«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν την ανωτέρω υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου, µε την ένδειξη: «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 265 04 ΠΑΤΡΑ, µέχρι την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 και ώρα
12:00 µ., τα εξής απαιτούµενα δικαιολογητικά:
α) Ειδική έντυπη Αίτηση - δήλωση (διατίθεται από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων).
β) Μία πρόσφατη φωτογραφία µεγέθους ταυτότητας τοποθετηµένη στην
προβλεπόµενη θέση του εντύπου της αίτησης-δήλωσης.
γ) Βιογραφικό σηµείωµα που περιλαµβάνει βιογραφικά στοιχεία, επιστηµονικές
δραστηριότητες, ακαδηµαϊκές διακρίσεις, κλπ.
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
ε) Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατός του ότι έχει εκπληρώσει όλες τις
σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώµατός του ή ποιες
συγκεκριµένες υποχρεώσεις οφείλει. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει,
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του.
στ) Επιστολή αποδοχής εκ µέρους του Πανεπιστηµίου των Η.Π.Α. ότι ο υποψήφιος
έχει γίνει δεκτός ως τακτικός πλήρους φοίτησης µεταπτυχιακός φοιτητής, επιπέδου Masters ή
Ph.D.
ζ) Επιστολή εκ µέρους του Πανεπιστηµίου των Η.Π.Α στην οποία να αναφέρεται το
είδος και ύψος της τυχόν οικονοµικής ενίσχυσης προς τον φοιτητή, όπως awards,
teaching assistantship, research assistantship, technician salaries, κλπ.
η Υπεύθυνη δήλωση του είδους και του ποσού κάθε άλλου είδους υποτροφίας. Σε
περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υποτροφία, αλλά εκκρεµεί η σχετική απόφαση, να
αναφέρεται το ίδρυµα ή τα ιδρύµατα προς τα οποία έγινε η αίτηση για υποτροφία και κατόπιν
της έγκρισης να αναφερθεί το ποσό µε υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο υπότροφος
έλαβε κάθε είδους χορηγία από Πανεπιστήµιο, ίδρυµα, νοσοκοµείο, κλπ., µετά την χορήγηση
της υποτροφίας, υποχρεούται να το αναφέρει στην Επιτροπή Υποτροφιών µε υπεύθυνη
δήλωση.
θ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα Εφορίας του υποψηφίου και της οικογενείας του.
ι) Πρόγραµµα σπουδών του συγκεκριµένου Πανεπιστηµιακού Τµήµατος στο οποίο ο
υποψήφιος θα πραγµατοποιήσει τις µεταπτυχιακές σπουδές του. (δεκτή και εκτύπωση από το
διαδίκτυο). Για όσους υποβάλλουν αίτηση για διδακτορικό, απαιτείται επιστολή αποδοχής
από τον επιβλέποντα Καθηγητή ή το Τµήµα υποδοχής µε αναλυτική περιγραφή του θέµατος
που θα διαπραγµατευθεί ο υποψήφιος.
κ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
λ) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.
µ) Για τους άνδρες υποψηφίους, απολυτήριο στρατού τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης από στρατολογικό γραφείο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωµένα, από
την εκδότρια ή άλλη αρχή µε επίδειξη του πρωτοτύπου και δεν επιστρέφονται.

