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Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright  

Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών για Έλληνες  
Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 

 
 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Με χαρά σας ανακοινώνουμε το νέο κύκλο υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Παρακαλώ να προωθήσετε την προκήρυξη για το Ελληνικό  

πρόγραμμα υποτροφιών , για καθηγητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς 

και καλλιτέχνες που αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, 
επικοινωνήστε καθημερινά (εκτός Παρασκευής) 10.00 – 14.30 με την κα Els Hanappe (Έλς 
Χάναπε), Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος/Σύμβουλο  Υποτροφιών Fulbright στο 210-7241-
811 η 210-7241812 (εσωτ 3) η με email στο  greekprogram@fulbright.gr   
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Προγράμματα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016: 

 

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
Εγγραφή από Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 έως Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης   
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών 
σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους 
περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον 
κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.  

Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html 

 
 
 

mailto:greekprogram@fulbright.gr
http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html


file:///C:/Users/th/Documents/GREEK%20PROGRAM%20SCHOLARSHIPS%20ANNOUNCEMENTS/2013%202014%20GREEK%20PROGRAM%20ANNOUNCEMENTS/λεπτομέρειες%20http:/www.fulbright.gr/greek_research.html
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http://www.fulbright.gr/greek_educators.html
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Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες 
 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 
1 Δεκεμβρίου 2014 
 
To ɸȍȕȂȍŬȉȉŬ Fulbright-Schuman ŰȌ ŭȆŬȐŮȆȍǿȃŮŰŬȆ ŰȌ Commission for Educational Exchange 
between the United States, Belgium and Luxembourg (ǦȍȏȋǽȈȈŮȎ) ȇŬȆ ŬɸŮȏȅȖȊŮŰŬȆ ůŮ ɸȌȈǿŰŮȎ 
ŰȄȎ ǨǨ.  Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδoς παρέχει πληροφορίες και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων 
επιστημόνων.  
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη 

διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή US-

EU relations  για διαλέξεις ή/και για να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των 

Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν 

επίσης επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων 

διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα 

με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο).  

Αναλυτικές πληροφορίες   http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ 
 
 

www.fulbright.gr 

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

