Υπνηξνθίεο DAAD 2013/14
Υπνηξνθίεο Έξεπλαο δηάξθεηαο ελόο αθαδεκαϊθνύ έηνπο γηα λένπο επηζηήκνλεο θαη
αλεξρόκελνπο λένπο επηζηήκνλεο όιωλ ηωλ θιάδωλ
Σθνπόο
Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζε γεξκαληθφ παλεπηζηήκην ή εμσπαλεπηζηεκηαθφ εξεπλεηηθφ ίδξπκα
ηεο Γεξκαλίαο, ζπλήζσο κε ζηφρν ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηε Γεξκαλία ή ηελ Ειιάδα. Η
ππνηξνθία απεπζχλεηαη ζε ελδηαθεξνκέλνπο πνπ ζρεδηάδνπλ λα μεθηλήζνπλ ηελ έξεπλα ηνπο ην
ρεηκεξηλφ εμάκελν 2013/14 ζηε Γεξκαλία ζηα πιαίζηα ελφο «θιαζζηθνχ δηδαθηνξηθνχ» ή ελφο
«δνκεκέλνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο (graduate schools)», ζε ππνςήθηνπο νη νπνίνη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζηε Γεξκαλία, ζε
ππνςήθηνπο νη νπνίνη δηεμάγνπλ έξεπλα ζηελ Ειιάδα θαη επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ γηα
έλα αθαδεκατθφ έηνο έξεπλα ζηε Γεξκαλία ή λα ζπλερίζνπλ/νινθιεξψζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζηε
Γεξκαλία θαζψο θαη ζε δηδάθηνξεο νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαδηδαθηνξηθήο
έξεπλαο ζηε Γεξκαλία.

Φξνληθή δηάξθεηα ππνηξνθίαο
Όιεο νη ππνηξνθίεο πξνζθέξνληαη γηα έλα αθαδεκατθφ έηνο (10 κήλεο) θαη παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα παξάηαζεο.

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ: 10 Γεκεμβπίος 2012
Η πξνεηνηκαζία ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη πεξίπνπ έλα αθαδεκατθφ έηνο πξηλ ηελ ζρεδηαδφκελε
αλαρψξεζε ηνπ ππνςεθίνπ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζηε Γεξκαλία.

Φξεκαηηθό πνζό ππνηξνθίαο
Τν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ππνηξνθίαο αλέξρεηαη γηα απόθοιηοςρ ζηα 7 500 € (κεληαία θαηαβνιή
750 €), γηα ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ ζηα 10 000 € (κεληαία θαηαβνιή 1 000 €), ην νπνίν δελ
θνξνινγείηαη, επηπιένλ εθάπαμ επίδομα ηαξιδιυηικών εξόδυν χςνπο 225 €, ιδιυηική
αζθάλιζη αζθένειαρ, δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο μαθημάηυν εκμάθηζηρ γλώζζαρ γηα
φζνπο ππνβάινπλ αίηεζε γηα αγγιφθσλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη πηζαλψο επίδνκα ελνηθίνπ.
Οη ππνηξνθίεο πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο κηαο άιιεο ρψξαο (π.ρ. ππνηξνθία ηνπ ΙΚΥ) δελ
ζπλππνινγίδνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 €, ππέξβαζε ηνχηνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο
θαηαβαιιφκελεο ππνηξνθίαο ηεο DAAD.

Δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηωλ αηηήζεωλ
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κηα θνξά αλά έηνο, πεξίπνπ 6
κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Ο έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ θαη ε
πξνεπηινγή ησλ ππνςήθησλ γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλε επηηξνπή ζηελ Ειιάδα, ελψ ε νξηζηηθή
επηινγή απφ κηα δεχηεξε εμεηδηθεπκέλε επηηξνπή ζηε Γεξκαλία. Όινη νη αηηνχληεο ζα
ελεκεξσζνχλ ηέλορ Ιανοςαπίος 2013 κέζσ email θαηά πφζν έρεη πξνεπηιερζεί ε αίηεζή ηνπο
απφ ηελ ειιεληθή επηηξνπή. Οη αηηήζεηο ησλ πξνεπηιερζέλησλ ζα πεξάζνπλ απφ ηε δεχηεξε
επηηξνπή θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ πεξίπνπ ηέλορ Μαΐος 2013. Η
απνζήθεπζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

Απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο
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Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη ή ηειεηφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ, κε πνιχ πςειά
πξνζφληα. Οη απφθνηηνη ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ κε επηδφζεηο
πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν φξν, με ελάσιζηη βαθμολογία ηο 7,0 ζην πηπρίν βαζηθψλ
ζπνπδψλ, ελψ γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηζρχεη φηη ν μέζορ όπορ ηηρ αναλςηικήρ
βαθμολογίαρ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ άλσ αλαθεξφκελν κέζν φξν.



Καηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηνπο απόθοιηοςρ κε ζηφρν ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο ζπνπδαζηηθήο ηνπο βαζκίδαο δελ ζα πξέπεη, λα έρεη ππεξβεί ηα 6 έηε.



Γηα ηνπο ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ
έλαξμε ηεο δηαηξηβήο ηνπο δελ ζα πξέπεη, θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, λα έρεη
ππεξβεί ηα 3 έηε, ελψ γηα ηνπο διδάκηοπερ ηα 2 έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο
ηνπο.



Γηα φινπο αηηνχληεο ηζρχεη φηη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ππνηξνθίαο δελ επηηξέπεηαη,
λα έρεη παξέιζεη δηάζηεκα δηακνλήο ζηε Γεξκαλία κεγαιχηεξν ησλ 2 εηψλ (κέγηζην φξην
δηακνλήο ην έλα έηνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο).



Υπνςήθηνη ππφηξνθνη νη νπνίνη δηακέλνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο
πεξηζζφηεξν απφ 2 έηε εθηφο Ειιάδνο ή Γεξκαλίαο θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ
εγθαίξσο κε ην Ελεκεξσηηθφ Κέληξν Αζελψλ ηεο DAAD.



Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην
επηινγήο απνηειεί ε πεηζηηθή θαη άξηηα πξνεηνηκαζκέλε επεςνηηική ππόηαζη.



Οη αηηνχληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κηα γπαπηή αποδοσή ηηρ ανάλητηρ
επιζηημονικήρ εποπηείαρ απφ έλαλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζηε Γεξκαλία.



Αηηνχληεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζηα πιαίζηα ησλ
ιεγφκελσλ «δνκεκέλσλ δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ (graduate schools)» θαινχληαη λα
πξνζθνκίζνπλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ κηα γπαπηή
βεβαίυζη αποδοσήρ ή ηνπιάρηζηνλ μια επιζηολή ζηελ νπνία αλαθέξεηε φηη ν
ππνςήθηνο έρεη θαιέο πξννπηηθέο λα γίλεη απνδεθηφο.
Επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ππνςήθηνπο ησλ ηαηξηθψλ θιάδσλ



Σαρ ενημεπώνοςμε όηι


κφλν πιήξεηο θάθεινη κε πιήξσο ζπκπιεξσκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα ιεθζνχλ
ππφςε.



νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ καηοσή ηος Δνημεπυηικού Κένηπος
Αθηνών ηηρ DAAD εληφο ησλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ, είηε απφ εζάο ηνπο ίδηνπο είηε
απφ ηξίην πξφζσπν είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή.



Η ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα δελ ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε εκεξνκελίαο
θαηάζεζεο!

Παξαθαινχκε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο «Σπρλέο
εξσηήζεηο», ζει. 3 θαζψο θαη ην «Checklist», ζει. 7

Δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεωλ


Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ππνηξνθηψλ γίλεηαη αξρηθά ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (online). Σηε ζπλέρεηα νη αηηνχληεο νθείινπλ λα εθηππψζνπλ, λα
ππνγξάςνπλ θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
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Αίηεζε
Τόπορ καηάθεζηρ ηηρ αίηηζηρ: Ελεκεξσηηθφ Κέληξν Αζελψλ ηεο DAAD

FAQ - Σπρλέο εξωηήζεηο
1) Πνηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ε αίηεζε θαη ζε πνηα ζεηξά ζα πξέπεη λα
ηαμηλνκεζνύλ;
Μηα πιήξεο αίηεζε απνηειείηε απφ ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαιείζηε λα
ηαμηλνκήζεηε κε ηελ αθφινπζε ζεηξά:
1. Εθηππσκέλε (ειεθηξνληθή) θαη ππνγεγξακκέλε αίηεζε
2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζηα γεξκαληθά εθφζνλ ε έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζηα

