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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟΥ MIF ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πρόσκληση Ελλήνων ερευνητών, 

κατόχων διδακτορικού τίτλου, για συµµετοχή στο πρόγραµµα 

υποτροφιών «Fellowship Program» του Matsumae International 

Foundation, την περίοδο Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017.  

 

Το Matsumae International Foundation(∆ιεθνές Ίδρυµα Matsumae) είναι 

µη-κυβερνητικός οργανισµός, που λειτουργεί αποκλειστικά µε χορηγίες 

του ιδιωτικού τοµέα της Ιαπωνίας.  

 

Άµεση προτεραιότητα δίδεται στις Φυσικές Επιστήµες, τη Μηχανική και 

την Ιατρική.  

 

Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα θα χορηγηθούν υποτροφίες για 

Εταίρους (Fellows) από όλες τις χώρες του κόσµου. Η διάρκεια έρευνας 

κυµαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες, από τον Απρίλιο του 2016 

έως τον Μάρτιο του 2017.  

 

Οι αιτούντες επιλέγουν Ερευνητικά Εργαστήρια σε Πανεπιστήµια, 

Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα ή σε αντίστοιχα του ιδιωτικού τοµέα, στα 

οποία προτίθενται να διεξάγουν έρευνα. Πριν να υποβάλλουν την αίτησή 

τους, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να έχουν γίνει επισήµως δεκτοί από τα 

Ιδρύµατα στα οποία ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ερευνητικό 

πρόγραµµα.  

 

Προϋποθέσεις:  

1. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν PhD.(∆ιδακτορικό Τίτλο) ή 

ισοδύναµο αναγνωρισµένο τίτλο από το ∆ιεθνές Ίδρυµα ”Matsumae 

International Foundation”.  

2. Θα πρέπει να είναι κάτω των σαράντα εννέα (49) ετών.  

3. Θα πρέπει να χειρίζονται την Αγγλική ή την Ιαπωνική σε 

ικανοποιητικό βαθµό.  

4. ∆εν θα πρέπει να έχουν ασκήσει παρεµφερή δραστηριότητα στην 

Ιαπωνία στο παρελθόν ή να ασκούν στο παρόν.  

5. Θα πρέπει να κατέχουν σταθερή θέση ως επιστήµονες στην Ελλάδα, 

και να επιστρέψουν σε αυτήν µε τη λήξη της υποτροφίας.  

6. Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι άκρως υγιείς και να µην πάσχουν από 

αναπηρία που να τους παρεµποδίζει στην έρευνά τους.  
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Αιτήσεις συµµετοχής: 1. Αίτηση (Application form) µε επισυναπτόµενη 

πρόσφατη φωτογραφία. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συµπληρωθούν 

ορθώς. Απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν σε όλες τις ερωτήσεις. Οι 

αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία και υπογραφή.  

2. Προτεινόµενο πρόγραµµα έρευνας: οφείλει να αναφέρεται λεπτοµερώς 

στο σκοπό, τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο της έρευνας, το οποίο θα 

συζητήσει ο υποψήφιος µε τους αρµοδίους του φορέα στον οποίο 

προτίθεται να διεξάγει έρευνα. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ορίσουν 

επακριβώς το χρονικό διάστηµα της παραµονής τους στην Ιαπωνία (3 ή 6 

µήνες), µεταξύ Απριλίου 2016 και Μαρτίου 2017.  

3. Αναλυτικός πίνακας δηµοσιεύσεων.  

4. Ανατυπώσεις των σηµαντικότερων δηµοσιεύσεών του.  

5. Βιογραφικό Σηµείωµα.  

6. Συστατική επιστολή από τον εργοδότη του υποψηφίου ή τον 

επιβλέποντα αυτού Πρύτανη του πανεπιστηµίου του, που να πιστοποιεί 

την ακαδηµαϊκή του ικανότητα και τα επιτεύγµατά του και να 

επιβεβαιώνει τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για τη 

χρονική περίοδο της υποτροφίας.  

7. Επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων του αιτούντα (∆ιδακτορικοί και 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι και πτυχίο προπτυχιακών σπουδών), συνταγµένα ή 

µεταφρασµένα στην Αγγλική γλώσσα.  

