ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ VRIκα ! 2013 / 2014
Υποτροφίες ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 31 Μαΐου 2013
Είδος προγράμματος:
Υποτροφίες διάρκειας 10 μηνών για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 2
(επαγγελματικής κατεύθυνσης, ερευνητικής κατεύθυνσης, εξειδίκευσης ή ισοδύναμο) στη Γαλλία, σε
οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.

Κριτήρια Επιλογής:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους με ελληνική υπηκοότητα που έχουν ολοκληρώσει
προπτυχιακές σπουδές διάρκειας τεσσάρων ετών.

Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε γαλλικό πανεπιστήμιο από προηγούμενα έτη δεν είναι
επιλέξιμοι για την υποτροφία (εξαιρούνται οι φοιτητές Erasmus).
Υπενθύμιση : Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες γίνεται παράλληλα με την υποβολή
υποψηφιοτήτων για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία. Βασική προϋπόθεση για τη
χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή από το γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου,
είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τα συγκεκριμένα ιδρύματα.

Διαδικασία επιλογής (σε δύο φάσεις) :
1/ Προεπιλογή με βάση τους φακέλους υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα (βλ. σύνδεσμο) και να υποβάλουν συνημμένο ένα
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι : ακαδημαϊκές
επιδόσεις, ακαδημαϊκοί στόχοι, συνάφεια των σπουδών με τις προσωπικές επιδιώξεις του υποψηφίου,
συνολική παρουσίαση του φακέλου (επίπεδο γαλλικών/αγγλικών στον γραπτό λόγο).
Τα άτομα που αναφέρονται στον φάκελο του υποψηφίου για παροχή συστάσεων είναι πιθανό να κληθούν
να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία.
2/ Συνέντευξη στα γαλλικά
Η Πρεσβεία θα καλέσει τους υποψηφίους που έχουν προεπιλεγεί σε συνέντευξη στην Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη.
Την ημέρα της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα φάκελο ο οποίος θα

περιλαμβάνει τα παρακάτω :
λ

Συνοδευτική επιστολή (lettre de motivation) στα γαλλικά (σχετικά με το επιθυμητό πρόγραμμα
σπουδών, τη συνάφειά του με τις προηγούμενες σπουδές, το επαγγελματικό πλάνο κλπ)

λ

Πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου επιπέδου (DELF ή TCF)

λ

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

λ

Αντίγραφο Τίτλων Σπουδών (αν δεν έχει ακόμα εκδοθεί Τίτλος Σπουδών, γίνεται δεκτή μια
Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος)

λ

Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα έτη σπουδών

λ

Αντίγραφο της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων που απαιτείται από το γαλλικό
πανεπιστήμιο για εισαγωγή στο επιδιωκόμενο πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν κατά την τελική φάση της διαδικασίας θα λάβουν εκ νέου ειδοποίηση με e‐
mail και γραπτή επιστολή.
Οι υπόλοιποι φοιτητές θα λάβουν επίσης γραπτή απάντηση μέσω e‐mail.

Οι συσκέψεις της επιτροπής επιλογής δεν κοινοποιούνται, οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και δεν
συνοδεύονται από καμία δικαιολογία.

Πλεονεκτήματα της Υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης:
Η υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης παρέχει κυρίως τα παρακάτω πλεονεκτήματα :
•

Μηνιαία επιχορήγηση ύψους 770 ευρώ για 10 μήνες

•

Μερική ή πλήρη κάλυψη του κόστους εγγραφής στο ίδρυμα υποδοχής

•

Παροχή κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας αστικής ευθύνης

•

Δυνατότητα παροχής στέγασης στις φοιτητικές εστίες (περιορισμένος αριθμός θέσεων), ή
επιδόματος στέγασης

•

Επιδόματα για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού

•

Βοήθεια κατά την άφιξη στη Γαλλία, προσωπική παρακολούθηση ακαδημαϊκής πορείας
καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση vrika@ifa.gr ή να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κ. Elsa NACCACHE στο 210 33 98 735.

