
Fwd: (,Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών τ/ς Σλοβακίας»

Θέμα: Fwd: «Εθνικό Πρόγραμμα ΥποτροΦιών της Σλοβακίας»
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ <r€ctor@uowm.gr>
Ημερομηνία: 18/3/2022, 2:48 μ.μ.
Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΔΥΤιΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ <protocol@uowm.gr>

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΝΗΙ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ .. .'1,;',3 \.- .
"ΜΕΡ/"'Α ... 16 -":'>02<>22. ..

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα:«Εθνικό Πρόγραμμα ΥποτροΦιών της Σλοβακίας»

Ημερομηνία:Frί, 18 Mar 2022 12:40:19 +0000
Από:Δήμητρα ΧωραΦά <dchorafa@minedu.gov.gr>
ΠΡος:r€ctοr@uοa.gr <rector~g~ rector@mail.ntua.gr <rector@mail.ntua.gQ:,

boudouvis@ntua.gr <boudouvis@ntua.g.Qj rector@auth.gr <rector@auth.gQ:,
rector-secreta ry.@auth.gr <rector-secreta ry@auth.gr>, rector@aueb.gr
<rector@aueb.g~ bouranto@aueb.gr <bouranto@aueb.g.Qj L@aua.gr £.@aua.g~
rectorate@asfa.gr < recto rate@asfa.gQ:, rector@.F2anteion.gr <rector@F2anteion.g.Qj
rector@uniQ1gr <recto r@uniF2i.gJ:?:,F2cv.!2.!J..@uom.edu.gr.:ΞF2rΥ.tan@uom.edu.g.Qj
protoco Ilo@uom.edu.gr .:ΞF2rοtοcοllο@uom .edu .gr>, rector@upatras.gr
<rector@Qpatras.g~ rectorate@upatras.gr <rectorate@upatras.gQ:,
lli:.ytania@uoi.gr :spry.tania@uoi.g~ talbanis@uoi.gr <talbanis@uoi,gQ,
rector@duth.gr <rector@duth.g.Qj secreta rv_@rector. uoc.gr
<5ecretarv_@rector.uoc.gr>, rector@uoc.gr <rector@uoc.g~ kontak@med.uoc.gr
<konta k@med. UOC.gr>, rector@ central.tuc.gr <rector@central.tuc.gr>,
rectorate~gean.gr <rectorate@aegean.gQj pry'tan@Ξggean.gr
.:ΞρrΥ.tan@aegean.gr>, rector@ ίο nio.gr <rector@ionio.gQ:, pry'ta n is@uth.gr
.:ΞρrΥtaπίs@uth.g.!2J zmamur@..!!!.!1gr <zmamur@uth.gr>, rector@hua.gr
<rector@hua.gr>, mara@hua.gr <mara@hua.gJ:?:, kma5@..!!QQ.:.gr<kmas@uoQ;gQ:,
rect ο rate@uop':'gr <re cto rat e@uop':'g.!2J ΡrY..tan ίS@ΡUa5.gr.:Ξρrγtanίs@F2uas.gQ,
rector@uniwa.gr <rector@uniwa.g.Qj rector@uowm.gr <rector@uowm.gQ,
theodoul@uowm.gr <theodoul@uowm.gQ., choffίce@ihu.edu.gr
<choffice@ihu.edu.gQ., rector@hmu,gr <rector@hmu.gQ:, rector _office@hmu.gr
<rector _office@hmu.ge rector offίce@staff.teicrete.gr
<rector office@staff.teicrete.gr>, president@aspete.gr <president@aspete.gQJ
info@aeaa.gr <info@aeaa.gr>, secretary..@aeath.gr <secretary@aeath.gQJ
contact@aeavellas.gr <contact@ aeavellas.gQ., gkon@aeahk.gr :sgkon@aeahk.gr>,
ίnfo@aeahk.gr <info@aeah k.gJ:?:,president~p':'gr .:Ξρresίdent@eaΡ':'gQJ
career5@asfa.gr <careers@asfa.gr>

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραΦα σχετικά με «Εθνικό Πρόγραμμα ΥπστρσΦιών της
Σλοβακίας»)

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1 από 2 18/3/2022.3,02 μ.μ.

