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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ VRIKA ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15 ΜΑΪΟΥ 2015 
 

Το πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα! της Πρεσβείας της Γαλλίας και των 

εταίρων της χορηγεί, για 11η συνεχόµενη χρονιά, υποτροφίες σε Έλληνες 

φοιτητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (σε 

µεταπτυχιακό επίπεδο) στη Γαλλία.  

 

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων 16 Φεβρουαρίου 2015 στις 10:00 

(ώρα Ελλάδος) Τελική προθεσµία αποστολής των φακέλων 

υποψηφιότητας 15 Μαΐου 2015 στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) Ανακοίνωση 

αποτελεσµάτων προεπιλογής* (µόνο για υποτροφίες της γαλλικής 

κυβέρνησης - BGF) 2 Ιουνίου 2015. 

 

Συνεντεύξεις για τους προεπιλεγµένους φοιτητές Από 8 έως 10 Ιουνίου 

2015 στην Αθήνα Ανακοίνωση αποτελεσµάτων επιλογής (BGF και BCS) 

16 Ιουνίου 2015. 

 

Υπενθύµιση: Η αίτηση για υποτροφία πραγµατοποιείται παράλληλα µε 

την αίτηση στα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Η αίτηση υποτροφίας 

VRIκα µπορεί να κατατεθεί πριν από την αποδοχή φοίτησης στο γαλλικό 

ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας 

είναι η αποδοχή του υποψηφίου από το εκπαιδευτικό ίδρυµα της 

επιλογής του. ∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων: Προκειµένου να 

υποβάλλετε υποψηφιότητα για υποτροφία στο πλαίσιο του προγράµµατος 

VRIκα ! για το έτος 2015/16, θα πρέπει να συµπληρώσετε το έντυπο 

υποψηφιότητας εντός των καθορισµένων προθεσµιών.  

 

Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί. Τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 

επιλογής διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της υποτροφίας. Παρακαλείσθε 

να ανατρέξετε στις περιγραφές τους στην ενότητα εταιροι για 

περισσότερες λεπτοµέρειες.  

 

Όλες οι αιτήσεις θα αποστέλλονται µόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα 

κατατίθενται σε έντυπη µορφή). Θα χρειαστείτε 20 µε 25 λεπτά για να 

συµπληρώσετε το έντυπο στο οποίο πρέπει να επισυνάψετε: - 

συνοδευτική επιστολή (1800 έως 3000 χαρακτήρες) - αντίγραφο του 

διαβατηρίου ή της αστυνοµικής ταυτότητας (αρχείο έως 200 ΚΒ) - 

Βιογραφικό σηµείωµα (αρχείο σε µορφή .doc ή .pdf έως 200 ΚΒ και έως 

δύο σελίδες). Το έντυπο συµπληρώνεται στα αγγλικά, µόνο εάν 

υποβάλλετε υποψηφιότητα αποκλειστικά για αγγλόφωνα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα. Σας υπενθυµίζουµε ότι εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε 
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υποψηφιότητα για την υποτροφία Elpedison, πρέπει υποχρεωτικά να 

συµπληρώσετε την αίτηση στα αγγλικά, ανεξάρτητα από την γλώσσα 

διδασκαλίας του προγράµµατος σπουδών για το οποίο κάνετε αίτηση. 

Προσοχή: κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει µία µόνον αίτηση για 

υποτροφία κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν 

είναι ολοκληρωµένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαµβάνονται 

υπόψη.Για περισσότερες πληροφορίες: vrika@ifa.gr 
 


