25ο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς Επιστήμονες

Θα χορηγηθούν:
▪ σε αλλοδαπούς Πανεπιστημιακούς Καθηγητές όλων
των βαθμίδων:

▪ σε αλλοδαπούς Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

Τακτικούς Καθηγητές Πανεπιστημίου

▪ έως 3 υποτροφίες

Αναπληρωτές Καθηγητές Παν/μίου

▪ για επί τόπου έρευνα διάρκειας 3 έως 6 μηνών
αποκλειστικά στην Ελλάδα

Επίκουρους Καθηγητές Παν/μίου και Λέκτορες
▪ έως 3 υποτροφίες
▪ για επί τόπου έρευνα διάρκειας 3 μηνών αποκλειστικά
στην Ελλάδα
▪ σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και
οργανισμούς σε σχέση με συγκεκριμένο επιστημονικό
αντικείμενο
▪ oι υποτροφίες θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε όσους
δηλώσουν ρητά ότι έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή
τους για τουλάχιστον οκτώ [8] ώρες μαθημάτων ή
σεμιναρίων μηνιαίως σε συγκεκριμένο διδακτικό (ή
ερευνητικό) πρόγραμμα ή εργαστήριο σε ΑΕΙ της
Ελλάδας

▪ σε συνεργασία με επιστημονικά
οργανισμούς
σε
σχέση
με
επιστημονικό αντικείμενο

ιδρύματα και
συγκεκριμένο

▪ oι υποτροφίες αυτές έχουν σκοπό, κατά κύριο λόγο,
την έρευνα. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση θα δοθεί
προτεραιότητα σε όσους δηλώσουν ρητά ότι έχουν
εξασφαλίσει την συμμετοχή τους για τουλάχιστον
οκτώ [8] ώρες μαθημάτων ή σεμιναρίων μηνιαίως
σε
συγκεκριμένο
διδακτικό
(ή
ερευνητικό)
πρόγραμμα ή εργαστήριο σε ΑΕΙ της Ελλάδας

 σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις
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Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις*
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
▪ Υπολογιστική Αρχαιολογία (Computational Archaeology Data Driven
Archaeology)
▪ Υπολογιστική Γλωσσολογία (Computational Linguistics), Νευρογλωσσολογία
(Neurolinguistics), Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language
Processing)
▪ Φιλοσοφία & Ηθική – Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (π.χ. Ethics σε ΑΙ, Επιστήμη
των Δεδομένων, Βιοτεχνολογία)
▪ Ειδική Αγωγή
▪ Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία & Μετάφραση του Καβαφικού Έργου

* Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδίκευση.

3

Όροι και προϋποθέσεις
▪ 1. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

β) Κύπριοι πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται και
κατοικούν μονίμως εκτός Ελλάδας

▪ 3. Πρώην υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών προς
Αλλοδαπούς δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση για χορηγία ή
υποτροφία μόνον εφόσον έχουν παρέλθει πέντε πλήρη (5)
ακαδημαϊκά έτη από το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο
έκαναν χρήση της προηγούμενης υποτροφίας

γ) Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής
(από δευτέρας γενεάς και εξής), μόνο εάν εργάζονται και
διαμένουν μονίμως στην αλλοδαπή

▪ 4. Πρώην υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών προς
Αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία ήδη δύο φορές, δεν
δικαιούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση

δ) Έλληνες στην καταγωγή ή ιθαγένεια, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον
ακαδημαϊκή
επαγγελματική
απασχόληση
σε
πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκού επιπέδου ερευνητικά κέντρα
του εξωτερικού

▪ 5. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της χορηγίας πέραν
των προβλεπομένων από την Προκήρυξη μηνών για κάθε κατηγορία

α) Αλλογενείς αλλοδαποί

▪ 6. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναστολής ή μετάθεσης της
χορηγίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη

