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Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ 2017-2018 
για Ζλληνεσ Πολίτεσ 

 

To Ίδρυμα Fulbright προκηρφςςει νζο κφκλο υποτροφιών ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2017-2018.  
 

Οι υποτροφίεσ  απευκφνονται ςε κακθγθτζσ/ερευνθτζσ, μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, υποψιφιουσ 
διδάκτορεσ, εκπαιδευτικοφσ και καλλιτζχνεσ  και αφοροφν ςπουδζσ, διαλζξεισ, επιμορφωτικά 

προγράμματα και ζρευνα ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ. 
Για αιτιςεισ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ των προγραμμάτων υποτροφιϊν για Ζλλθνεσ πολίτεσ, 

επικοινωνιςτε κακθμερινά 10.00 – 14.30 με τθν κα Els Hanappe (Ζλσ Χάναπε), Υπεφκυνθ Ελλθνικοφ 
Προγράμματοσ/Σφμβουλο  Υποτροφιϊν Fulbright ςτο 210-7241-811 ι 210-7241812 (εςωτ. 3)  

ι με email ςτο  greekprogram@fulbright.gr 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

Προγράμματα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2017-2018: 

 

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακοφσ Φοιτητζσ 

Εγγραφι από Τρίτθ 4 Οκτωβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 20 Ιανουαρίου 2017 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ   
Παραςκευι 10 Φεβρουαρίου 2017 

Αίτθςθ μποροφν να υποβάλλουν απόφοιτοι ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων ι πολυτεχνικϊν ςχολϊν (ΑΕΙ). 
Υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ χορθγοφνται ςτουσ περιςςότερουσ 
επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. Οι αιτοφντεσ πρζπει να ζχουν υψθλι ακαδθμαϊκι επίδοςθ ςτον κλάδο τουσ και 
ςαφι επαγγελματικό προςανατολιςμό.  

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ   
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students 
 

Πρόγραμμα για Υποψήφιουσ Διδάκτορεσ 

Εγγραφι από Τρίτθ 4 Οκτωβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 20 Ιανουαρίου 2017 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ   
Παραςκευι 10 Φεβρουαρίου 2017 

 
 

mailto:greekprogram@fulbright.gr
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students
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Αίτθςθ μποροφν να υποβάλλουν υποψιφιοι διδάκτορεσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε πρόγραμμα 
ςπουδϊν ςε ελλθνικό πανεπιςτιμιο και ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν μια βραχυπρόκεςμθ 
περίοδο ζρευνασ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να 
γίνει κατόπιν εγκρίςεωσ από το Ίδρυμα Fulbright, εφόςον εξεταςτεί θ ςχετικι λεπτομερισ πρόταςθ. 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτο κζμα, το ςτάδιο και το επίπεδο τθσ ζρευνασ.  

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ  

http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/doctoral-dissertation-research-students 

 

 

Πρόγραμμα για Επιςτήμονεσ 

Εγγραφι από Τρίτθ 20 Σεπτεμβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2016 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ 
Παραςκευι 9 Δεκεμβρίου 2016 
 
Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων ι πολυτεχνικϊν ςχολϊν και ερευνθτζσ που 
ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον τζςςερα χρόνια επαγγελματικισ εµπειρίασ από τθν απόκτθςθ του 
διδακτορικοφ τίτλου τουσ. Αίτθςθ µποροφν να υποβάλουν για οποιονδιποτε επιςτθμονικό κλάδο ςτον 
οποίο επικυµοφν να δϊςουν διαλζξεισ ι/και να κάνουν ζρευνα ςε πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά κζντρα των 
Ηνωμζνων Πολιτειϊν µε τα οποία ζχουν ιδθ εξαςφαλίςει ςυνεργαςία. Οι υποτροφίεσ αυτζσ ζχουν 
διάρκεια τριϊν μθνϊν.  
 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ   
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/visiting-scholars 
 