γεξκαληθά, εηδάιισο ζηα αγγιηθά)
3. Εξεπλεηηθή πξφηαζε ή πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηα

γεξκαληθά ή αγγιηθά (exposé ζηα γεξκαληθά εθφζνλ ε έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζηα
γεξκαληθά, εηδάιισο ζηα αγγιηθά)
4. Βεβαίυζη αποδοσήρ ανάλητηρ επιζηημονικήρ εποπηείαρ απφ θαζεγεηή ή

επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηε φηη ν ππνςήθηνο έρεη θαιέο πξννπηηθέο απνδνρήο
(αθνξά κφλν ηνπο αηηνχληεο γηα ηα ιεγφκελα «δνκεκέλα δηδαθηνξηθά graduate
schools»).
5. Πηςσίο/πηςσία (απιή θσηνηππία ηνπ ειιεληθνχ πξσηνηχπνπ θαη επίζεκε κεηάθξαζε

ζηα γεξκαληθά, αγγιηθά ή γαιιηθά)
6. Αναλςηική βαθμολογία (απιή θσηνηππία ηνπ ειιεληθνχ πξσηνηχπνπ θαη επίζεκε

κεηάθξαζε ζηα γεξκαληθά, αγγιηθά ή γαιιηθά)
7. Απολςηήπιο λςκείος (απιή θσηνηππία ηνπ ειιεληθνχ πξσηνηχπνπ θαη επίζεκε

κεηάθξαζε ζηα γεξκαληθά, αγγιηθά ή γαιιηθά)
8. 2 ζςζηαηικέρ επιζηολέρ (γηα ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ε ζπκπιήξσζε ηεο ηδηθήο

θφξκαο είλαη ππνρξεσηηθή)
9. Απνδεηθηηθά επάξθεηαο μέλσλ γισζζψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ (απιή θσηνηππία)
10. Ελδερνκέλσο επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ αίηεζε

2) Πωο ππνβάιιω ηελ αίηεζε;


Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ππνηξνθηψλ γίλεηαη απσικά ζε
ηλεκηπονική μοπθή. Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απνζεθεχζεηε ην απσείο pdf, λα ην
εθηππψζεηε θαη λα ππνγξάςεηε ηελ εκηςπυμένη αίηηζη, ζηελ νπνία επηθνιιάηε θαη κηα
πξφζθαηε θυηογπαθία δηαβαηεξίνπ.



Σαο ζπκβνπιεχνπκε λα έρεηε κπξνζηά ζαο φια ηα απαξαίηεηα έγξαθα θαη δηπιψκαηα
πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ιφγσ φηη ε δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία
ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο δηαθφπηεηαη απηνκάησο κεηά απφ 60 ιεπηά θαη ε πξνζσξηλή
απνζήθεπζε κηαο ελ κέξεη ζπκπιεξσκέλεο δήισζεο γηα κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία θαη
νινθιήξσζε δελ είλαη δπλαηή.
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπληζηνχκε λα θαηεβάζεηε ηελ πξφηππε αίηεζε ηελ νπνία έρνπκε
ζπκπιεξψζεη ελδεηθηηθά νχησο ψζηε λα γλσξίδεηε πξνεγνπκέλσο πνηα ζηνηρεία είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο.
Η αίηεζε θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ εηο ηξηπινχλ, δει. καδί κε άιια δχν θσηναληίγξαθα ηεο πξψηεο αίηεζεο,
είηε απηνπξνζψπσο είηε ηαρπδξνκηθά ζην Ελεκεξσηηθφ Κέληξν Αζελψλ ηεο DAAD.

3) Πόζα αληίγξαθα ηεο αίηεζεο νθείιω λα θαηαζέζω;


Η αίηεζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί εηο ηξηπινχλ: Μια πλήπηρ εγγεγπαμμένη αίηηζη,
ζπλνδεπφκελε απφ ηα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ηηο κεηαθξάζεηο, ζςν δςο επιπλέον
θυηοανηίγπαθα, ηα οποία θα είναι απλέρ θυηοηςπίερ ηηρ ππυηόηςπηρ αίηηζηρ
και όλυν ηυν ςπόλοιπυν δικαιολογηηικών. Επνκέλσο, ζπγθεληξψλεηε φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα ηαμηλνκείηε ζηε ζσζηή ζεηξά (βι. Πνηα δηθαηνινγεηηθά ζα
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ε αίηεζε;) θαη βγάδεηε ζε έλα θσηνηππηθφ θέληξν θαη άιια
δπν αληίγξαθα.



