονή στη Γερ-

μανία σύντομης διάρκειας ως έξι μήνες και ετήσιες 

υποτροφίες από 7 έως 12 μήνες, παραμονή ελλήνων 

επιστημόνων με σκοπό την έρευνα ως 3 μήνες όπως 

επίσης συνιστώνται δύο θέσεις φιλοξενουμένων κα-

θηγητών με εντολή διδασκαλίας για Έλληνες ερευνη-

τές και καθηγητές ΑΕΙ. Οι φιλοξενούμενοι καθηγητές 

που εκάστοτε θα μετακαλούνται για ένα έτος, θα 

πρέπει να ασχοληθούν όχι μόνον με τη διδασκαλία, 

αλλά και με την έρευνα. Η αίτηση θα γίνεται από το 

γερμανικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τέλος, 

προωθείται η οργανωτική προετοιμασία και διεξαγω-

γή διμερών συνεδρίων, εργαστηρίων και θερινών 

μαθημάτων. Όλα τα είδη διοργανώσεων μπορούν να 

γίνουν τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα. 

«Contested Greek-German Pasts» Μια πρωτοβου-

λία για φοιτητές και νέους μελετητές 

Του Prof. Dr. Ulf Brunnbauer  

Στο πλαίσιο του προγράμματος της DAAD "Πανεπι-

στημιακός διάλογος με την Νοτιοανατολική Ευρώπη", 

το Πανεπιστήμιο του Regensburg και το Πάντειο Πα-

νεπιστήμιο υπέβαλαν αίτηση με επιτυχία για το από 

κοινού έργο «Αμφιλεγόμενο ελληνογερμανικό παρελ-

θόν. Μια πρωτοβουλία για φοιτητές και νέους επι-

στήμονες» (Διευθυντής έργου: Ulf Brunnbauer / 

Regensburg, Χριστίνα Κουλούρη / Αθήνα). 

Κύριο θέμα του έργου είναι η εξέταση της παρουσία-

σης της ιστορίας των γερμανο-ελληνικών σχέσεων. Για 

το σκοπό αυτό, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών 

των δύο πανεπιστήμιων,  διδακτορικοί φοιτητές από 

τη Γερμανία και την Ελλάδα θα συνεργαστούν σε δι-

μερείς ομάδες εργασίας. Επί τη βάσει κοινών ερευνη-

τικών πεδίων θα γίνουν παρουσιάσεις με τις σημαντι-

κότερες στιγμές της κοινής ιστορίας, οι οποίες θα έ-

χουν σαν στόχο μία online δημοσίευση.  

Αφετηρία του έργου είναι να καθορίσει, αφενός, τις 

σχέσεις που χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη ένταση 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία (ή των γερμα-

νικών κρατιδίων πριν το 1871) και από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους (1830), και αφετέρου, στη συλλο-

γική μνήμη των δύο χωρών και τις πολύ διαφορετικές 

σημασίες που έχουν. Για να κατανοήσουμε τις τρέ-

χουσες αντιλήψεις και παρανοήσεις ανάμεσα στην 

Ελλάδα και τη Γερμανία (και προς αποφυγή αυτών στο 

μέλλον), κρίνεται απαραίτητη η ενασχόληση με την 

παρουσίαση των   κεντρικών στιγμών της ιστορίας των 

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η λογική της αμοι-

βαίας αντίληψης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τα πρότυπα της μνήμης ορισμένων γεγονότων και 

επεισοδίων της ιστορίας των σχέσεων. 

Θα επικεντρωθούμε στα ακόλουθα βασικά θέματα, 

για τα οποία η "πραγματική" επαφή θα βρίσκεται στο 

προσκήνιο:  

 Η βαυαρική ηγεμονία στην Ελλάδα (1832-1862)  

 Η γερμανική κατοχή κατά τη διάρκεια του Δευτέ-

ρου Παγκοσμίου Πολέμου  

 Η ελληνική μετανάστευση εργατικού δυναμικού 

στη Γερμανία μετά το 1945  

 Η χειραγώγηση της ιστορίας στο λόγο της άκρας 

δεξιάς ή στους δεξιούς λαϊκιστές στο πλαίσιο της 

ευρω-κρίσης 

Προγραμματισμένα είναι δύο εργαστήρια την άνοιξη 

και το φθινόπωρο του 2015 (Αθήνα, Regensburg), στα 

οποία θα γίνουν διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές 

σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο, επισκέψεις σε αρχεία 

και μουσεία και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

με θέμα την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Ως 

συνεργάτες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 

το Goethe-Institut Αθηνών και η Konrad-Adenauer-

Stiftung. 

