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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ 

HARVARD ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25/02/2015 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. 

 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 

Πανεπιστηµίου Harvard – Πανεπιστήµιο Πατρών προσφέρονται δύο (2) 

υποτροφίες (ύψους 5.000 ∆ολαρίων Η.Π.Α. έκαστη), από το Κέντρο 

Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Harvard (1) και από το 

Πανεπιστήµιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών) (1), σε προπτυχιακό (από 

το 3ο έτος σπουδών και άνω) ή µεταπτυχιακό φοιτητή A’ κύκλου 

(Μ∆Ε), της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Πατρών για συµµετοχή τους στο θερινό πρόγραµµα 

του Πανεπιστηµίου Harvard στην Ελλάδα (Ολυµπία, Ναύπλιο, 

Θεσσαλονίκη).  

 

Το πρόγραµµα, το οποίο είναι από τα παλαιότερα και πιο πετυχηµένα 

καλοκαιρινά προγράµµατα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) και στο 

οποίο συµµετέχουν φοιτητές από το Harvard καθώς και Πανεπιστήµια 

από όλο τον κόσµο, θα λάβει χώρα στην Ολυµπία, το Ναύπλιο και τη 

Θεσσαλονίκη από 29 Ιουνίου έως 2 Αυγούστου 2015. Οι φοιτητές 

συµµετέχουν σε καθηµερινά εντατικά σεµινάρια, εργάζονται σε 

εβδοµαδιαίες και τελικές εργασίες µε τα πρότυπα που θέτει το Harvard, 

συµµετέχουν σε εκδροµές και πολιτιστικές εκδηλώσεις µαζί µε όλους 

τους συµµετέχοντες, ενώ στο τέλος του προγράµµατος, παραλαµβάνουν 

την επίσηµη βαθµολογία τους από το Harvard.  

 

Τα έξοδα που σχετίζονται µε την συµµετοχή στο πρόγραµµα καθώς και 

τη διαµονή και ηµιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητών/τριών, 

καλύπτονται από την προαναφερόµενη υποτροφία.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

διαδικτύου και να καταθέσουν: -Αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα -

Αναλυτική βαθµολογία -Βιογραφικό σηµείωµα (έως 2 σελίδες) µε 

διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας -Πιστοποιητικό αγγλικών 

(τουλάχιστον επιπέδου First Certificate ή αντίστοιχου). 

 

 Για την επιλογή των δύο υποτρόφων θα ακολουθηθεί κοινή διαδικασία 

των δύο ιδρυµάτων και οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν µια φορά τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

αιτήσεων είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.  
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Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο 

∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, αφού πάρουν αριθµό 

Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου.  

 

Σηµειώνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται σε προπτυχιακούς που 

βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών και άνω καθώς και µεταπτυχιακούς 

Α’ κύκλου (όχι υποψήφιους διδάκτορες), της Σχολής Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστηµών µόνο.  
 

Υπεύθυνος: Ελένη Γεωργουδάκη, Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων E-mail: 

intern.rel@upatras.gr (link sends e-mail) (link sends e-mail) Τηλέφωνο: 

2610-997987 Σχετικοί σύνδεσµοι: 

http://www.summer.harvard.edu/programs/study-abroad/greece 

 

 

 


