7) Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΞ., Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με θέμα «Ενημέρωση περί
Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών» (Α.Π.Φ. 1360/ΑΣ114/8883/09-02-2018)
Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2018 Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της
αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019» ως εξής:
Α. Στο τέλος του κεφαλαίου Α:
7. ΑΛΒΑΝΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμιά
β) Δύο (2) υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμιά
γ) Δύο (2) υποτροφίες για να παρακολουθήσουν θερινό σχολείο για την αλβανική γλώσσα και πολιτισμό.
Η αλβανική πλευρά θα προσφέρει στην ελληνική πλευρά: μηνιαίο ποσό και διαμονή βάσει της ισχύουσας
αλβανικής νομοθεσίας, τα έξοδα ταξιδίου στην αλβανική επικράτεια, εφόσον συμπεριληφθούν στο
πρόγραμμα παραμονής, ιατρική περίθαλψη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αποκλεισμό από τα τέλη
εγγραφής και εκπαίδευσης στα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Αλβανίας,
όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια των θερινών μαθημάτων.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων είναι η 7η Μαΐου 2018.
8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, περιλαμβανομένης
προτεραιότητα έναντι της χορήγησης νέας υποτροφίας.

της

ανανέωσης, η οποία έχει

β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, περιλαμβανομένης της
ανανέωσης, η οποία έχει προτεραιότητα έναντι της χορήγησης νέας υποτροφίας.
γ) Τέσσερεις (4) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού.
Γλώσσα που απαιτείται: Γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων είναι η 7η Μαΐου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θερινά σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται από τα
πανεπιστήμια Sofia University (15 Ιουλίου – 4 Αυγούστου) και University of Velico Turnovo (16 Ιουλίου – 5
Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar και http://uni-vt.bg/bul/?zid=144 .
Για τη συμμετοχή στα θερινά σεμινάρια οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν και τα έντυπα αιτήσεων στη
βουλγαρική/αγγλική γλώσσα, που θα βρουν συνημμένα στην παρούσα απόφαση.

9. ΚΥΠΡΟΣ
α) Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του
μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα.

β) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν (1) μόνιμο
εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων είναι η 7η Μαΐου 2018.

10. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο
προπτυχιακών σπουδών.
β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την οργάνωση, τους όρους συμμετοχής και το πρόγραμμα στα τρία
πανεπιστήμια που θα προσφέρουν θερινά σεμινάρια, είναι διαθέσιμες στο www.edu.ro/summercourses .
Στον ίδιο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο για την ηλεκτρονική αίτηση της
υποψηφιότητάς τους.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων είναι η 4η Μαϊου 2018.

Β. Στο τέλος του κεφαλαίου Γ2:
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
α) Έντυπο αίτησης της υπηρεσίας μας στην ελληνική γλώσσα (συνοδεύει την προκήρυξη-δεν απαιτείται
μετάφραση).
β) Έντυπο ξενόγλωσσης αίτησης της υπηρεσίας μας (συνοδεύει την προκήρυξη) ή έντυπο αίτησης της χώρας,
για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, εφόσον αυτή παρέχεται στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην
παρούσα προκήρυξη.
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (εκτυπώσεις φωτογραφείου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή).
δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος έχει την ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση). Ειδικά για τις χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.
ε) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.
στ) «Βεβαίωση Πρόσβασης» (της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97) όπως συμπληρώθηκε σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 από τον υποψήφιο κατά την εισαγωγή του στην Γ/βάθμια
Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου (δεν απαιτείται μετάφραση).
ζ) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα αντίγραφα από τους αντίστοιχους φορείς που τα
χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο). Στην
περίπτωση που τα πιστοποιητικά αυτά είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά

έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα
γαλλικά.
η) Πιστοποιητικό από πανεπιστήμιο ή ίδρυμα της αλλοδαπής, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτά ήδη
στο εξωτερικό, με το οποίο να προκύπτει η φοιτητική του κατάσταση (σχολή, έτος σπουδών, βαθμολογία του
προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους). Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αν δεν έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή τα γαλλικά.
θ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση και μόνο
για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις περιπτώσεις που το απαιτεί η χώρα). Το παραπάνω
αναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας
ή αγγλική ή γαλλική ή να έχει συνταχθεί στην απαιτούμενη ξένη γλώσσα.
ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75), με την οποία να δηλώνεται 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει
παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα, 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν βάσει των
προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών για την ίδια κατηγορία που υποβάλει αίτηση και 3) ότι ο υποψήφιος
διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της.
ια) Πιστοποιητικό στρατού (προκειμένου για άρρενες), από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν
απαιτείται μετάφραση).
ιβ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι προστατευόμενα μέλη οφείλουν, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, να προσκομίσουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα (οικ. έτους 2016), από το οποίο να προκύπτει το
ύψος του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος .
Εφόσον, οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει ατομική Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (οικ. έτους 2016), υποβάλλουν
το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που αντιστοιχεί σε αυτή.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητη η
προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής (δεν απαιτείται
μετάφραση).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2017 Απόφαση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜ.: 5 σελίδες για υποτροφίες Βουλγαρίας 2018
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού (σχετ. 2186/12-3-2018)
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
4. Δ/νση Νέας Γενιάς
5. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη
6. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με φαξ)
3. Υπουργείο Εξωτερικών - Δ/νση Ε1 Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
4. Πρεσβείες της Ελλάδας στις αναφερόμενες χώρες (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1- Μορφωτικών και
Πολιτιστικών Υποθέσεων)
5. Πρεσβείες των αναφερομένων χωρών στην Ελλάδα (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1- Μορφωτικών και
Πολιτιστικών Υποθέσεων)
6. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
7. ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασ. Σοφίας 49 Αθήνα 106 76 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
8. ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228
15310 Αγία Παρασκευή Αττικής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
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Fax.003592 946Y255

Tel. 00 35929308387

www.glav.uni-sofia.bg/index
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&mai} summcr_scrnina@slav.uni-sofi

seminar

JIETETCEIIIIIHAP TIOBL'TTAFCKN E3NT U KYJITYPA3A TD'TCAECTPAHI'IIELITAPI{CTTI tr cJIAf,I'CTf,
(CoSnr/ Jlorca 15ux - 4 arrycr 201t)
SCHOI"ANSAXD
STIMMERSEMII{AN OF BI,,|IfARIAN I"ANGUAGEAND CTJLTURE
TOR F'OR,EIGN
(Sofa/ Lozco"Julyls-AuSu$4,2018)
STITDENTS

3A.SBKA3A yqACTAE (APPLTCATTONFOnM)

I Cnxura
t Photo
3 x45 em

Oopuerrysrcrres
Form of partciprdon:
H Hayxaraua P Eurraprr
[l] Curnexgru m MuHncr€psraorona o6paroraroremo
(Scholarshipof Ministryof Educationand Science ofRepublic ofBulgaria)
[2] Cmnertlnr or CoQr*cxsf, ynnBepcrr€r (Scholarshipof Sofia University)
[3] Ha codcreeHnpasnocnr (On my owu)
pa3xocrn($amurnr s HMe):
[4] Curpoaogau HacoEcrD€HH
Dependantof(Family narneand First name)
Ormrnrr..
Familynamc
FplaqnrcrBo..,..........

Citizenship
Ymaepcmcr/ rEsrxryrlrr
University/ Instihrtion
A3rr nr pq[rrc...
Dateof birth

....Trrurs-..

Enc.........
Firstname

Title/ Degr€c

.. llfircrof, rtpncrrr Er prrf,[are..............
PlaceandCounty of birth

Bngog cnqflf,rrcccxqr!.....,...............

Fluencyoflanguagx
omlrwu,a
Srrr furrrpcttr errr:
He?Han
ilHeodo6pe
Mo
poorly
I epeakBulgariaalanguege:
very well
I dor'l
flue*ly
Xenrr Ar troogrqraril oerxrlltl tro!
I wish to attcndthe s€minarin:
8orcqaat enx
Kyamypu ailmponono?rana 6wnapww wrunpeaoD
Eorcapaa rumepenyry
Bulgariotlangwge
BulguiotLiterature
CultwalAntlvopologof Bulgmius or Trunslatbn

BerYrrpreneq/rce
cmr :
I amr v€getarisn:
Errx sr6onraer:r;
srolTo f,gf,crurr fir-cu3q|rl.lrf,x
I have a medical condition fi* requires special care:

Yes

He
No

,\a
Yes

He
No

,\a

rprrrf,:

Alpcct ( rcranao c rrcrtrf,f, 6yxru).......