http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/
https://www.daad.de/hochschulen/internationalisierung/
https://www.daad.de/hochschulen/kooperation/20285.de.html
https://www.daad.de/hochschulen/kooperation/20285.de.html
https://www.daad.de/hochschulen/kooperation/20285.de.html
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Περισσότερες πληροφορίες: Prof. Dr. Ulf Brunnbauer 

(ulf.brunnbauer@ur.de) 

 

«Inside and Outside Southeastern Europe: Per-
spectives from Greece and Germany on the 
Region» - Εργαστήριο για ανερχόμενους επιστήμονες 
στο τομέα των σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 

 

της Ruža Fotiadis 

 

Μία συνεργασία μεταξύ του Humboldt Πανεπιστήμιο 
του Βερολίνου, έδρα της Ιστορίας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, Τμήμα 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Νέου Ελληνισμού (Ce-

MoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου 

και της Εταιρίας Νοτιανατολικής Ευρώπης, Παράρτη-

μα Βερολίνου  

 

Σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο 

στις 20 και 21 Ιαν. 2015 νέοι επιστήμονες και καταξι-

ωμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές θα ερευνήσουν 

ζητήματα στην τομέα σπουδών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, με σκοπό να  διευρύνουν τις τρέχουσες 

τάσεις, τις εννοιολογικές και μεθοδολογικές προσεγ-

γίσεις. 

  

Κατά τη διάρκεια της διατριβής έχουν οι υποψήφιοι 

διδάκτορες στην Ελλάδα επί τω πλείστων λίγες ευκαι-

ρίες να παρουσιάσουν την εργασία τους. Το εργαστή-

ρι έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα φόρουμ στο 

οποίο νέοι ερευνητές να παρουσιάζουν την έρευνά 

τους και να συζητούν με ένα ακροατήριο εμπειρο-

γνωμόνων. Κατά αυτό τον τρόπο δεν θα επωφεληθούν 

μόνο από τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων και των 

προτάσεων από το κοινό, αλλά και από τις παρουσιά-

σεις των συναδέλφων τους, τις ομιλίες των καταξιω-

μένων ερευνητών αλλά και γενικά από τις συζητήσεις 

στην ολομέλεια. 

 
Επιπλέον, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι 

εμφανείς στη λειτουργία του  ελληνικού Πανεπιστη-

μίου με ευρείς αποταμιεύσεις, όπως την ακύρωση των 

επιστημονικών περιοδικών, καθώς και τη μείωση των 

κονδυλίων για την έρευνα και τούς πόρους για την 

απόκτηση νέων βιβλίων. Κατά τη διάρκεια του εργα-

στηρίου, οι νέοι επιστήμονες από την Ελλάδα θα έ-

χουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις διάφορες 

συλλογές των βιβλιοθηκών και τούς λογοτεχνικούς 

πόρους του Βερολίνου. Φοιτητές βοηθοί του Τμήμα-

τος Ιστορίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα είναι δια-

θέσιμοι για υποστήριξη στους διδακτορικούς φοιτη-

τές. 

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Νο-

τιοανατολικής Ευρώπης με τη σειρά τους ασχολούνται 

πάνω σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τόσο 

εμπειρικά όσο  μεθοδολογικά έχουν σημασία για την 

συγκεκριμένη περιοχή. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή 

απόψεων με τους επιστήμονες από την περιοχή για 

ερευνητικές ευκαιρίες και αρχειακό υλικό θα παρέ-

χούν πολύτιμες πληροφορίες και έμπνευση για τη 

δική τους εργασία. Επίσης, το εργαστήριο για διδα-

κτορικούς φοιτητές από τη Γερμανία δίνει την ευκαι-

ρία να αποκτήσουν μια εικόνα για τρέχοντα ερευνητι-

κά πεδία καθώς και τις επιστημονικές παραδόσεις 

στην Ελλάδα και ως εκ τούτου να εντάξουν τις εργασί-

ες τους σε αυτό το πλαίσιο. 

