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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 

 

 Γίνονται δεκτές αιτήσεις για µεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω 
κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική 
Μηχανολογία, Οικονοµικές Επιστήµες, Νοµική, Μαθηµατικά, 
Πληροφορική. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να 

δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο της επιλογής τους, ως προς το, συγκριτικά 

µε την Ευρώπη, προσφερόµενο επίπεδο σπουδών στον συγκεκριµένο κλάδο.  

 

Το πρόγραµµα αφορά:  

1) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά 

στο εξωτερικό διάρκειας έως 24 µηνών ( Master, DEA, ως αυτοτελές 
δίπλωµα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές 
σπουδές , ή ισότιµο δίπλωµα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι 
οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση 
εκτός Ελλάδος. Απαιτούµενος βαθµός πτυχίου: Ελληνικά Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) 
Τουλάχιστον 7.0 Γαλλικά Πανεπιστήµια " "Assez Bien" (13/20) Βρετανικά 
Πανεπιστήµια " Second Class, Second Division (2.2) Πανεπιστήµια 
Η.Π.Α.,Καναδά " ( 2.5/4 ) Γερµανικά Πανεπιστήµια " "Gut" (2.3/1) Λοιπές 
Χώρες Βαθµολογία ισότιµη µε τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, βεβαιωµένη από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όριο ηλικίας: 26 ετών ( 28 ετών για τους άρρενες υποψήφιους 
µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις µέχρι την έναρξη της 
υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει 
συµπληρωθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2014.  

2) Υποτροφίες για σπουδές σε ∆ιδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, 
κλπ.) διάρκειας µέχρι 24 µηνών. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα 
στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την 
πραγµατοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριµένο θέµα ή 
γνωστικό αντικείµενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται µόνον σε 
υποψηφίους µε σαφή προσανατολισµό στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική 
σταδιοδροµία. Απαιτούµενος βαθµός πτυχίου: Ελληνικά Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) 
Τουλάχιστον 8 Γαλλικά Πανεπιστήµια " "Assez Bien" (14/20) Βρετανικά 
Πανεπιστήµια " Second Class, First Division (2.1) Πανεπιστήµια Η.Π.Α.,Καναδά 
" ( 3/4 ) Γερµανικά Πανεπιστήµια " "Gut" (2) Λοιπές Χώρες Βαθµολογία 
ισότιµη µε τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, βεβαιωµένη από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. και 
µεταπτυχιακό δίπλωµα επιπέδου Master µε ∆ιάκριση (Άριστα). 

 Σε περίπτωση που το Πανεπιστήµιο, όπου πραγµατοποιήθηκαν οι 
µεταπτυχιακές σπουδές, δεν χορηγεί δίπλωµα µε απονοµή διάκρισης, τότε 
απαιτούνται επιστολές από δύο τουλάχιστον εκ των καθηγητών του 
Πανεπιστηµίου, οι οποίοι να βεβαιώνουν την ιδιαίτερη ικανότητα του 
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υποψηφίου να ακολουθήσει σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Για υποψήφιους 
υποτρόφους, οι οποίοι γίνονται απευθείας δεκτοί σε Προγράµµατα 
∆ιδακτορικών σπουδών, χωρίς προηγούµενη λήψη Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, οι όροι της Προκήρυξης µεταβάλλονται ως εξής: 
Απαιτούµενος βαθµός πτυχίου: Ελληνικά Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Τουλάχιστον 8,5 
Γαλλικά Πανεπιστήµια " "Bien" (16/20) Βρετανικά Πανεπιστήµια " First Class, 
First Division (1.1) Πανεπιστήµια Η.Π.Α.,Καναδά " (3.5/4) Γερµανικά 
Πανεπιστήµια " "Gut" (1.8/1) Λοιπές Χώρες Βαθµολογία ισότιµη µε τα 
Ελληνικά Πανεπιστήµια, βεβαιωµένη από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όριο ηλικίας: 28 
ετών ( 30 ετών για άρρενες υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις µέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε 
περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συµπληρωθεί µέχρι και την 
31η ∆εκεµβρίου 2014.  

**Σε περίπτωση µη επίτευξης του περιγραφόµενου στην Προκήρυξη 
βαθµολογικού ορίου, παρέχεται η δυνατότητα σε υποψηφίους υποτρόφους να 
πιστοποιούν την διάκριση της ακαδηµαϊκής πορείας τους, µε χορηγούµενο 
έγγραφο από την Γραµµατεία του Πανεπιστηµίου τους, που να βεβαιώνει ότι η 
βαθµολογία του συγκεκριµένου υποψηφίου περιλαµβάνεται στο ανώτερο 
10%, όλων όσων αποφοίτησαν από το Τµήµα, το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό 
έτος. 
 

 


