ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για
τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2018 που αφορούν σε:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Ph.D)
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ χορηγεί υποτροφίες για ολοκλήρωση σπουδών Διδακτορικού επιπέδου σε
νέους δημιουργούς και σπουδαστές που αφορούν:
α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης
β) στις Επιμελητικές Σπουδές
Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει τη
χορήγηση των υποτροφιών και δεν αιτιολογεί την αξιολόγηση των αιτήσεων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και
δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ιθαγένεια ή Εθνικότητα: Ελληνική.
β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος:
Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 7,50/10,00
Γαλλικά Πανεπιστήμια 15/20
Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1
Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 2,8/4
Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,00/1
Πανεπιστήμια άλλων χωρών ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.
γ) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος:
Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: Άριστα
Γαλλικά Πανεπιστήμια: Très Bien
Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1
Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 3,5/4
Γερμανικά Πανεπιστήμια 1,5/1
Πανεπιστήμια άλλων χωρών ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.
δ) Βεβαίωση του Πανεπιστημίου όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
έχει ήδη ξεκινήσει το διδακτορικό του, να αποσταλεί βεβαίωση εξέλιξης της διατριβής.
ε) Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να:
- έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή
- έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
- έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών
ή
- είναι στρατευμένοι και η θητεία λήγει μέχρι 31/8/2018.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι στέλνουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας.
Αντίγραφο Πτυχίου.
Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου και αναλυτική βαθμολογία.
Μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου.
Η επιστολή να αποσταλεί σε φάκελο σφραγισμένο.
Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας που
αφορά στην πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας και ταξιδίων. Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να μην ξεπερνά τις 800 λέξεις, β) Να αποσταλεί σε έντυπη μορφή μαζί με την αίτηση, γ) Γραμματοσειρά Times New
Roman, μέγεθος 12.
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Από τους άρρενες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στην επισυναπτόμενη φόρμα την οποία αποστέλλουν μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση) και τα αποστέλουν
ταχυδρομικά συστημένα μέχρι την 27 Απριλίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι
Υπόψιν: Γραμματείας Υποτροφιών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Οι αιτήσεις ελέγχονται από τη Γραμματεία εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Οργανισμού ΝΕΟΝ εξετάζει τις αιτήσεις κατά γνωστικό πεδίο και επίπεδο σπουδών και
βαθμολογεί τους υποψήφιους κατά την ελεύθερη κρίση της, αξιολογώντας τις πραγματοποιηθείσες σπουδές και τις
επιδιωκόμενες σπουδές όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου.
3. Αξιολογούνται υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα για το οποίο αιτούνται
υποτροφίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, μόνο ακαδημαϊκά.
4. Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ και το Δ.Σ. αποφασίζει κατα την κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, με βάση την εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η υποτροφία καταβάλλεται στον υποψήφιο ως δωρεά στο συνολό της στο πρώτο τρίμηνο των σπουδών του.
2. Η καταβολή της αρχίζει μετά την υποβολή της Βεβαίωσης οριστικής εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής στο Πανεπιστήμιο
ή τη Σχολή και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Εάν ο υποψήφιος λαμβάνει και άλλη υποτροφία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλει την αίτηση εναπόκειται
στην κρίση του ΝΕΟΝ να αποφασίσει τη χορήγηση της υποτροφίας. Σε κάθε περίπτωση άλλης υποτροφίας πρέπει να
ενημερώνεται ο Οργανισμός ΝΕΟΝ.
4. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
5. Υποψήφιοι στους οποίους θα εγκριθεί υποτροφία, πρέπει να εξασφαλίσουν οριστική αποδοχή στο ανάλογο πρόγραμμα
σπουδών μέχρι 31/12/2018, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται.
6. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα
σπουδών που είχε υποβάλει και ενέκρινε ο Οργανισμός παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους ο
Οργανισμός εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη συμβολαίου υποτροφίας μεταξύ του
ΝΕΟΝ και του υποτρόφου.
8. Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στον Οργανισμό κάθε εξάμηνο
έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
9. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που
έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/41).
10.Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στην υποβολή αιτήσεων.
11.Για να εξεταστεί η αίτηση χορήγησης υποτροφίας θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέσω e-mail από το grants@neon.org.gr την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ στο grants@neon.org.gr.
03

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Οργανισμού ΝΕΟΝ πριν συμπληρώσετε
τη συγκεκριμένη αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΝΕΟΝ.
Παρακαλούμε εκτυπώστε την αίτηση και συμπληρώστε όλα τα πεδία.

Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλ.)
Email
Ημερομηνία Γέννησης
Φύλο
Στρατιωτική Κατάσταση (Μόνο για άρρενες)
Εθνικότητα
Διδακτορικές σπουδές που πρέπει
να ολοκληρώσετε
(τίτλος, πανεπιστήμιο, χώρα)

Τίτλοι πτυχίων και προϋπάρχουσες σπουδές
(τίτλος, πανεπιστήμιο, βαθμός)

Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας και ανάλυση
αντικειμένου (παρακαλώ επισυνάψτε ακολουθώντας τις οδηγίες της προκήρυξης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ (ΑΠΛΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ)
ΝΑΙ

(Παρακαλώ σημειώστε
με ένα √)

Βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας
Αντίγραφο Πτυχίου (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών)
Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου και αναλυτική βαθμολογία
Συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής
εξέλιξης του υποψήφιου
Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος
Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες σπουδές (έως 800 λέξεις)
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Από τους άρρενες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Αίτηση Υποτροφιών

ΟΧΙ

(Παρακαλώ σημειώστε
με ένα √)

