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ΕνέΡγ

ΠΡ 'Σ: Προς όλαταλ.Ε.Ι. (µέσω ε-π1811)
ΚΟΙ .: Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
(µέσω e-mail)
ΘΕΜΑ: « Χορήγηση έριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για µεταπτυχιακό κύκλο
σπουδών στην αγγλική γλώσσα
από το Beijing Institute of Tech πology ( ΒΙΤ) για το ακαδηµαϊκ ό έτος 2017-2018».
Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πεκίνου( Beijing Institute ο Tech πology - ΒΙΤ) ανακοινώνει
ότι έχει προγραµµατί σει την
παροχή τριών (3) υποτροφιών για µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε "Ελληνες αποφοί
τους για το ακαδηµαϊκό έτος 20172018.
Οι υποτροφίες καλύπτουν:
-∆ιετή ή τετραετή κύκλο σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ∆ιδακτορικού αντιστοίχως.
-Αναφέρονται στα γνωστικά πεδία της σελίδας 5 του συνηµµένου αρχείου PDF (ΒΙΤ
Admission Book 2017).
-∆εν είναι υποχρεωτική η πλή ρης αντιστοίχιση, αλλά µόνον η συνάφεια των προπτυχιακώ
ν καιτων σκοπούµενων
µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το γνωστικό αντικείµενο,
-∆εν καλύπτονται τα έξοδα αερσπσρικής µετάβασης προς Κίνα και επιστροφής.
-Η υποτροφί α συνοδεύεται από µηνιαίο επίδοµα (βλ. συνηµµένο).
-Οι φοιτητές µπορούν να διαµένουν δωρεάν σε φοιτητικέ ς εστίες του Πανεπιστηµί ου ή εκτός —
µε δικά τους έξοδα.
-Στην υποτροφί α δεν περιλαµβάνεται η εκµάθηση της κινεζικήςγλώσσας η οποία είναιπροαιρετική
και µπορεί ναγ ίνει
µε έξοδα του σπουδαστή.
-Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων δύναται να είναι µόνον η αγγλική (βλ. πίνακα γνωστικών
πεδίων και
προσφερόµενα πτυχία σε αυτή).
-Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτή σεων προς το Υπουρνείο Παιδεί
ας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων είναι
η 24π Φερρουαρίου 2017. Οι υποψ ήφιοι Θα πρέπει να τις καταθέ σουν ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικ
ά ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ µαζί µετα δικαιολογητικά τους στο Κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Ο. (Ανδρ
έα Παπανδρέου
37, 15180- Μαρούσι, (Ηλεκτρικ ός σταθµός: Νερατζιώτισσα - Ισόγειο- Γραφείο 0103]).
-Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτή σεων προς το α
Online ApplicatΊ On 5vstem
f http://laihua.εsc.edu .π] είναι από 1-1-2017 έως 31-3-2017.
-Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο συνηµµένο αρχείο PDF ή στο
email: jiapeishen@bit.edu.cn
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ
Συνηµµένα; 1. 61Τ Admission Book 2017 (αρχείο PDF)
2. Έντυπο ιατρικών εξετάσεων
Εσωτερικ ή ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (επί του αριθ. 874/19-12-2016 ΦΕΣ)
2.∆ιεύθυνση Νέας Γενιάς - Τµήµα 8'
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκ ών και ∆ιεθνών θεµάτων
Τµήµα Ενηµέρωσης του Πολίτη
∆/νση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης — Τµήµα ∆'

