
Υποτροφίες SYLFF 2014-2015 από το Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, ύψους 2.000 ευρώ 

η καθεµιά, για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, σε φοιτητές 

µεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραµµάτων των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστηµών. 

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης 

1. Φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραµµένοι σε Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα (∆Π) 

τµηµάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών του ΕΚΠΑ: 

Σχολή Νοµικής 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 

Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Τµήµα Θεατρικών Σπουδών 

Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Τµήµα Μουσικών Σπουδών 

Τµήµα Σλαβικών Σπουδών 

Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 

Τµήµα Φιλολογίας 

Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

Τµήµα Ψυχολογίας 

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας 

Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ) 

Τµήµα Θεολογίας 

Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

Ελάχιστος απαιτούµενος βαθµός βασικού πτυχίου (για υποψήφιους 

ΠΜΣ) ή διπλώµατος ΠΜΣ (για υποψηφίους σε ∆Π) ή διπλώµατος ΠΜΣ 

κατά το πρώτο ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους διετών ΠΜΣ) 

7,5/10. Υποψήφιοι, που δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω βαθµολογία, 



µπορούν να υποβάλουν αίτηση εφ’ όσον συµπεριλαµβάνονται στο 

ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 

2. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής σε ΠΜΣ ή ∆Π του ΕΚΠΑ. 

3. Αναλυτική βαθµολογία πτυχίου από την οποία να προκύπτει ο µέσος 

όρος αριθµητικά ή δίπλωµα ΠΜΣ µε τον τελικό µέσο όρο βαθµολογίας 

αριθµητικά ή αναλυτική βαθµολογία διπλώµατος ΠΜΣ από την οποία να 

προκύπτει ο µέσος όρος αριθµητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδηµαϊκών 

σπουδών. 

4. Εάν ο υποψήφιος συµπεριλαµβάνεται στο ανώτερο 5% των 

αποφοιτησάντων υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε το πτυχίο και 

Βεβαίωση του Τµήµατος µε τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης και το 

συνολικό αριθµό των αποφοιτησάντων κατά το ακαδηµαϊκό έτος που 

απεφοίτησε, ή κατά τη συγκεκριµένη ορκωµοσία. 

5. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα. 

6. ∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν 

προσωπική γνώση της ακαδηµαϊκής επίδοσης και εξέλιξης του 

υποψηφίου. Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εµπιστευτικές και 

αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο από τον υποψήφιο µαζί µε τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

7. Συνοπτική έκθεση (µέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου στην οποία θα 

περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF σε σχέση µε τις 

ακαδηµαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση 

συνεδρίων/σεµιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, µετάβαση στην 

αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής µε το αντικείµενο σπουδών 

κλπ.). 

Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) 

υποτροφιών SYLFF γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF 

του ΕΚΠΑ. Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των 

δικαιολογητικών είναι η 19η ∆εκεµβρίου 2014. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραµµατείες των Τµηµάτων 

στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι για την εκπόνηση των µεταπτυχιακών ή 

διδακτορικών τους σπουδών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF 

Το 1993 το ΕΚΠΑ  έλαβε δωρεά από το  Ιαπωνικό Ίδρυµα Nippon 

Foundation για τη δηµιουργία του Προγράµµατος Υποτροφιών SYLFF 

(Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, 



προκειµένου να ενισχύει φοιτητές που πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές ή 

διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες. 

Βασική επιδίωξη του Προγράµµατος Υποτροφιών SYLFF είναι να 

προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές µε ηγετικές ικανότητες, οι 

οποίοι θα κληθούν να αντιµετωπίσουν σηµαντικά ζητήµατα στον τοµέα 

τους. 

Μέχρι σήµερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήµια σε 44 

χώρες ανά τον κόσµο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες 

πληροφορίες για το Πρόγραµµα SYLFF µπορείτε να αναζητήσετε στην 

ιστοσελίδα: http://www.sylff.org 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Η σύµβαση µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Ιδρύµατος 

Sasakawa (στη συνέχεια Nippon Foundation) υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 

1993. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών, άρχισε να χορηγεί υποτροφίες σε 

αριστούχους µεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστηµών το 1996. Από τότε έως σήµερα έχουν 

χορηγηθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 200 φοιτητές που 

διακρίθηκαν για τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους 

ικανότητες. 

Το πρόγραµµα SYLFF του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρακολουθείται και 

συντονίζεται από 7µελή επιτροπή,  πρόεδρος της οποίας είναι ο 

Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριµνας & Εξωτερικών Σχέσεων. Υπεύθυνος 

για την παρακολούθηση της πορείας του Προγράµµατος και για την 

ενηµέρωση της επιτροπής είναι ο ∆ιευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων & 

Ιστορίας, ως αρµόδιος του Τµήµατος Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων 

του Πανεπιστηµίου. 

Πληροφορίες για το πρόγραµµα SYLFF δίνονται και από τις γραµµατείες 

των Τµηµάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών του ΕΚΠΑ. 

 

 


