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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών
Αλέξανδρος I Σβώλος
τη χορήγηση μιας 1
για μεταπτυχιακές σπουδές
δυνάμενες να οδηγήσουν στην
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2019
2020 Οι μεταπτυχιακές σπουδές
πρέπει να πραγματοποιηθούν σε
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σε ένα
από τα εξής γνωστικά αντικείμενα
Συνταγματικό Δίκαιο Διοικητικό
Δίκαιο Διεθνές Δίκαιο Ευρωπαϊκό
Δημόσιο Δίκαιο Το καταβληθησό
μενο ποσόν θα είναι 500,00 πεντακόσια
ευρώ μηνιαίως Επιπλέον θα
καταβληθούν για μία φορά τα έξοδα
μετάβασης και επιστροφής στην
Ευρωπαϊκή χώρα πραγματοποίησης
των σπουδών
Αίτηση για χορήγηση της
μπορούν να υποβάλλουν
πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
κατά προτίμηση εργαζομένων
εφόσον έχουν λάβει το πτυχίο
τους με βαθμό άριστα ή λίαν
καλώς και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
μεταπτυχιακές σπουδές
δυνάμενες να τους οδηγήσουν
προκηρύσσει

υποτροφίας

υποτροφίας

Θεσσαλονίκης

στη λήψη διδακτορικού διπλώματος
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν
άριστα τη γλώσσα της χώρας
στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
σπουδές να είναι ηλικίας
όχι ανώτερης των 25 ετών και
να μην έχουν αρκετούς πόρους για
περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό
Τα δικαιολογητικά τα οποία
οι υποψήφιοι να υποβάλλουν
Γραμματεία του Ιδρύματος είναι
τα εξής
1 Αίτηση για χορήγηση της
καλούνται

υποτροφίας

2 Βιογραφικό σημείωμα στο
οποίο να ακολουθείται η εξής σειρά
Προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου
σπουδές που έχει πραγματοποιήσει
ξένες γλώσσες δημοσιεύσεις
δεξιότητες/επιπλέον προσόντα Επίσης
εάν υπάρχουν Επαγγελματική
εμπειρία διακρίσεις βραβεύσεις
συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια
3 Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

4 Πτυχίο Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Αθηνών ή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

και αναλυτική βαθμολογία
όλων των ετών καθώς και τελική
βαθμολογία
5 Πιστοποιητικό άριστης γνώσης
της ξένης γλώσσας της χώρας
στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
σπουδές
6 Αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται
για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε
περίπτωση που ο υποψήφιος έχει
ήδη ξεκινήσει σπουδές απαιτείται
βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σε περίπτωση
που ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός
αλλά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι
σπουδές απαιτείται βεβαίωση αποδοχής
σε περίπτωση που δεν
υπάρχει ακόμη εγγραφή ή αποδοχή
απαιτείται η παροχή πληροφοριών
για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
το οποίο ο υποψήφιος αναφέρει
στην αίτηση για υποτροφία του
Ιδρύματος Αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται
για εκπόνηση διδακτορικού
διπλώματος πρέπει να υποβάλει
αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ή Βεβαίωση
σπουδών με τον τελικό
βαθμό Αν ο υποψήφιος ήδη εκπονεί
διδακτορική διατριβή πρέπει να
υποβάλει Αντίγραφο Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ή
ολοκλήρωσης σπουδών με
τον τελικό βαθμό Διάγραμμα της
διδακτορικής του διατριβής
7 Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
8 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού
σημειώματος της εφορίας των
γονέων και των ίδιων εφόσον υποβάλουν
φορολογική δήλωση
9 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν
λαμβάνουν άλλη υποτροφία
Τα παραπάνω δικαιολογητικά
πρέπει να υποβληθούν στην Ταχυδρομική
Θυρίδα 63561 ΕΛΤΑΨΥΧΙ
ΚΟΥ Μαραθωνοδρόμου 63 Ψυχικό
ΤΚ 15401 μέχρι 31 Μαΐου 2019
αλλά και ηλεκτρονικά στο e-mail
nellyagallopoulou@gmail.com Το
εμπρόθεσμο της υποβολής αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα αποστολής
από το ταχυδρομείο Η κρίση
επί των υποψηφιοτήτων θα γίνει
από το Δ.Σ του Ιδρύματος και θα
ανακοινωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου
201 9 Η καταβολή των μηνιαίων
της υποτροφίας θα αρχίσει
από τον Σεπτέμβριο του έτους 201 9
Πληροφορίες Κα Αλεξάνδρα Λου
ράντου τηλ 210.3832806
ολοκλήρωσης

Βεβαίωση

δόσεων

