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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο «National Institute for International Education» 
(NIIED) της Κορέας χορηγεί σε δύο Έλληνες υπηκόους υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κορέα στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «2018 Graduate GKS».

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Πρεσβεία της Κορέας 
μέχρι την 16η Μαρτίου 2018. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις 
τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθούν από την Πρεσβεία της Κορέας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Aggeliki ΚΟ, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση Rremb(S)mofa.Ro.kr ή στο τηλέφωνο 210 6984080-2.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
2. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης -Τμήμα Δ'

http://www.minedu.gov.gr
mailto:foitmer.yp@minedu.gov.gr
http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do
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Θέμα: Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ν. Κορέας 
Από: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ <foitmer.yp@minedu.gov.gr>
Ημερομηνία: 16/2/2018 3:21 μμ
Προς: "rector@uoa.gr" <rector@uoa.gr>, "rector@auth.gr" <rector@auth.gr>, "rector- 
secretary@auth.gr" <rector-secretary@auth.gr>, "rector@mail.ntua.gr" 
<rector@mail.ntua.gr>, "rector@aueb.gr" <rector@aueb.gr>, "r@aua.gr" <r@aua.gr>, 
"rector@asfa.gr" <rector@asfa.gr>, "rector@panteion.gr" <rector@panteion.gr>, 
"rector@unipi.gr" <rector@unipi.gr>, "prytan@uom.edu.gr" <prytan@uom.edu.gr>, 
"rectorate@upatras.gr" <rectorate@upatras.gr>, "rector@upatras.gr" <rector@upatras.gr>, 
"prytania@cc.uoi.gr" <prytania@cc.uoi.gr>, "rector@duth.gr" <rector@duth.gr>, 
"rector@uoc.gr" <rector@uoc.gr>, "secretary@rector.uoc.gr" <secretary@rector.uoc.gr>, 
"rector@central.tuc.gr" <rector@central.tuc.gr>, "rector@aegean.gr" <rector@aegean.gr>, 
"prytanis@uth.gr" <prytanis@uth.gr>, "rector@ionio.gr" <rector@ionio.gr>, 
"rector@hua.gr" <rector@hua.gr>, "info@uop.gr" <info@uop.gr>, "info@uowm.gr" 
<info@uowm.gr>, "rector@uowm.gr" <rector@uowm.gr>, "president@eap.gr" 
<president@eap.gr>, "info@ihu.edu.gr" <info@ihu.edu.gr>, "proedr@teiath.gr" 
<proedr@teiath.gr>, "proedros@teipir.gr" <proedros@teipir.gr>, "president@teiemt.gr" 
<president@teiemt.gr>, "sec_pres@teiemt.gr" <sec_pres@teiemt.gr>, 
"gram_proedrou@teiser.gr" <gram_proedrou@teiser.gr>, "prteik@teiwm.gr" 
<prteik@teiwm.gr>, "president@teiwm.gr" <president@teiwm.gr>, "president@teiwest.gr" 
<president@teiwest.gr>, "central@teiwest.gr" <central@teiwest.gr>, "president@teilar.gr" 
<president@teilar.gr>, "rector@staff.teicrete.gr" <rector@staff.teicrete.gr>, 
"graf_proedrou@staff.teicrete.gr" <graf_proedrou@staff.teicrete.gr>, 
"management@teikal.gr" <management@teikal.gr>, "president@teiste.gr" 
<president@teiste.gr>, "gram_president@teiste.gr" <gram_president@teiste.gr>, 
"proedros@teiep.gr" <proedros@teiep.gr>, "gramde@teiion.gr" <gramde@teiion.gr>, 
"dioikisi@teiion.gr" <dioikisi@teiion.gr>, "president@aspete.gr" <president@aspete.gr>, 
"info@aeaa.gr" <info@aeaa.gr>, "secretary@aeath.gr" <secretary@aeath.gr>, 
"contact@aeavellas.gr" <contact@aeavellas.gr>, "info@aeahk.gr" <info@aeahk.gr>, 
"rector.ateith@gmail.com" <rector.ateith@gmail.com>, "pubrel@teithe.gr" 
<pubrel@teithe.gr>

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.

Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών 
Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Τηλ: 2103443469
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