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Ελισαβετ Ευθυμίου <eefthimiou@minedu.gov.gr>
Monday, April 12, 2021 3:09 PM
ΕΚΠΑ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@uoa.gr); rector@panteion.gr; ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@uowm.gr); ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@upatras.gr);
ΑΠΘ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@auth.gr); rector@mail.ntua.gr; ΟΠΑ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ
(rector@aueb.gr); ΑΣΚΤ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@asfa.gr); ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ
(rector@unipi.gr); 'ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (prytan@uom.edu.gr)'; 'ΠΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (prytan@uom.edu.gr)'; 'prytanis@puas.gr';
'president@eap.gr'; 'ΑΣΠΑΙΤΕ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ (president@aspete.gr)'; 'prytania@uoi.gr';
'prytan@aegean.gr'; ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@aegean.gr); 'ΠΟΛΥΤ.
ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@central.tuc.gr)'; ΙΟΝΙΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@ionio.gr);
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@hua.gr); 'prytanis@uth.gr'; 'rectorate@uop.gr';
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ (rector@uowm.gr); Chair's Office;
'rector_office@staff.teicrete.gr'; 'Γραφείο Πρύτανη ΕΛΜΕΠΑ (rector_office@hmu.gr)';
'info@aeahk.gr'; 'info@aeaa.gr'; 'secretary@aeath.gr'; 'contact@aeavellas.gr'
Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας; Ευγενια Παπαγεωργιου;
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Πρόγραμμα υποτροφιών Εσθονικής κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 –
2022 και θερινών σεμιναρίων 2021

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε./Α.Σ. καλησπέρα,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών της Εσθονικής
Κυβέρνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Το εσθονικό πρόγραμμα υποτροφιών αφορά σε ξένους φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση των ακόλουθων υποτροφιών:
• σε ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να
συνεργαστούν με εσθονικά Πανεπιστήμια. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Απριλίου τ.ε και λήγει
την 1η Μαΐου τ.ε.. Η υποτροφία είναι διάρκειας 10 μηνών. Αναλυτική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα: https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/grants-researchers.
• σε προπτυχιακούς ή 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:
https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/scholarships-degree-studies
• το πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων και η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Απριλίου τ.ε. και λήγει την 1η Μαΐου τ.ε..
Αναλυτική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/scholarships-short-courses
Η υποβολή των αιτήσεων στα ανωτέρω, γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://taotlused.edu.ee .
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου για θέματα υποτροφιών: Mrs. Liis Uulman, Liis.Uulman@harno.ee , τηλ.
Επικοινωνίας +372 6999395.
Με εκτίμηση,
Ελισάβετ Ευθυμίου
Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης &
Διασφάλισης Ποιότητας
Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι
Τηλ.: (+30) 210 3443386
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