ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΣΡΟΦΗΑ
ΜΑΡΗΑ ΜΗΡΑΓΔΕΖ

Σν Παλεπηζηήκην Παηξώλ πξνθεξύζζεη 1 ππνηξνθία εζσηεξηθνύ γηα ην αθαδεκατθό έηνο
2017-2018 γηα απόθνηην/ε ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
πξνθεηκέλνπ απηόο/ή λα θνηηήζεη ζε έλα ΠΜ Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ζε νπνηνδήπνηε
ειιεληθό Παλεπηζηήκην (πηπρίν Master). Ζ ππνηξνθία δίλεηαη ζηε κλήκε ηεο Μαξίαο
Κπξηαδνπνύινπ – Μηξάζγεδε, θαζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο. (Απνθάζεηο Γ ηνπ ΠΣΓΔ: 1ε
έθηαθηε Γ ηεο 9-3-2016 θαη 10ε Γ ηεο 29-3-2016.)
Ζ ππνηξνθία ζα είλαη δηάξθεηαο κέρξη 24 κελώλ θαη ύςνπο 5.000 επξώ αλά έηνο.
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα πιεξνί α) θξηηήξηα επίδνζεο (βαζκόο πηπρίνπ: ηνπιάρηζηνλ 7·
M.O. καζεκάησλ Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο: ηνπιάρηζηνλ 7· πηπρίν μέλεο
γιώζζαο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2) θαη β) νηθνλνκηθά θξηηήξηα.
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο
2. Αληίγξαθν Πηπρίνπ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
3. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο
4. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο κίαο μέλεο γιώζζαο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2
5. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα ΠΜ Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηεο εκεδαπήο γηα ζπνπδέο
πιήξνπο παξαθνινύζεζεο
6. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 όπνπ ζα αλαγξάθεηαη: α) όηη όια ηα
αλαθεξόκελα ζηελ αίηεζε ζηνηρεία είλαη αιεζή, β) όηη ηα αλσηέξσ έγγξαθα πνπ
θαηαηίζεληαη είλαη αθξηβή θαη γλήζηα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ θαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ
ν/ε ππνςήθηνο/α επηιεγεί ζα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα θαη γ) όηη ν/ε
ππνςήθηνο/α δελ έρεη ιάβεη άιιε ππνηξνθία ή νπνηνδήπνηε άιιν θιεξνδόηεκα γηα ην αθαδ.
έηνο 2017-2018 θαη όηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ελεκεξώζεη πάξαπηα ηελ Δπηηξνπή ηεο
Τπνηξνθίαο Μαξίαο Μηξάζγεδε ζην scholarshipmirasyesi@gmail.com.
8. Eθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Οηθ. Έηνπο 2016 ηνπ ππνςεθίνπ θαη
ησλ γνλέσλ ηνπ
9. Σπρόλ δεκνζηεύζεηο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή (cd)
10. Σπρόλ επηπιένλ πηπρία ή πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο
11. Φσηνηππία δηπιήο όςεο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
12. Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο (γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο)
Δλδέρεηαη νη ππνςήθηνη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. Ζ επηινγή ηνπ/ηεο ππνηξόθνπ ζα γίλεη
από Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ. Ζ πξώηε θαηαβνιή ησλ 2.500 επξώ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ α΄ αθαδεκατθνύ
εμακήλνπ. Από ην β΄ εμάκελν θαη κεηά, ε ππνηξνθία θαηαβάιιεηαη εθόζνλ ε επίδνζε
ηνπ/ηεο ππνηξόθνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή από ηελ Δπηηξνπή.
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κε ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά έσο θαη ηελ 20-10-2017 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ζηελ ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε:

Γξακκαηεία Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
Δπηηξνπή Τπνηξνθίαο Μαξίαο Μηξάζγεδε
Οδόο Αξρηκήδνπο, Κηίξην 7
Ρίν 26504, Πάηξα
ηει. 2610 969701, 2610 969702
e-mail: scholarshipmirasyesi@gmail.com (δελ γίλνληαη δεθηέο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο)