Παξαθαινχκε κελ θαηαζέηεηε πηζηνπνηεηηθά ζε θσηναληίγξαθα δπν φςεσλ.



Παξαθαινχκε λα μη σπηζιμοποιείηε ζςππαπηικό ή νηηδήπνηε άιιν γηα λα ζπλδέζεηε
ηα θχιια ή δηαθάλεηεο, θάζε είδνπο ειάζκαηα θαη ληνζηέ, ζπηξάι θιπ. γηα λα ζπλδέζεηε
ηηο αηηήζεηο θαη λα αθαιπέζεηε όλα ηα ζςππαπηικά από κάθε έγγπαθο (θαη απφ
επίζεκα έγγξαθα φπσο πηπρία, αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο ε κεηαθξάζεηο). Οη αηηήζεηο δελ
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαλέλα ζπξξαπηηθφ θαη λα απνηεινχληαη κφλν απφ απιέο,
κε ζπλδεδεκέλεο ζειίδεο, ηηο νπνίεο ζα ζπλδέζνπκε εκείο κε ζπγθεθξηκέλα ειάζκαηα.



Φξεζηκνπνηείηε γηα θάζε αίηεζε έλα απιφ θάθειν αιιεινγξαθίαο Α4. Όζνη ζα
ηαρπδξνκήζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο παξαθαινχληαη λα πξνζζέζνπλ ηηο ηξεηο αηηήζεηο ζε
έλα κεγαιχηεξν θάθειν.



Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ εηο ηξηπινχλ ζε θιεηζηφ μερσξηζηφ
θάθειν (βι. Τη ηζρχεη γηα ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο;)

4) Τη ηζρύεη γηα ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο;
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζπληάζζνληαη θαηά θαλφλα απφ παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο
νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιά ηνλ ππνςήθην θαη ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο. Ο θαζεγεηήο
πνπ ζπζηήλεη ηνλ ππνςήθην πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη επηζηεκνληθή θαη
πξνζσπηθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή ζε έλα
πξφγξακκα κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο.
Γηα ην ιφγν απηφ, νη θαζεγεηέο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηνπ
ππνςεθίνπ. Είλαη ππνρξέσζε ηνπ ππνςεθίνπ λα ελεκεξψζεη ιεπηνκεξψο ηνλ θαζεγεηή
γηα ην πεξηερφκελν ηνπ επηιεγκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Οη θαζεγεηέο πνπ ηπρφλ επηιέγνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο κε ην αίηεκα λα
ζπληάμνπλ κηα ζπζηαηηθή επηζηνιή, ζα πξέπεη λα ην πξάμνπλ γηα ηελ θάζε επηζηνιή
μερσξηζηά. Με δεηνχκελν κηα βαξχλνπζα θαη ιεπηνκεξή ζπζηαηηθή επηζηνιή, είλαη
ζθφπηκν λα δεηήζεη θαλείο έγθαηξα κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε απφ έλαλ παλεπηζηεκηαθφ
θαζεγεηή.
Γηα ηελ ζπζηαηηθή επηζηνιή ππάξρεη ε ηδηθή θφξκα. Η σπηζιμοποίηζη ηηρ θόπμαρ
είναι ςποσπευηική.
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Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηα γεξκαληθά, ηα αγγιηθά ή ηα γαιιηθά
θαη λα θαηαηεζνχλ ζε κλειζηό θάκελο ειρ ηπιπλούν πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο. Καη νη ηξεηο επηζηνιέο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε έλα
θάθειν.

5) Τη ηζρύεη γηα ηηο κεηαθξάζεηο θαη επηθπξώζεηο δηθαηνινγεηηθώλ;