 

Πρόγραμμα για Καλλιτζχνεσ 

Εγγραφι  από Τρίτθ 6 Δεκεμβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 3 Φεβρουαρίου 2017 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ   
Παραςκευι 24 Φεβρουαρίου 2017 
 
Η υποτροφία αυτι αφορά καλλιτζχνεσ που ζχουν ιδθ τουλάχιςτον πζντε χρόνια επαγγελµατικισ 
δραςτθριότθτασ. Προορίηεται κυρίωσ για καλλιτζχνεσ οι οποίοι επικυμοφν  να μελετιςουν, να βελτιϊςουν 
τθν τεχνικι τουσ, να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ και να αποκτιςουν εμπειρία ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ 
ςτουσ τομείσ των καλϊν τεχνϊν, τθσ δθμιουργικισ γραφισ, τθσ μουςικισ, του χοροφ, του κεάτρου, του 
κινθματογράφου, τθσ φωτογραφίασ, και των ψθφιακϊν τεχνϊν. Το Ίδρυμα δίνει ζμφαςθ ςε   
πρωτοποριακζσ προτάςεισ οι οποίεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα εξζλιξθσ ςε μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ 
τθσ Ελλάδασ και των Η.Π.Α.   
 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ   
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artists 
 

 

 

 

http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/doctoral-dissertation-research-students
file:///C:/Users/th/Documents/GREEK%20PROGRAM%20SCHOLARSHIPS%20ANNOUNCEMENTS/2013%202014%20GREEK%20PROGRAM%20ANNOUNCEMENTS/λεπτομέρειες%20http:/www.fulbright.gr/greek_research.html
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/visiting-scholars
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Artist Residency Program  

Συνεργαςία με το Santa Fe Institute's international Artists and Writers Residency Program (SFAI) 

 

Εγγραφι από Τρίτθ 4 Οκτωβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 18 Νοεμβρίου 2016 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ   
Παραςκευι 2 Δεκεμβρίου 2016 
 
Για επαγγελματίεσ καλλιτζχνεσ ςε τομείσ όπωσ καλζσ τζχνεσ, δθμιουργικι γραφι, εκπαίδευςθ, επιμζλεια 
εκκζςεων, κριτικι τζχνθσ, χειροτεχνία, ςχζδιο, αρχιτεκτονικι, κζατρο, κινθματογράφοσ, φωτογραφία και 
ψθφιακι τζχνθ, που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Santa Fe Institute's international Artists and Writers 
Residency Program (SFAI).  Κάκε χρόνο το SFAI  διοργανϊνει ποικίλεσ κεματικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ 
αφοροφν κρίςιμα ερωτιματα που αντιμετωπίηουν διαφορετικζσ τοπικζσ και διεκνείσ κοινότθτεσ. Η 
επιλογι βαςίηεται  ςτθν επαγγελματικι εμπειρία του καλλιτζχνθ, ςτθν ποιότθτα των ζργων του, και ςτθν 
δυνατότθτα να ζχει ζνα παραγωγικό artist residency ςτο SFAI. 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ   
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artist-residency 
 
 

Πρόγραμμα για Καθηγητζσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Study of the United States Institutes (SUSI) 

 
Αίτθςθ από Τρίτθ, 13 Σεπτεμβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2016 
 
Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Αίτθςθσ 
Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2016 
 
Το «Ινςτιτοφτο Αμερικανικϊν Σπουδϊν», ζνα ακαδθμαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωςθσ διάρκειασ πζντε 
εβδομάδων, απευκφνεται ςε κακθγθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που διδάςκουν αγγλικά, κακϊσ και 
ςε επαγγελματίεσ που αςχολοφνται µε τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν, τθν εκπαίδευςθ 
διδαςκόντων και τθ ςυγγραφι ςχολικϊν βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για ςεμινάριο µε ςκοπό τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ διδαςκαλίασ και τθ διεφρυνςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςε εκπαιδευτικά 
ιδρφµατα και ςχολικά ςυςτιµατα. Τα ςχετικά ςεμινάρια του Ινςτιτοφτου ςε πανεπιςτιμια των Ηνωµζνων 
Πολιτειϊν εςτιάηουν ςε κζµα ι αντικείμενο που ςυνδζεται µε τισ Αμερικανικζσ Σπουδζσ.  
 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-
us-institutes-for-secondary-school-educators 
 
