
 

 

Πάτρα, 19-7-2016 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΥΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΓΕΖΗ 

Σο Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 1 υποτροφία εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 
2016-2017 για απόφοιτο/η του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
προκειμένου αυτός/ή να φοιτήσει σε ένα ΠΜ Νεοελληνικής Υιλολογίας σε οποιοδήποτε 
ελληνικό Πανεπιστήμιο (πτυχίο Master). Η υποτροφία δίνεται στη μνήμη της Μαρίας 
Κυριαζοπούλου – Μιράσγεζη, καθηγήτριας του Σμήματος. (Αποφάσεις Γ του ΠΣΔΕ: 1η 
έκτακτη Γ της 9-3-2016 και 10η Γ της 29-3-2016.)  

Η υποτροφία θα είναι διάρκειας μέχρι 24 μηνών και ύψους 5.000 ευρώ ανά έτος.   

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί α) κριτήρια επίδοσης (βαθμός πτυχίου: 
τουλάχιστον 8· M.O. μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας: τουλάχιστον 8· 
πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον C1) και β) οικονομικά κριτήρια.  
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Αντίγραφο Πτυχίου του ΠΣΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών  

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  

4. Πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον C1  
5. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα ΠΜ Νεοελληνικής Υιλολογίας της ημεδαπής για σπουδές 
πλήρους παρακολούθησης 
6. Βιογραφικό σημείωμα 
7. Τπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναγράφεται: α) ότι όλα τα 
αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) ότι τα ανωτέρω έγγραφα που 
κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι σε περίπτωση που 
ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί θα προσκομίσει επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και γ) ότι ο/η 
υποψήφιος/α δεν έχει λάβει άλλη υποτροφία ή οποιοδήποτε άλλο κληροδότημα για το 
ακαδ. έτος 2016-2017 και ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερώσει πάραυτα την Επιτροπή 
της Τποτροφίας Μαρίας Μιράσγεζη στο scholarshipmirasyesi@gmail.com 
8. Eκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 του υποψηφίου και 
των γονέων του  
9. Συχόν δημοσιεύσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd)  

10. Συχόν επιπλέον πτυχία ή πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις  
11. Υωτοτυπία διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας 

12. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους)  

Ενδέχεται οι υποψήφιοι να κληθούν σε συνέντευξη. Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει 
από Επιτροπή η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από Καθηγητές του Πανεπιστημίου 
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χολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών 
Επιστημών 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
Σηλ.: 2610 969700-04, Telefax: 2610 969780 
E-mail secptde@upatras.gr 
 

mailto:scholarshipmirasyesi@gmail.com


Πατρών. Η πρώτη καταβολή των 2.500 ευρώ γίνεται στην αρχή του Α΄ ακαδημαϊκού 
εξαμήνου. Από το Β΄ εξάμηνο και μετά, η υποτροφία καταβάλλεται εφόσον η επίδοση 
του/της υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική από την Επιτροπή.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά έως και την 8-10-2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Γραμματεία Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Πατρών 
Επιτροπή Τποτροφίας Μαρίας Μιράσγεζη 
Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7 
Ρίο 26504, Πάτρα 
Σηλ. 2610 969701, 2610 969702 
E-mail: scholarshipmirasyesi@gmail.com 
 (δεν γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις) 
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