«ΤΠΟΣΡΟΦΘΕ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟ
ΓΘΑ ΣΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ»
Γηα Μεηαπηστηαθές ποσδές ζηης Η.Π.Α.
ΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΑ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ιάβνπλ ηελ αλσηέξσ ππνηξνθία πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ έλδεημε:
«ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ ΑΝΓΡΔΑ ΜΔΝΣΕΔΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ
ΠΑΣΡΧΝ», ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ, 265 04
ΠΑΣΡΑ. (ΤΠΟΦΖ θ. ΜΑΝΓΑΛΟΤ, ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ.), κέρξη ηελ
Παραζθεσή, 29 Απρηιίοσ 2011 θαη ώρα 12:00 κ., θάθειν κε ηα εμήο
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
α) Δηδηθή έληππε Αίηεζε – Γήισζε, ζπκπιεξσκέλε ειεθηξνληθά.
β) Μία πξόζθαηε θσηνγξαθία κεγέζνπο ηαπηόηεηαο κε ην
νλνκαηεπώλπκν ζην πίζσ κέξνο θαη ηνπνζεηεκέλε-ζπξακκέλε ζηελ
πξνβιεπόκελε ζέζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο-δήισζεο.
γ) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ πεξηιακβάλεη βηνγξαθηθά ζηνηρεία,
επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο, αθαδεκατθέο δηαθξίζεηο, θιπ.
δ) Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
ε) Βεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο όηη ν/ε ππνςήθηνο/α έρεη
εθπιεξώζεη όιεο ηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπ/ηεο ππνρξεώζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ
πηπρίνπ ή δηπιώκαηόο ή πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο νθείιεη. ε
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη απνθνηηήζεη, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν
ηνπ πηπρίνπ ηνπ.
ζη) Δπηζηνιή απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ζ.Π.Α., όηη
ν ππνςήθηνο έρεη γίλεη δεθηόο σο ηαθηηθόο πιήξνπο θνίηεζεο κεηαπηπρηαθόο
θνηηεηήο, επηπέδνπ Masters ή Ph.D.
δ) Δπηζηνιή εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ζ.Π.Α ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ην είδνο θαη ύςνο ηεο ηπρόλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο ην
θνηηεηή, όπσο awards, teaching assistantship, research assistantship,
technician salaries, ή άιινπ είδνπο νηθνλνκηθή ελίζρπζε.
ε) Πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παλεπηζηεκηαθνύ
Σκήκαηνο ζην νπνίν ν ππνςήθηνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ηνπ. (Γεθηή θαη εθηύπσζε από ην δηαδίθηπν).
Γηα όζνπο ππνβάιινπλ αίηεζε ππνηξνθίαο γηα δηδαθηνξηθό, απαηηείηαη
επηζηνιή απνδνρήο από ηελ επηβιέπνληα θαζεγεηή ή ην Σκήκα ππνδνρήο κε
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δηαπξαγκαηεπζεί ν ππνςήθηνο.
ζ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ πνζνύ θάζε άιινπ είδνπο
ππνηξνθίαο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα ππνηξνθία, αιιά
εθθξεκεί ε ζρεηηθή απόθαζε, λα αλαθέξεηαη ην ίδξπκα ή ηα ηδξύκαηα πξνο ηα
νπνία έγηλε ε αίηεζε γηα ππνηξνθία θαη θαηόπηλ ηεο έγθξηζεο λα αλαθεξζεί ην
πνζό κε Τπεύζπλε Γήισζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ππόηξνθνο ιάβεη θάζε είδνπο ρνξεγία από
παλεπηζηήκην, ίδξπκα, λνζνθνκείν, θιπ., κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ππνηξνθίαο,
ππνρξενύηαη λα ην αλαθέξεη ζηελ επηηξνπή Τπνηξνθηώλ κε Τπεύζπλε
Γήισζε.

η)
Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα Δθνξίαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ. (ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε ν/ε
ππνςήθηνο/α ππόηξνθνο λα ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε, πξνζθνκίδεη
βεβαίσζε ηεο νηθείαο εθνξίαο).
Κ) …Έληππν Δ9 από ηελ Δθνξία
θ) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν.
ι) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
κ)
Γηα ηνπ άλδξεο ππνςεθίνπο, πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο
θαηάζηαζεο από ηξαηνινγηθό Γξαθείν.
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε θωηοαληίγραθα
επηθσρωκέλα από ηελ εθδόηξηα αξρή θαη δελ επηζηξέθνληαη.
Δθηόο από ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, νη ππνςήθηνη
ζα δώζνπλ ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Τπνηξνθηώλ.
Σσνιζηάηαι ζηοσς σπουηθίοσς να επιζκέπηονηαι ηο Τμήμα Διεθνών Στέζεφν, (κ.
Μάνδαλος), για ένα πρώηο έλεγτο ηφν προς σποβολή ζηο Γενικό Πρφηόκολλο ηοσ
Πανεπιζηημίοσ απαραίηηηφν δικαιολογηηικών.