 

Καλοκαιρινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα για Προπτυχιακοφσ Φοιτητζσ 

Study of the United States Institutes (SUSI) – Summer Institutes 

 
Αίτθςθ από Τρίτθ, 4 Οκτωβρίου 2016 ζωσ Παραςκευι 27 Ιανουαρίου 2017 
 
Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Αίτθςθσ 
Παραςκευι 27 Ιανουαρίου 2017 
 
 

http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artist-residency
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-secondary-school-educators
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-secondary-school-educators
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Τα Καλοκαιρινά Ακαδθμαϊκά Προγράμματα απευκφνονται ςε Ζλλθνεσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ θλικίασ 
18-25 ετϊν και ζχουν διάρκεια πζντε εβδομάδων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ςτισ Ηνωμζνεσ  
Πολιτείεσ κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ (Ιοφνιοσ/Ιοφλιοσ). Το πρόγραμμα υποςτθρίηεται εξ 
ολοκλιρου από τθν Υπθρεςία Εκπαιδευτικϊν και Πολιτιςμικϊν Υποκζςεων του Υπουργείου Εξωτερικϊν 
των ΗΠΑ και είναι ανοιχτό για φοιτθτζσ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ανεξαρτιτωσ φυλισ, 
χρϊματοσ, θλικίασ, φφλου, εκνικότθτασ, κρθςκείασ, ενϊ είναι ανοιχτό και για ΑΜΕΑ. Όλεσ οι 
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ διεξάγονται ςτα αγγλικά.  
 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-
us-institutes-for-european-student-leaders 
 
 

Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιςτήμονεσ 
To πρόγραμμα Fulbright-Schuman το διαχειρίηεται το Commission for Educational Exchange between the 
United States, Belgium and Luxembourg (Βρυξζλλεσ) και απευκφνεται ςε πολίτεσ τθσ ΕΕ.   

 
Αίτθςθ από 15 Σεπτεμβρίου 2016 ζωσ 1 Δεκεμβρίου 2016 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ 
1 Δεκεμβρίου 2016 
 
Αίτθςθ μποροφν να υποβάλλουν κακθγθτζσ κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου και ερευνθτζσ/φοιτθτζσ κατά τθ 
διάρκεια των διδακτορικϊν τουσ ςπουδϊν ςε επιςτθμονικοφσ κλάδουσ που ζχουν ςχζςθ με EU affairs ι 
US-EU relations  για διαλζξεισ ι/και για  ζρευνα ςε πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά κζντρα των Ηνωμζνων 
Πολιτειϊν µε τα οποία ζχουν ιδθ εξαςφαλίςει ςυνεργαςία. Αίτθςθ επίςθσ, μποροφν  να υποβάλλουν 
επαγγελματίεσ ςε διοικθτικζσ κζςεισ ςτο χϊρο τθσ διεκνοφσ εκπαίδευςθσ (ςτελζχθ γραφείων διεκνϊν 
ςχζςεων/προγραμμάτων ανταλλαγϊν, ςτελζχθ γραφείων διαςφνδεςθσ). Οι υποτροφίεσ, ανάλογα με τθν 
κατθγορία, ζχουν διάρκεια από τρεισ ι ζξι μινεσ (το λιγότερο) ζωσ εννζα μινεσ (το μζγιςτο).  

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ    
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ 
 
 
 

www.fulbright.gr 

http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-european-student-leaders
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-european-student-leaders
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

