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Θέμα: Fwd: ΟΡΘΗΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση WEBINARγια σπουδές διδακτορικού
επιπέδου στο Ευρωπα'ίκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωpεvτίας
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<r€ctor@uowm.gr>
Ημερομηνία: 4/10/2021, 12:16 μ.μ.
Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚ
<protocol@uowm.gr>

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα:ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση WEBINARγια σπουδές διδακτορικού

επιπέδου στο Ευρωπα"ίκόΠανεπιστημιακό Ινστιτούτο ΦλωpεVΤίας
Ημερομηνία:Μοπ, 4 Oct 202111:48:00 +0300

Από:Τμήμα ΥΠΟτΡοφιώνΕξωτερικού <exoterikou@iky.,:gr>
Προς:Τμήμα ΥποτροΦιών Εξωτερικού <exoterikou@iky"gr>

σχετικά με προγράμματα υποτροΦιών Ι.Κ.Υ.- Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας
και πραγματοποίηση διαδικτυακού για σπουδές διδακτορικού επιπέδου
στο Ευρωπα'ίκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

ΤοΊδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ι.Κ.Υ.)ανακοινώνει ότι το Ευρωπα"ίκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, European University Ιnstitute, www"eui.eu) θα πραγματοποιήσει ένα
διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) σχετικά με τα προσΦερόμενα Προγράμματα σπουδών
διδακτορικού επιπέδου στους τομείς Ιστορίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Νομικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών" Τοwebinar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14
οκτωβρίου
2021, από 13:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος (CESΤ12:00 έως 13:00), στο Zoom.

Σχετικές πληροΦορίες και ο σύνδεσμος εγγραΦής παρέχονται στις σελίδες:
htt ps:/ /www.eui.eu/events?id=540170https://apps.eui.eu/Eve π!Registra tion/Hom e/Log iπ?event Id=540170
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ!
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤιΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Ι.Κ.Υ.

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΗ

ΙΚΥ AEUI
Ν. lωνία, 29/09/2021

Ανακοίνωση σχετικά με nρογράμματα unοτροΦιών Ι.Κ.Υ.- Ε.Π.1.ΦλωρεVΤίας

και πραγματοnοίηση διαδικτυακού webInar για σnοuδές διδακτορικού επιnέδου

στο Εuρωnαϊκό Πανεnιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεvτίας

Το .Ιδρυμα Κρατικών Yrιoτρoφιών (Ι.Κ.Υ.)ανακοινώνει ότι το ΕυρωπαΤκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Φλωρεντίας (ΕΠΙ. Φλωρεντίας, European University Institute, www.euioeu) θα rιραγματoπoιήσει ενα

διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) σχετικά με τα rιρoσφερόμενα Προγράμματα σπουδών

διδακτορικού επιπέδου στους τομείς ιστορίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών και Πολιτικών Εnιστημών,

Νομικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών. ΤΟwebInar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 οκτωβρίου

2021, από 13:00 εως 14:00 ώρα Ελλάδος (CE5T12:00 έως 13:00), στο Zoom.

Σχετικές rιληρoΦoρίες και ο σύνδεσμος εγΥραΦήςnapEXovtat στις σελίδες:

httPs:Uwww.euioeu/events?id=540170https:llapps. eui.eu/EventRegist rat ίοη(HomeILogin?event Id=540170

Στους ακόλουθους συνδέσμους παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές στο EUI:

Ευι Phd Programme promotionaI materiaI

Ευl PhdProgramme - generaI webpage

Department of EeonomIes

Department of History and CΊviIisation

Department of law

Department of PoIitieaIand 50eial 5eiences

Το Ε.Π.Ι.Φλωρεντίας είναι ένα δΙΕθνούς Φήμης και αναγνώρισης ακαδημαΤκό και εΡΕυνητικό για θέματα

ΕυρωπαΤκούενδιαΦέροντος ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.ΣύμΦωνα με το

http://www.euioeu
http://httPs:Uwww.euioeu/events?id=540170https:llapps.


άρθρο 17 του Ν.1628/1986 περί της κύρωσης της ιδρυτικής σύμβασης του Ε.Π.Ι και, δυνάμει του άρθρου 2 του

Ν. 1698/1987 και αναλόγως των διαθεσίμων πιστώσεων, το ελληνικό κράτος, ως κράτος μέλος του Ε.Π.Ι.,μέσω

του ΙΚ.Υ., ως Εθνικού Φορέα ΥποτροΦιών, προκηρύσσει και υλorιoιεί ετησίως rιρoγράμματα χορήγησης

υποτροφιών σε Έλληνες

Α) για την εκπόνηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου, για κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή

ισοδύναμου,

Β)για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Hellenic Ministry of

Education and ReligiousAffairs Max Weber Scholarship», στους τομείς ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και

πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Σπουδές, Οικονομικές Σπουδές

Για το ακαδημα"ίκό έτος 2022 - 2023 αναμένεται να χορηγηθούν επτά (7) υποτροΦίες για διδακτορικές

σπουδές και μία (1) υποτροΦία για μεταδιδακτορική έρευνα.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αΙτησης στην ειδική

πλατΦόρμα του Ε.Π.1. Φλωρεντίας και στη συνέχεια, η υποβολή στο Ι.Κ.Υ. αντιγράΦου της αίτησης

συνοδευόμενου από τα οριζόμενα στην εκάστοτε οικεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απαιτούμενα

δικαιολογητικά.

Ηεπόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές είναι η 31~lανουαρίου 2022

και για μεταδιδακτορική έρευνα MaxWeber η 18η Οκτωβρίου 2021.

ΗΠρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαΦέροντος για υποβολή αιτήσεων μεταδιδακτορικής έρευνας MaxWeber είναι

αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https:l/www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12 -12-Ο9-42/ίky-epif-metad idaktorikoi

καθώς επίσης και:

https://www.eui.eu/apply?id"max-weber-fellowships&subpage"informationForApplicants.

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ι.κ.γ.

Μιχαήλ Κουτσιλιερης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

http://https:l/www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12
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