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ΤΜΗΜΑ ∆' — ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ. — Πόλη
Ιστοσελίδα
e-mail
Πληρ.
Τηλέφωνα
ΓΑΧ

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
:15180— Μαρούσι
:http://www.minedu.gov.gr
: foitmer.yp@minedu.gov.gr
: Ν. Αγγελάκη, Χ. Σακελλlου
: 210 3443469, 210 3442404
:210 344 2365

Προς όλα τα Α.Ε.Ι.
(µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Υποτροφιών της Λετονίας))
∆ιά του παρόντος σας ενηµερώνουµε ότι η Λετονία προσφέρει γιατο ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 κρατικές
υποτροφίες σεΣλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στη Λετονία.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστηµιακούς και ερευνητές πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων
και αφορούν σε α) προπτυχιακές σπουδές, συνήθως αρχικά 10µηνης διάρκειας, β) µεταπτυχιακές σπουδές
ή έρευνα, 5µηνης διάρκειας και γ) παρακολούθηση θερινών σεµιναρίων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, έντυπο για την υποβολή της αίτησης
ηλεκτρονικά, κατάλογο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κλπ στην ιστοσελίδα του 5181e Education

επεν: http://ωωω.νί αα.<ον.Ιν/scholarships. Καταληκτική ηµεροµηνίά για την ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων για κρατικές υποτροφίες εκ µέρους της Λετονίας είναι η 1^ Απριλίου 2018.

Development

Στην ίδια ιστοσελίδα του 5181e Education Development Ααeπεν: http://www.viaa.aov.ly/scholarships θα
είναι διαθέσιµες από Ι' Μαρτίου πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για

παρακολούθηση Θέρινών σεµιναρίων το καλοκαίρι 2018. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται
απευθείας στους διοργανωτές των Θερινών σεµιναρίων. Καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων για παρακολούθηση θερινών σεµιναρίων στη Λετονία είναι η 4" Μαΐου 2018.
Πρόσωπο επικοινωνίας στο 5121e Education Development Α~e πεΥ είναι η κα. Α
+37167814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.ly .

kovica, τηλ.:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

Εσωτερική διανοµή:

∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων
∆/νση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης — Τµήµα ∆'