Τα ειιεληθά πηζηνπνηεηηθά (φπσο πηπρίν, απνιπηήξην ιπθείνπ, αλαιπηηθή βαζκνινγία)
κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε απιέο θσηνηππίεο.
Όια ηα ειιεληθά πηζηνπνηεηηθά νθείινπλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηε γεξκαληθή, αγγιηθή ή
γαιιηθή γιψζζα. Επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο αλαιακβάλεη λα ζπληάμεη ην ειιεληθφ
Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθψλ. Μπνξείηε φκσο λα απεπζπλζείηε θαη ζε κεηαθξαζηηθά γξαθεία,
αλαγλσξηζκέλα απφ ην Ειιεληθφ θξάηνο ή θαη ζε δηθεγφξνπο.
Η ζθξαγίδα ηεο Φάγεο δελ είλαη απαξαίηεηε.
Παξαθαινχκε λα ελεκεξσζείηε πνηεο κεηαθξάζεηο αλαγλσξίδνληαη απφ ηα παλεπηζηήκηα
ζηα νπνία ζα ππνβάιιεηε αίηεζε νχησο ψζηε λα κπνξέζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο
ίδηεο κεηαθξάζεηο θαη γηα ηηο αηηήζεηο ζαο πξνο ηα παλεπηζηήκηα. Απνδεθηέο γίλνληαη
κεηαθξάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθψλ θαη ζπλήζσο απφ γξαθεία ηα νπνία έρνπλ ηελ
επίζεκε ζθξαγίδα κεηαθξαζηψλ.
Παξαθαινχκε λα κελ ππνβάιιεηε ζε θακία πεξίπησζε πξσηφηππα έγγξαθα.

6) Πξέπεη λα γλωξίδω Γεξκαληθά;


Η γλψζε ηεο Γεξκαληθήο δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνηξνθία,
εθφζνλ ζθνπεχεηε λα δηεμάγεηε ηελ έξεπλά ζαο ζηα Αγγιηθά.



Η ππνηξνθία ρνξεγείηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη αηηνχληεο έρνπλ γίλεη απνδεθηνί απφ
θάπνηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζηε Γεξκαλία ή έρνπλ πνιχ θαιέο πξννπηηθέο λα γίλνπλ
απνδεθηνί (απηφ ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα φζνπο ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θάπνην
«δνκεκέλν δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα») .



Όζνη δηεμάγνπλ ή ζα δηεμάγνπλ έξεπλα ζηε Γεξκαληθή γιψζζα θαη έρνπλ βεβαίσζε
απνδνρήο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπο ζηε Γεξκαλία δελ ρξεηάδεηαη λα
πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ γισζζηθήο επάξθεηαο. Παξά ηαχηα θαινχληαη λα
θαηαζέζνπλ (εθφζνλ ππάξρεη) κε ηελ αίηεζή ηνπο ην πην πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ
γισζζηθήο επάξθεηαο.



Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε γλψζεηο ηεο Γεξκαληθήο θαη δελ κπνξείηε λα ηηο πηζηνπνηήζεηε
έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεηε ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ζην ηεζη
γισζζηθήο θαηάξηηζεο, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα απφ ην Ελεκεξσηηθφ Kέληξν ηεο
DAAD θαη απφ ην Ιλζηηηνχην Goethe Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζην Goethe-Zentrum
Φαλίσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο



Όζνη έρνπλ πιζηοποιηηικά άλλυν ξένυν γλυζζών παξαθαινχληαη λα πξνζζέζνπλ
ζηελ αίηεζή ηνπο βεβαηψζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ) ζε απιέο θσηνηππίεο.
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7) Πνηα πξνζόληα εθηηκνύληαη πέξα ηνπ βαζκνύ;
 Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο
απνηειεί ε εξεπλεηηθή πξφηαζε/ πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Σε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηε αίηεζε γηα «δνκεκέλν δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα» ε
εμεηδηθεπκέλε επηηξνπή ζα θξίλεη επίζεο ηηο πηζαλφηεηεο απνδνρήο ζαο απφ απηφ.

8) Ελδηαθέξνκαη γηα απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζηα πιαίζηα ελόο «δνκεκέλνπ δηδαθηνξηθνύ
πξνγξάκκαηνο». Μνπ εμαζθαιίδεη ε ππνηξνθία απηνκάηωο θαη κηα ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα απηά;


Όρη. Οη ππεχζπλνη ησλ «δνκεκέλσλ δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ» επηιέγνπλ βάζε
δηθψλ ηνπο θξηηήξησλ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κηα βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνηξνθία απνηειεί ε χπαξμε κηαο γξαπηήο βεβαίσζεο απνδνρήο
ή ηνπιάρηζηνλ κηαο επηζηνιήο ζηελ νπνία αλαθέξεηε φηη ν ππνςήθηνο έρεη θαιέο
πξννπηηθέο λα γίλεη απνδεθηφο.