International Summer School Πειραιάς - Siegen 

2014 : «Ευρώπη στον 21ο αιώνα. Προκλήσεις και 

Ευκαιρίες. Κατανοώντας την κρίση – Οικονομία, 

Πολιτική Πολιτισμικές Αλλαγές» 

 

των Katharina Jabs, Luz Pacas  (Πανεπιστήμιο Siegen)  

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, 33 φοιτητές και αρκετοί κα-

θηγητές των Πανεπιστημίων του Siegen   και του Πει-

ραιά, είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια έντονη και 

συναρπαστική εβδομάδα εργασίας στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιά και να εξετάσουν από κοινού το φαινόμενο 

της "κρίσης" στην Ευρώπη κάτω από διάφορες επι-

στημονικές προοπτικές. 

Το διεθνές και διεπιστημονικό Θερινό Σχολείο χρημα-

τοδοτείται από την DAAD και το Υπουργείο Εξωτερι-

κών της Γερμανίας με αφορμή το τριετές πρόγραμμα 

«Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Σπουδές - Siegen - Πει-

ραιάς (IPEGS-SP)" στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Πανεπιστημιακές συνεργασίες με την Ελλάδα" 

(Project Management του Πανεπιστημίου του Siegen: 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ DAAD 2015/2016 

Prof. Dr. Raphaela Averkorn, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Καθηγητής Δρ. Παναγιώτης Ήφαιστος). 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου 

επικεντρώθηκε στην εξέταση του ιστορικού και πολι-

τικού πλαισίου της "κρίσης", τις συνέπειες και τις επι-

πτώσεις για τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση όπως επίσης και τις οικονομικές προκλή-

σεις. Μετά τις επιστημονικές διαλέξεις των καθηγητών 

και τις συζητήσεις ακολούθησαν το απόγευμα ομάδες 

εργασίας, στις οποίες  οι φοιτητές είχαν την δυνατό-

τητα να εμβαθύνουν την θεματολογία τους και να 

κάνουν σε ομάδες εντυπωσιακές παρουσιάσεις, οι 

οποίες παρουσιάστηκαν και την τελευταία ημέρα του 

Θερινού Σχολείου. Οι φοιτητές επικεντρώθηκαν ιδιαι-

τέρως σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνέπειες της κρί-

σης που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊ-

κής ταυτότητας και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Οι παρουσιάσεις αυτές προκάλεσαν ζωηρές και 

διορατικές συζητήσεις στην ολομέλεια και πρόσφεραν 

στους φοιτητές την ευκαιρία για αναζήτηση μελλοντι-

κών επιστημονικών εργασιών. Το Θερινό Σχολείο 

προσέφερε ουσιαστικά, και με την ενσωμάτωση των 

πολύ διαφορετικών προοπτικών, στο επίκαιρο θέμα 

"Κρίση στην Ευρώπη» στο διεθνές και διαπολιτισμικό 

πλαίσιο και προκάλεσε μια έντονη ανταλλαγή ιδεών 

μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν οι συμμετέχο-

ντες τις εξελίξεις αυτής της συνεργασίας και τις επι-

κείμενες εκδηλώσεις, η οποία θα περιλαμβάνει κάθε 

έτος ένα επιστημονικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο 

του Siegen, ένα Θερινό Σχολείο στο Πανεπιστήμιο του 

Πειραιά και κοινές δημοσιεύσεις, μαθήματα και εκτε-

ταμένες ανταλλαγές επισκέψεων και έρευνας για τους 

σπουδαστές και τα μέλη του έργου. 

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτή-

σεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ενημε-

ρωτικού Κέντρου Αθηνών της DAAD όπου  υπάρχει 

στη διάθεσή σας και ένας οδηγός σχετικά με την συ-

μπλήρωση της αίτησης.   

 Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας   
Summer Courses για προπτυχιακούς και μεταπτυ-

χιακούς φοιτητές: 2 Δεκεμβρίου 2014 

 Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς φοιτητές, 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες 

καθώς και για επιστήμονες που απασχολούνται σε 

Ανώτατες Σχολές ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελ-

λάδας: 2 Δεκεμβρίου 2014 

 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για από-

φοιτους και τελειόφοιτους των κλάδων Καλών Τε-

χνών, Κινηματογράφου, Δραματικών Τεχνών, Μου-

σικής και Αρχιτεκτονικής: 31 Οκτωβρίου 2014 

 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για ενδι-

αφερόμενους όλων των κλάδων: 9 Δεκεμβρίου 

2014 

 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδι-

δακτορικές σπουδές / έρευνα για ενδιαφερόμε-

νους όλων των κλάδων από 6 έως 10 μήνες: 9 Δε-

κεμβρίου 2014 και μικρής διάρκειας έως 6 μήνες: 2 

Μαρτίου 2015  

 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδι-

δακτορικές σπουδές / έρευνα για Αρχαιολόγους 

έως 10 μήνες : 9 Δεκεμβρίου 2014 

 Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες Ανώ-

τατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων των κλά-

δων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής: 2 Μαρτίου  

2015  

 Για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών 

ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων όλων των κλάδων: 2 

Μαρτίου 2015  

 Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD 

σε Ανώτατη Σχολή ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητι-

κό ίδρυμα της Γερμανίας. 2 Μαρτίου 2015  

 Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα 

φοιτητών: 1 Νοεμβρίου 2014 και Φεβρουάριος 

2015  

  

Ειδικά προγράμματα  
  

 ΙΚΥDA - Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υπο-

τροφιών IKY - DAAD χρηματοδοτεί έλληνογερμανι-

κα ερευνητικά έργα. Έλληνες επιστήμονες/ επικε-

φαλείς ερευνητικών έργων υποβάλλουν αίτηση 

προς το ΙΚΥ και οι Γερμανοί προς την DAAD στη 

Βόννη: Σεπτέμβριος 2015 (βλ. προκήρυξη στην ι-

στοσελίδα του ΙΚΥ)  

 DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of 

Space, Aeronautics, Energy and Transportation Re-

search.  

 Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές των φυσι-

κών επιστημών και των κλάδων μηχανικών και μη-

χανολογίας, καθώς και γεωπονίας και δασοπονίας 

IAESTE Ελλάς  

  

  

http://www.daad.gr/
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20sprachkurse%20intensiv.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20metaptychiakes%20kunst%20musik%20architektur.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20metaptychiakes%20kunst%20musik%20architektur.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20metaptychiakes%20kunst%20musik%20architektur.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20metaptychiakes%20alle%20fachrchtungen.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20prof%20Kunst%20archaologie.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20prof%20Kunst%20archaologie.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20prof%20aller%20Fachrichtungen.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20epanaproskliseis%20stipendiaten.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20gruppenreisen.pdf
http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ikyda
http://www.iky.gr/
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New Interdisciplinary Master Course “Environmental 
Engineering” (MaEE) at Lübeck University of Applied 
Science (LUAS)

The study programme Master Environmental Engineering is in-
tended to further qualify experts in environmental protection 
based on sound environmental assessment and innovative tech-
nologies. 

The study course attaches great importance to scientific meth-
ods, application orientation and problem-solving strategies in 
interaction with social requirements and at the intersection of 
different stakeholder interests. Course-integrated projects across 
the entire course duration aim at the training of skills to develop 
solution strategies, use of need-oriented, technical approaches 
and the development of a high level of social competence. Teams 
work on scientific and industrial projects of regional and interna-
tional nature. 

MaEE has been designed as non-consecutive international full-
time study-course of 3 semesters with 90 CP (ECTS) in English 
language; the tuition fee is 12,000 EUR in total for 3 semesters. 
Applicants must have a degree of Bachelor of Engineering (or a 
corresponding, similar field) of at least 210 Credit Points (CP) and 
one year of professional experience in an environmental field. 

Possible employers include public authorities, NGOs, scientific 
institutions, consulting firms and planning companies, corpora-
tions and environmental and water management services and 
organisations. The scope of duties may be of technically oriented 
and planning or advisory nature. 

For more information, please refer to http://maee.fh-luebeck.de   
or contact maee@fh-luebeck.de. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ   

  

  10 Steps to Germany  

 
 

Dual Programmes – Studying and work experience  

 

Funding Guide  

 

Recognition in Germany  

 

DAAD Informationcenter Athens @facebook  

 

 

http://maee.fh-luebeck.de/
mailto:maee@fh-luebeck.de
http://www.study-in.de/
http://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/all-about-studying-in-germany/forms-of-study/dual-work-study-programmes.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/en/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
https://www.facebook.com/pages/DAAD-Information-Center-Athens/136788843016684?ref=hl