Mailing Address:(Legibly, Prified letters)
Tercfor, E- mrll r.qpGc( rerrrao c trGqarEf,6fcn).......
Phonenumbor,E-mail address:(Legibly, Printod letters)
A grysrl f,r EerpqqBrgenr o6grmrcnsrB& f,re, re.nefor,
E, meil l[pec El ror 6Jrscnr :,...,.........
In caseof emcrgoncy- Name,phonenumber,E-mail addressof my next of kin:
'{ara @ate)

nosrrrc (Signature):
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Tel.003592930t3E7
[.mqi |; summcr-sominar@slav.ruri-sofia.bg

SOFIA UNIYERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
t5(x, soFIA, BULGARJA
15 TSAR OSVOBODITEL BD.
Fax.003592 9450255
www.slav.uni-sofiabg/indcx.php/summcr'scminar

JIETEACEMI{HAPnOEf,JrfAprcrgil Etltr IIryJrTyPASAqyxIlEcTPAEHII
CJIABUCTH(Co$nr/JIorcH,15roan-4 aErycr20lt)

EbJIT^PIICTI{ Il

SUMMERSE}ilNAR OF BUI.CARIAN LANGUAGEAND CULTT'REI1ONFOREIGNSCtrOLANSAND
(Sofir / Lorerr July 15- August4' 20lt)
STUDEiTITS

ANNOI,INCEMENTLETTER
DearColleagues:
lt is orn plcasgrcto inform you, that thc 56s SurnmcrSsminarof Bulgarian
Ianggageaod Cuttur€for ForeignScholarsand Studentsis scheduld to take plac€
Centreof the Bulganan
15Julyand4 August,20ltat the NationalEducational
between
RedCrossin thevillage of Lozen(25 min. awayfrom Sofia).The Seminaris organized
by the Facultyof SlavicShrdiesat SofiaUniversitywith the frnancialsupportfrom the
Ministryof EduoationandScienceof theRepublicof Bulgaria
and studentsin the fields of
The Seminaris aimedat professors,researchers,
BulgsrianandSlavicStudies,asw€Uasat translatorsandeveryoneelseinterestedin the
literature,history,andculturc.
Bulgarianlanguage,
Themandatorydaily classesinclude4 hoursof BulgarianLanguagePracticeand
2 hoursof specializeds€minarsin BulgarianLinguistics,BulgarianLiterary Studies'
TranslationandCulturalAnthropologyof the Bulgsrians.Therearc aftsrnoonclass€sin
BulgarianFolk SongsandDances,wbichwilt be heldthreetimesa weekfor 2 hoursfor
thosewhowouldlike to attend.
Within the culturalpmgnm, thereareplanncdtips to Rila or TmyanMonastery
and the city of Plovdiv or Koprivshticqa visit to the National Museumof History'
scr€€nings
of Bulgarianfilms, eveningsof the world cultures,talentsandfolk songsand
discos,etc.
danccs,
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Participation in the Semins (teaching, accommdation, meal$ and cultural
activitics) is free of chargefor the fellows of the Bulgarian Ministy of Education urd
Sciens€(bas€don the cultural programswith the respectivecounties) [U and of Sofia
University (basedon tbe University's direct agreementswith other foreign rmiversities
and edqcationalinstitwions) [21. The participation fee for those who wish to attend
privately t3l is € 620 and for the accompsnyingpersottltwho will not attendclasses[4J e 420. Thc travel experuresto Bulguia and back and the health insuranceare to be
coveredby the porticipants.
fire 566 SgmmerSeminarof Bulgarian Languageand Cultrue will be hcld at thc
foltowing address:
Hustonanen yre6ex qenTbpnaEanrapcxrx lreples xp6cr
Va,,,flolorpar" 3l
c. Jlosen1758
Bamapun
Contrct Addrcss:
SumrnerSeminarof Bulgarian Languageand Cultrne for Foreign
Scholarsand Students
Facultyof Slavic Studies,
SofiaUnivenity $t. Kliment Ohridski
15 Tsar Osvoboditel Blvd.
1504Sofia,Bulgaria
Anival: July 15

OPening:JulY 16

Closing:August 3

Departure:August4

People who would like to attend should fill out and m&il back the attached
ApplicationForm by May 15,2018.Registrationis completeafter a Letter of Conlimrtion is receivedby the participantat the addressprovidedin the forrr by June 15,2018.
Sofia

Prof. PanayotKaragyozov,

Fcbruary,2018

Director

2
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ibrmrunryroruxcuecn

tcl.+3596261E
e-meil:dco_vtu@abv.bg

IEAcHING

'!-

' :

'

hsix4lumd'Uni:rtr'b'd€ng4aid=144

4l*" Me,|qrynrpoAcH csrrr|naP no ounrapclsn G3nKn {yJrrypa
4l"t Intemational seminarin Bulgarian langUageand sulture
16 ronn/Juty-5 anrycr/August2018 r'
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