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Fwd: Ενημέρωση για το πρόγραμμα υΠΟτΡοφιών βραχείας διάρκειας ελ/ηνο-βρετανικής συνεργασίας

Θέμα: Fwd: Ενημέρωση για το πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας ελληνο-βρετανικής
συνεργασίας
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 17/12/2021, 10:04 Π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Παρακαλούμεγια την πρωτοκόλλησητου εισερχομένου.

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα:Ενημέρωση για το πρόγραμμα υποτρσΦιών βραχείας διάρκειας ελληνο-βρετανικής

συνεργασίας
Ημερομηνία:Frί, 17 Dec 2021 09:53:33 +0200

Από:ΜamaGeorgia::.gmama@iky,:.gr>
KOLv.:edroutsa@iky,:.g[

Αξι6τιμες/Αξι6τιμοι,

Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό έγγραΦο σχετικά με το νέο Πρόγραμμα υποτροΦιών Ελληνο-Βρετανικής
συνεργασίας για το τρέχον ακαδημα'ίκ6 έτος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Επισυνάmεται επίσης
και το κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιστήτων.

Ευχαριστούμε θερμά

Με εκτίμηση,

Γεωργία Μαμά
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος ΥποτρσΦιών
Μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού
Τηλ.: 210 3726325
IΚΥΙ ΛεωΦόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία
www.ik't,g[

-Συνημμένα:---------------------------------

ΙαπόΙ

ΕνημερωτικόέγγραΦογια υποτροΦίεςελληνο-βρετανικής συνεργασίας.Ρdf

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Πρσγράμματος Ελληνοβρετανικής
Συνεργασίας.ρdf
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ι.κ.γ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΙΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Προς:
Κοινοποίηση:

Νέα Ιωνία, Α.Π.: 12169/16.12.2021

Γραμματείες Τμημάτων ΑΕΙ
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις ΑΕΙ

ΘΕΜΑ: «(Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς Φοιτητές
και υποψηΦίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου)). Ακαδημα'ίκό έτος 2021~2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υπστροφιών και το British Council Ελλάδας, με την αποκλειστική χρηματοδότηση της
Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ανακοινώνουν την υλοποίηση ΠΡΟΥράμματος χορήγησης υποτροφιων
βραχείας διάρκειας (4 εβδομάδων), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους Έλληνες
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές Ελληνικων Πανεπιστημίων, κατ' εφαρμογήν των Κανονιστικων
Διατάξεων του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 157852/21/03.12-2021 του
γΦυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ5824/Τ.Β/14-12-2021).
Το ανωτέρω πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση σαράντα τεσσάρων (44) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων
(4) εβδομάδων κατά το ακαδημα'ίκό έτος 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν α) δεκατέσσερις
υποτροΦίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και β) τριάντα (30) υποτροΦίες σε υποψήΦιους
διδάκτορες.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος καθως και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναΦέρονται στη
σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι ανοικτή από 16/12/2021 έως 21/01/2022 και ωρα
Ελλάδος 23:00 και μπορεί να αναζητηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ(www.iky.gr) και του British
Council (www.britishcouncil.gr). Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα και
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατΦόρμας που Φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο του
British Council στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3DJNGeh.

Συνημμένα αποστέλλεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, με την παράκληση η σχετική πληροΦόρηση
να καταστεί προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαΦερόμενους εντός του Ιδρύματός σας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Η προϊΙΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΡΟΥΤΣΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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