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Dimitris Panagiotopoulos
From:

Alexandra Papakostopoulou [info@goulandris.gr]

Sent:

Πέµπτη, 30 ∆εκεµβρίου 2010 1:14 µµ

To:

career@asfa.gr

Subject:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2011-2012

Attachments: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc; 2011-2012.doc

Το Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκήρυξε το πρόγραµµα µεταπτυχιακών υποτροφιών
εξωτερικού για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.
Σας επισυνάπτω τα θέµατα της φετινής προκήρυξης καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
προκειµένου να ενηµερώσετε τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου.
Εύχοµαι Καλή Χρονιά!
Με κάθε εκτίµηση,
Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου

Αλεξάνδρα Πα̟ακωστο̟ούλου
Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Π. Αραβαντινού 6
106 74 Αθήνα

Τηλ.: 210 7252895,6
Fax: 210 7235467
E-mail: info@goulandris.gr
Site: www.goulandris.gr / www.moca-andros.gr

10/1/2011

Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Α Κ Α ∆ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2011-2012
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Β Α Σ Ι Λ Η κ α ι Ε Λ Ι Ζ ΑΣ Γ Ο Υ Λ Α Ν ∆ Ρ Η
κ α ι Π Α Ν Τ Ε Λ Η Π. Κ Α Ρ Α ∆ Ο Ν Τ Η

Το Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το εικοστό έβδοµο κατά
σειρά πρόγραµµα µεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:
1.

∆ίκαιο και φορολογία που διέπουν την αγορά έργων τέχνης

2.

Ζωγραφική (αναζήτηση στον χώρο των παραδοσιακών υλικών και
τεχνικών)

3.

Χορός και χορογραφία

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στους αριθµούς 210 72.52.8956 σε εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (9:00-17:00) καθώς και στην
ιστοσελίδα του Ιδρύµατος www.goulandris.gr.
Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση µηνιαίου χρηµατικού ποσού 1.500€ και
παρέχεται για ένα ακαδηµαϊκό έτος (1η Οκτωβρίου – 31 Ιουλίου).
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων µε πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου
2011 (διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία της Επιτροπής τα ακόλουθα
δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα συµβάλει στη χορήγηση της
υποτροφίας:
1.

Αίτηση προς την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής των Υποτροφιών του
Ιδρύµατος ότι επιθυµούν να τους χορηγηθεί υποτροφία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν µε σαφήνεια στην αίτησή τους το θέµα
της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται.

2.

∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

3.

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στα ελληνικά.

4.

Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων και τυχόν άλλων τίτλων
σπουδών.

5.

Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας για κάθε µάθηµα όλων των ετών.

6.

Αντίγραφο εργασιών (δείγµα δουλειάς – portfolio)*.

7.

Επιστολή/βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο του εξωτερικού ότι ο υποψήφιος
έχει γίνει δεκτός για το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα.
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έγκαιρα την απάντηση του/των
Πανεπιστηµίου/ων, µπορεί να αναφέρει ότι εκκρεµεί η απάντηση του
Πανεπιστηµίου/ων).

8.

Το πρόγραµµα σπουδών της συγκεκριµένης πανεπιστηµιακής σχολής όπου ο
υποψήφιος επιθυµεί να πραγµατοποιήσει τις µεταπτυχιακές σπουδές του.

9.

Φωτοαντίγραφα διπλωµάτων ξένων γλωσσών.

10.

∆ύο (2) συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές του τελευταίου έτους είτε
από συνεργάτες/εργοδότες τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εσωκλείει
στον φάκελό του σφραγισµένες και υπογεγραµµένες στην πίσω όψη.

(Σηµείωση: Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
τους σε 7 αντίγραφα: 1 πρωτότυπο πακέτο δικαιολογητικών και 6 φωτοαντίγραφα
αυτών. Εξαιρείται η εργασία/portfolio και οι συστατικές επιστολές.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την γραµµατεία υποτροφιών του
Ιδρύµατος ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.goulandris.gr
*Οι υποψήφιοι για το θέµα «Χορός και χορογραφία» θα πρέπει να απευθύνονται στην
κα Παπακωστοπούλου Αλεξάνδρα για περισσότερες πληροφορίες.

