
ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα Υποτροφιών Αριστείας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για σπουδές στην Ελβετία για το έτος 

2017-2018». 

Η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες αριστείας σε αλλοδαπούς (ως προς την Ελβετία) φοιτητές (σε 

Ελβετικά Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατες Σχολές) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νεαρούς ερευνητές κατόχους πτυχίων ανωτάτης εκπαίδευσης (μεταπτυχιακούς) και θα 

τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν έρευνα στους τομείς που τα ελβετικά πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη σημασία. 

Περαιτέρω, οι υποτροφίες αφορούν σε καλλιτεχνικές σπουδές. 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών πληροφορίες για τους φοιτητές που προέρχονται από την Ελλάδα 

παρέχονται στο επισυναπτόμενο υλικό (4 αρχεία σε μορφή p.d.f.). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα για τα έντυπα των 

αιτήσεων υποψηφιότητας σε τρία (3) αντίγραφα. 

Ο πλήρης φάκελος θα αποσταλεί στην Πρεσβεία της Ελβετίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016.   

Καμία αίτηση υποψηφίου που διαμένει στην Ελβετία ήδη ένα (1) χρόνο κατά το χρόνο έναρξης της υποτροφίας δεν θα 

ληφθεί υπόψη. 

Προ της κατάθεσης της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαπιστώσουν ότι το πρόγραμμα σπουδών ή το 

ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο, την Πολυτεχνική Σχολή ή την Ανώτατη Σχολή της 

επιλογής του μετά από επικοινωνία με έναν καθηγητή ή με τον διευθυντή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στην 

Ελβετία. 

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών δίνει προτεραιότητα στους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν την 

υποψηφιότητά τους στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της χώρας προέλευσης και του Ελβετικού 

Πανεπιστημίου, ιδίως στην περίπτωση ερευνητικού προγράμματος.  

                                                                                                

                                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
 
Συνημμένα: 4 αρχεία σε μορφή p.d.f. 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  
2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη  

3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

  

              Μαρούσι, 21-9-2016 
              Αρ. Πρωτ.:154340 /Ζ1 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
e-mail                     :foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Πληρ.                      :Δήμητρα Τράγου 
Τηλέφωνο              :210-3443469 
FAX                          :210-3442365 

 

           
 

 

 

 ΠΡΟΣ :                
Προς όλα τα Α.Ε.Ι.  (μέσω e-mail) 

     ΚΟΙΝ.:    
1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (μέσω e-mail) 

        2.   Διεύθυνση Νέας Γενιάς - Τμήμα Β΄   
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