Σπληζηνχκε λα ελεκεξσζείηε εγθαίξσο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ζηα «δνκεκέλα
δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα» θαη λα ππνβάιιεηε, εθφζνλ δελ έρεηε ήδε εμαζθαιίζεη κηα
ζέζε, αηηήζεηο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα «δνκεκέλν δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα», νχησο
ψζηε λα έρεηε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο απνδνρήο.



Σηελ αίηεζή ζαο πξνο ηελ DAAD γηα ρνξήγεζε ππνηξνθίαο κπνξείηε λα επηιέμεηε έσο
θαη ηξία δνκεκέλα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα.



Εθφζνλ εγθξηζεί ζεηηθά ε αίηεζε ζαο γηα ππνηξνθία ζα ζαο δεηεζεί λα πξνζθνκίζεηε ην
γξεγνξφηεξν δπλαηψλ ηε βεβαίσζε απνδνρήο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (ην
αξγφηεξν έσο ηελ έλαξμε ηεο πξνβιεπφκελεο ρξεκαηνδφηεζεο).



Σε πεξίπησζε πνπ ιάβεηε ηελ ππνηξνθία ηεο DAAD θαη δελ γίλεηε απνδεθηφο απφ έλα
απφ ηα δνκεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ δειψζαηε αθπξψλεηε ε ππνηξνθία.



Η ππνηξνθία δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί εθ ησλ πζηέξσλ ζε θαλέλα άιιν δνκεκέλν
πξφγξακκα (πέξαλ ησλ δεισζέλησλ).

9) Μπνξώ λα ππνβάιιω αίηεζε ρωξίο λα έρω γίλεη απνδεθηόο από θάπνηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή;
Όρη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε κηα γξαπηήο βεβαίσζε απνδνρήο
αλάιεςεο επηζηεκνληθήο επνπηείαο. Γηα φζνπο ζέινπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα
«δνκεκέλν δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα» παξαθαινχληαη λα δηαβάζνπλ ηηο άλσ
αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο.

10) Μπνξώ λα ππνβάιιω αίηεζε ρωξίο λα έρω νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο κνπ;
Ναη. Δηθαίσκα ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ θαη νη ηειεηφθνηηνη. Μπνξείηε λα ππνβάιεηε
αίηεζε κε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ζαο. Θα πξέπεη φκσο λα πιεξνίηε φιεο ηηο
ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο.
6

Checklist - Υπνηξνθίεο Έξεπλαο δηάξθεηαο ελόο αθαδεκαϊθνύ



έηνπο γηα λένπο επηζηήκνλεο θαη αλεξρόκελνπο λένπο επηζηήκνλεο
όιωλ ηωλ θιάδωλ

Υπνγεγξακκέλε αίηηζη;
Πξφζθαηε θυηογπαθία επηθνιιεκέλε ζηελ αίηεζε;
Αλαιπηηθφ ππνγεγξακκέλν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα;
Δπεςνηηική ππόηαζη ή πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
ζηα γεξκαληθά ή αγγιηθά (exposé)
Βεβαίυζη αποδοσήρ ανάλητηρ επιζηημονικήρ εποπηείαρ απφ θαζεγεηή
ή (αθνξά ηνπο αηηνχληεο γηα ηα ιεγφκελα «δνκεκέλα δηδαθηνξηθά graduate
schools») επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηε φηη ν ππνςήθηνο έρεη θαιέο
πξννπηηθέο απνδνρήο.
Πηςσίο/ πηςσία (απιή θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ);
Δπίζημη μεηάθπαζη πηςσίος;
Αναλςηική βαθμολογία (απιή θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ);
Δπίζημη μεηάθπαζη αναλςηικήρ βαθμολογίαρ;
2 ζςζηαηικέρ επιζηολέρ (εηο ηξηπινχλ) ζε θιεηζηφ θάθειν;
Απολςηήπιο λςκείος (απιή θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ);
Δπίζημη μεηάθπαζη απνιπηεξίνπ ιπθείνπ;
Βεβαιώζειρ γνώζευν ξένυν γλυζζών;
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Αθαίπεζη ζςππαπηικών απφ όλα ηα έγγξαθα (ρσξίο θακία εμαίξεζε);
Φυηοηςπίερ μονήρ ότηρ;
Αίηηζη ειρ ηπιπλούν;
Ταξινόμηζη ηυν εγγπάθυν ζηη ζυζηή ζειπά;
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