8. Υπογεγραµµένη επιστολή -πρόσκληση από τον καθηγητή της 

Ιαπωνίας, µε την οποία να επιβεβαιώνονται η χρονική περίοδος 

διεξαγωγής της έρευνας, το ερευνητικό πρόγραµµα, το διαθέσιµο υλικό 

για την έρευνα και οι συνθήκες στέγασης του υποψηφίου.  

9. Όλα τα έγγραφα οφείλουν να είναι δακτυλογραφηµένα στην Αγγλική- 

έγγραφα συνταγµένη σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής δεν γίνονται 

δεκτά- σε Α4.  

10. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα 

απορρίπτονται αυτοµάτως.  

11. Μπορούν να ζητηθούν επιπλέον συµπληρωµατικά στοιχεία από το 

Ίδρυµα, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. ∆εν επιστρέφονται έγγραφα προς 

τον αιτούντα.  

12. Όταν το Ίδρυµα παραλάβει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 

από υποψήφιο, αποστέλλει σε αυτόν σχετική ειδοποίηση παραλαβής. Οι 

υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν ηλεκτρονικά για τις λεπτοµέρειες: 

(http://www.mars.dti.ne.jp/mif) και να κατεβάσουν το φυλλάδιο της 

ανακοίνωσης της υποτροφίας του 2016 του Matsumae International 

Foundation. 

 

 Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί σε PDF ή σε MS Word file. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: η 31η Αυγούστου 

2015 στο Matsumae International Foundation: 4-14-46, Kamiogi, 
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Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 Japan. e-mail: 

contact2mif@mist.dti.ne.jp Το Ίδρυµα δεν δέχεται αιτήσεις µέσω φαξ ή 

ηλεκτρονικού µηνύµατος (µε e-mail).  

 

Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγµατοποιηθεί από ειδική επιτροπή του 

Ιδρύµατος, εκτιµώντας τα ακαδηµαϊκά προσόντα και το περιεχόµενο του 

προτεινόµενου ερευνητικού προγράµµατος.  

 

Τα αποτελέσµατα θα σταλούν απευθείας στους αιτούντες περί τα τέλη 

∆εκεµβρίου 2015 µε επιστολή. Η απόφαση της Επιτροπής είναι 

τελεσίδικη. Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά και µόνο για την 

χρονική περίοδο που αναφέρεται στην επιστολή χορήγησης της 

υποτροφίας.  

 

Παράταση ή µείωση της χρονικής περιόδου της υποτροφίας δεν 

επιτρέπεται. Η πρόσκληση του Ιδρύµατος αφορά αποκλειστικά και µόνο 

τον υπότροφο. ∆εν επιτρέπεται καµία αποµάκρυνση από τη χώρα, ούτε 

και αν είναι αυτό σηµαίνει απουσία µιας µέρας. Υποτροφίες χορηγούνται 

αποκλειστικά και µόνο στους υποτρόφους για την κάλυψη των 

αναγκαίων τους εξόδων διαβίωσης και τις δραστηριότητες του 

ερευνητικού τους προγράµµατος.  

 

Η υποτροφία καλύπτει:  

α. 200.000 Ιαπωνικά Γιεν µηνιαίως για την πληρωµή των διδάκτρων, 

κάλυψη εξόδων ερευνητικού υλικού, εξόδων στέγασης, διατροφής και 

µεταφορών των υποτρόφων.  

β. Ασφάλεια σε περίπτωση προσωπικού ατυχήµατος/ασθένειας.  

γ. Αεροπορικό εισιτήριο µετ’ επιστροφής οικονοµικής θέσεως.  

δ. 120.000 Ιαπωνικά Γιεν (κατ’ αποκοπή ποσό) για την κάλυψη των 

εξόδων µεταφοράς επιτοπίως µε την άφιξη του υποτρόφου στην χώρα, 

αρχικών εξόδων στέγασης κλπ.  

 

Στους υποτρόφους Εταίρους (Fellows) προσφέρεται περιοδεία µελέτης 

ανά την Ιαπωνία µε σκοπό την ευρύτερη γνωριµία των υποτρόφων µε τη 

χώρα.. Το Ίδρυµα εκδίδει ετησίως «Αναφορά Έρευνας» µε περίληψη των 

ερευνών των Εταίρων αυτής της περιόδου. Το Ίδρυµα διατηρεί επαφή µε 

τους Εταίρους του µέσω ετήσιου «Καταλόγου Εταίρων» και 

«Newsletters» σε τακτά διαστήµατα. 

 

 

 


