
~:'=}.~.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΙΚΑΙΘΡΗΙΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤιΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ι.κ.γ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥ)(ΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προς:
Κοινοποίηση:

nAf\;c:nl)i. Ηif'''ΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ
Δ/ΝΣΗ ι\ΙΟΙΚΗΤ1ΚΟΥ

TMH;VlA IlΙ'ΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΡ. nPΩT.. ... SJ~..
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ... ,,\.~o:-:O: ~ ..

Νέα lωνία, 15-04-2022
Α.Π.: 26015

Γραμματείες Τμημάτων ΑΕΙ
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις ΑΕΙ

ΘΕΜΑ: «(Προ-ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας,
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη
Γαλλία})

Το Ίδρυμα Κρατικών ΥποτροΦιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΣυνεΡΥασίας και ΜορΦωτικής Δράσης

της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό lνσητούτο Ελλάδος, σχεδιάζουν τη συνέχιση του προγράμματος

υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής ΣυνεΡΥασίας και Υια το ακαδημα"ίκό έτος 2022-2023. Το εν λόγω

πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται επιτυχώς ήδη από το ακαδημα"ίκό έτος 2021-2022, όπου χορηγήθηκαν

28 υποτροφίες, αΦορά την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, και

αποτυπώνει την επιθυμία του ΙΚΥκαι της Υπηρεσίας ΣυνεΡΥασίας και Μορφωηκής Δράσης της Πρεσβείας

της Γαλλίας να συμπράξουν για την αύξηση του αριθμού των υποτροφιών αυτής της κατηΥορίας, την

ενίσχυση του θετικού αVΤΙKτύΠOυπρος όΦελος των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ και την εν γένει

προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Πιο αναλυηκά, το Πρόγραμμα υποτροΦιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας χρηματοδοτείται από κοινού

από το Ίδρυμα Κραηκών Υποτροφιών και την Υπηρεσία Συνεργασίας και ΜορΦωηκής Δράσης της

Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών για

πραγματοποΙηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία και απευθύνεται σε

πτυχιούχους/τελειόφοιτους Ελληνικών ΑΕΙ. Σημειώνεται ότι η σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥκαι του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, το προσεχές

διάστημα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποστέλλουμε, συνημμένα, προ-ανακοίνωση του Προγράμματος χορήγησης

υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδημα'ίκού έτους 2022-2023.

Η παρούσα προ-ανακοίνωση στοχεύει στην ενημέρωση των πτυχιούχων/τελειοφοίτων των Ιδρυμάτων σας,

έτσι ώστε, στην περίπτωση που ενδιαΦέpOVΤαι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να έχουν τη δυνατότητα

να προβούν στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέΡΥειες.
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Πρόγραμμα χορήγησης υπστροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας

Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηΦίων του
προγράμματος Ελληνογαλλικής συνεργασίας για χορήγηση υπστρσφιών επιπέδου Master 2
ακαδημαΙκού έτους 2022-2023. Το Πρόγραμμα υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από
την Υπηρεσία Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΙΚΥκαι του Γαλλικου Ινστιτουτου Ελλάδος, το προσεχές διάστημα.

Οι ενδιαΦερόμενοι θα πρέπει να διασΦαλίσουν ότι πληρουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη
συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηΦιότητά τους.
Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτουνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό
πρόγραμμα υποτροΦιών, οι υποψήΦιοι θα πρέπει:

• Να κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνtκου ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον εmά (7,ΟΟ/10) που
αποκτήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ή
κατά τα δυο προηγουμενα ακαδημα'ίκά έτη. Σε περίπτωση που είναι επί πτυχίω, θα πρέπει
να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Γραμματεία τη~Σxoλής ότι έχουν επιτυχει σε όλες
τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις
σπουδαστικές υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,ΟΟ/10).

• Να έχουν γίνει αποδεκτοί ή να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραΦής σε πρόγραμμα Master 2 για
το ακαδημα'ίκό έτος 2022-2023 σε Δημόσιο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία.
Στην ΠΕρίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτήσεις
ΕγγραΦής.

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στους ιστοτόπους του
Γαλλικού Ινστιτουτου Ελλάδος (www.ifg.gr) και του ΙΚΥ(www.iky.grJ, κατόπιν επικυρωσης από τις
αρμόδιες αρχές.

Ο Πρόεδρος του Ιδρυματος Κρατικών ΥποτροΦιών
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

http://www.ifg.gr
http://www.iky.grJ,


Fw(I: Προ-ανακοΙνωση ΠΡΟΥράμματος υποτροφιών Ελληνσ-ΥαλλΙΚ1jς συνι::ΡΥασίας

Θέμα: Fwd: Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-γαλλικης συνεργασίας
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<rector@uowm,gr>
Ημερομηνία: 19/4/2022, 12:09 μ.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου,

θ. ,-------- Προω ημενο μηνυμα --------
Θέμα: Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτραΦιών Ελληνο-γαλλικης συνεργασίας

Ημερομηνία: Tue, 19 ΑρΓ2022 08:50:04 +0000
Από: Georgia Mama ~gmama@iky.:gr>

Καιν.: eirini ntroutsa <edroutsa@.lli.y.:gr>

Αποστέλλουμε, συνημμένα, έγγραΦο για την προ-ανακοίνωση του Προγράμματος υποτροφιών
Ελληνο-γαλλικης συνεργασίας ακαδ.έτους 2022-2023. Επισυνάπτεται και η σχετικη προ-
ανακοίνωση,

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και

ευχόμαστε ΚαλόΠάσχα!

Με εκτίμηση,

Γεωργία Μαμά

Αν. Προ"ίσταμένηΤμηματος ΥποτροΦιών

Μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού

Τηλ. : 210 3726325

ΙΚΥ/ ΛεωΦόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

14234 Νέα lωνία
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