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SIEMENS

 

 Αν δεν εμφανίζεται σωστά πατήστε εδώ για να το διαβάσετε στον browser.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
SIEMENS

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών 
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 
στην Ελλάδα.

Οι θέσεις υποτροφιών κατανέμονται σε εξειδικεύσεις αιχμής τεσσάρων (4) επιστημονικών 
περιοχών, ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 25
ΥΓΕΙΑ 25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 25
ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (δικαιολογητικά, 
προθεσμίες κ.τ.λ.) και όλες οι σχετικές πληροφορίες περιγράφονται αναλυτικά στο 
κείμενο της προκήρυξης, η οποία είναι ανηρτημένη στονιστοχώρο του ΙΚΥ .
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Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στο ΙΚΥ - 
Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 26 Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210 
3726350, 210 3726394  και 210 3726395.

                                         

  Το ΙΚΥ στα Social Media      

 Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται από το ΙΚΥ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και 
πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον N. 3471/2006). 
Κάθε συλλογή και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών σας στοιχείων επικοινωνίας πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής παρόμοιων με το παρόν ηλεκτρονικών μηνυμάτων και είναι 
δυνατόν να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ 
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