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Σας ευχαριστούμε.
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~Qry.tania@uoi.gQ:., 'Qry.tan@aegean.gr' ~QrΥ.taπ@aegean.g!2ι ΠΑΝ.ΑIΓΑιογΠΡΥΤΑΝΗΣ(rector@aegean.g[) <rector@aegean.gr>, 'ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣΠΡΥΤΑΝΗΣ(rector@central.tuc.g[)' <rector@central.tuc.gr>, IΟΝIΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ
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Πρύτανη ΕΛΜΕΠΑ(rector_office@hmu.gr)' <rector office@hmu.gQ:.,
'info@aeahk.g( <info@aeahk.gr>, 'jnfo@aeaa.gr' <info@aeaa.gQ:,
'secreta Γγ..@ aeath .g( <secreta rv_@aeath .g~ 'conta ct@ aeavelJas.gr'
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Fwd: Πρόγραμμα υποτροφιών Εσθονικής κυβέρνησης για το ...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος υποτροΦιών της Εσθονικής
Κυβέρνησης για το ακαδημα'ίκό έτος 2021- 2022.
ΤΟεσθονικό πρόγραμμα υποτροΦιών αΦορά σε ξένους Φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.
ΣύμΦωνα με το τιρόγραμμα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση των ακόλουθων υποτροΦιών:
• σε ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαΦέΡOVΤαι
να συνεργαστούν με εσθονικά Πανεπιστήμια. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Απριλίου Τ.ε
και λήγει την 1η ΜαΊου Τ.ε.. Η υποτροΦία είναι διάρκειας 10 μηνών. Αναλυτική πληροΦόρηση είναι
δ ιαθ έσιμη στην ιστο σελίδα: b.ttgs :fLwww.studyinestonia.ee/..ili!Qyjscho larshί rllig rants-resea rch e rs.
• σε προπτυχιακούς η μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η
Αυγούστου Τ.ε και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου Τ.ε. Αναλυτική πληροΦόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
httRs:f /www.$tudyinestoni(!.ee/stu dyjsch ola rsh ί rllisc ho larsh ί p~g ree~stud jes
• το πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους απευθύνεται σε Φοιτητές όλων των βαθμίδων και η
προθεσμία υποβολής αιτησεων ξεκινά την 1η Απριλίου τ.ε. και λήγει την 1η Μαίου Τ.ε..
Αναλυτική πληροΦόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: h.ttp-s.;LLwww.studyinestonia.ee/stud.i
/scho 1(1 rshirllisch ο 1(1 rsh ί PS-short -co urses
Η υποβολή των αιτήσεων στα ανωτέρω, γίνεται μέσω της πλατΦόρμας ht1p-s';f/taatlused.edu.ee .
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου για θέματα υποτροΦιών: Mrs. liis Uulman,
liis,Uulman@harno&..e., τηλ. Επικοινωνίας +372 6999395.
Με εκτΙμηση,
Ελισάβετ Ευθυμίου
Προ"ίσταμένη Τμηματος Γ'.Τεκμηρίωσης &
ΔιασΦάλισης Ποιότητας
Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δ/νση Οργανωτικης και Ακαδημα'ίκης Ανάπτυξης
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:15180 Μαρούσι
Τηλ.: (+30) 210 3443386
www.minedu.gQY..gI
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