mailto:rector@mail.ntua.gr
mailto:boudouvis@ntua.gr
mailto:rector@auth.gr
mailto:ry.@auth.gr
mailto:rector@aueb.gr
mailto:bouranto@aueb.gr
mailto:L@aua.gr
mailto:rectorate@asfa.gr
mailto:rector@.F2anteion.gr
mailto:F2cv.!2.!J..@uom.edu.gr
mailto:n@uom.edu.g.Qj
mailto:Ilo@uom.edu.gr
mailto:rector@upatras.gr
mailto:rectorate@upatras.gr
mailto:lli:.ytania@uoi.gr
mailto:talbanis@uoi.gr
mailto:rector@duth.gr
mailto:rector@uoc.gr
mailto:kontak@med.uoc.gr
mailto:is@uth.gr
mailto:rector@hua.gr
mailto:mara@hua.gr
mailto:kma5@..!!QQ.:.gr
mailto:rector@uniwa.gr
mailto:rector@uowm.gr
mailto:theodoul@uowm.gr
mailto:_office@hmu.gr
mailto:_office@hmu.ge
mailto:president@aspete.gr
mailto:info@aeaa.gr
mailto:secretary..@aeath.gr
mailto:contact@aeavellas.gr
mailto:gkon@aeahk.gr
mailto:nfo@aeahk.gr
mailto:career5@asfa.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕίΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑΝΩΤΑΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤιΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑΔ' ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝΚΑΙ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Μαρούσι, 18 -03-2022
Αρ. πρωτ: 31204 /Ζ1

A~.!a.i.τ.~Ιι~.
Fn Μ..,. 18 14 1!i!XJ εετ 2022

Ταχ.ΔΙνση: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ.- Πόλη: 15180, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http:Uw.ι.ιw.minedu.gov.gr
EmaiI: foitmer.yp@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 2103442321

ΘΕΜΑ: «Εθνικό Πρόγραμμα ΥποτροΦιώντης Σλοβακίας»

ΠΡΟΣ:όλα τα Α.Ε.Ι. (μέσω e-mail)

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας νια το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της
Σλοβακίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
Σε ερευνητές, υποψήΦιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
Σε καλλιτέχνες.

Λεπτομέρειες και πληροΦορίες σχετικά με τους τύπους. τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια
των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις
ιστοσελίδες: WWw.stipendia.sk , www.scholarships.sk μέσω των οποίων μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30"1 Απριλίου 2022.

ΗΑΝ. προϊΠΑΜΕΝΗ ΤΗΣΔIΕνΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιΟΥ

ΕσωτερικήΔιανομή:
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαικής Aνάτrcυξης - Τμήμα Δ'

mailto:foitmer.yp@minedu.gov.gr
http://WWw.stipendia.sk
http://www.scholarships.sk


EMBASSY

ΟΕΤΗΕ SLOVAK REPUBLIC

ΝΟΤΕ VERBALE

029605/2022-GRW-2

The Embassy of the Slovak Republic ίπ Athens presents its compHments to the
Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Repub1ic and has the honour to inform about
the new call for schol3rship applicatjons of the National Scholarship Programme of the
Slovak Republic for the academic year 2022/2023.

The National Scholarship Programme is approved by the Gσvernment of the
Slovak Republic and is intended to support mobility ΟΙ foreign students, PhO students,
university teachers, researchers and artists. Information concerning the Programme can
be found ίπ the accompanying leaflet as well as οπ the website www.stipendia.sk ΟΓ

www.scholarships.sk.

The application foπns for the scholarship should be submitted on1ine via above
mentioned web pages by 30th ΑΡΓίΙ. 2022.

Τhe Embassy of the Slovak Republic ίπ Athens kindly asks the Ministry
of Foreign Affairs of the HeIlenic Republic to forward this information Ιο the Ministry
of Culture, Education and Religious Affairs of the HelIenic Repub!ic, to the State
Scholarships Foundation and to all other authorities competent to transmit this
information Ιο potential applicants.

Τhe Embassy of the Slovak Republic avails itself of this opportunity to renew ΙΟ
the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic the assurances of its highest
consideration. ι' Η

Enclosure

National Scholarship Programme

Athens, 11 March 2022

Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic RepubIic
Α1 Depar1ment for the European Countries
Athens

http://www.stipendia.sk
http://www.scholarships.sk.
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