▪ 2. Oι υποψήφιοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
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Υποχρεώσεις/ Ανταποδοτικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη από τους
υποψηφίους των υποχρεώσεων που αναφέρονται κατωτέρω:
α) Οι επιχορηρούμενοι ερευνητές δεσμεύονται στην έκδοση ενός ή δύο άρθρων σε
αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό ή ενός κεφαλαίου σε συλλογικό τόμο ή
βιβλίο/μονογραφία με τα αποτελέσματα της έρευνας την οποία ολοκλήρωσαν με την υποτροφία του
Ιδρύματος, εντός διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το τέλος της χρήσης της χορηγίας
και να αναφέρουν το Ίδρυμα ως χορηγό της έρευνάς τους στην Ελλάδα.
β) Απαιτείται από τους επιχορηγούμενους υποτρόφους η παράδοση μαθημάτων/σεμιναρίων στο
γνωστικό πεδίο και ειδικότερα στο θέμα έρευνας για το οποίο τους έχει εγκριθεί η υποτροφία και τα
οποία θα ενταχθούν σε οργανωμένα προγράμματα σπουδών ή ερευνητικά εργαστήρια σε ΑΕΙ της
Ελλάδας, ως επισκέπτες ερευνητές, σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του Προγράμματος
Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς Επιστήμονες, η οποία θα φροντίζει για την όλη διαδικασία.
γ) Οι επιχορηρούμενοι ερευνητές θα προσκαλούνται κατά περίπτωση να δώσουν μια διάλεξη σε
χώρο που θα συναποφασιστεί με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια της υποτροφίας
τους.
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Διαδικασία υποβολής αίτησης
▪ Βήμα 1ο

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης έως 28/2/2019:

- Αίτηση για καθηγητές όλων των βαθμίδων: εδώ
- Αίτηση για μεταδιδακτορικούς διδάκτορες: εδώ
▪ Βήμα 2ο

Αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς έως 28/2/2019*με
συστημένη επιστολή
* Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει
σφραγίδας ταχυδρομείου.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ,
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 7, 105 58 ΑΘΗΝΑ,
[Να αναγραφεί ο Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Τηλ.: 210 37 13 018
E-mail: fhadgiantoniou.ffp@onassis.org

Web: http://www.onassis.org

Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της σχετικής αίτησης / υπεύθυνης
δήλωσης. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης ή δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποσύρονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
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Δικαιολογητικά
1. Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
2. Αντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
3. Βιογραφικό Σημείωμα με κατάλογο εργογραφίας και δημοσιεύσεων
4. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος
5. Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει ο υποψήφιος, με την
ακριβή ακαδημαϊκή του θέση (μόνο για τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων)
6. Μία επιστολή του υποψηφίου όπου αναφέρονται οι εξής πληροφορίες με την
κάτωθι αρίθμηση:
i.

Ο τίτλος, ο σκοπός και το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας που
επιθυμεί να διεξαγάγει στην Ελλάδα, ο υποψήφιος και ο λόγος για τον
οποίο η μετάβασή του στην Ελλάδα κρίνεται απαραίτητη

ii.

Άλλες επιστημονικές έρευνες υπό εξέλιξη στην Ελλάδα

iii. Προηγούμενες συνεργασίες με ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό
Ίδρυμα ή Ινστιτούτο

7. Επιστολή αποδοχής συνεργασίας από Καθηγητή Α.Ε.Ι. της Ελλάδας με την
οποία να επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει το θέμα της έρευνας και ότι ενεργεί ως
υπεύθυνος για την πορεία και εξέλιξη της έρευνας για τον υποψήφιο. Ο
συνεργάτης στην Ελλάδα υποχρεούται στην αποστολή μιας τελικής έκθεσης
μετά το πέρας της υποτροφίας στην οποία θα περιγράφονται τα οφέλη της
συνεργασίας.
8. Βεβαίωση από τον ακαδημαϊκό φορέα της χώρας του υποψηφίου ότι
εγκρίνεται το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και ότι του επιτρέπεται η
μετάβασή του στην Ελλάδα για την εκπόνησή της έρευνας.
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές: μία (1) από την Ελλάδα (εάν αυτό είναι
δυνατόν) και μία (1) από το εξωτερικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν
έχει επαφές με την Ελλάδα, μπορεί να αποστείλει δύο (2) συστατικές
επιστολές από το εξωτερικό. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να έχουν
συνταχθεί ειδικά για την αίτηση της υποτροφίας του Ιδρύματος και να
απευθύνονται στο Ίδρυμα Ωνάση, Πρόγραμμα Υποτροφιών προς
Αλλοδαπούς. Σημειώνεται ότι φωτοτυπίες συστατικών επιστολών δεν γίνονται
δεκτές. Οι επιστολές μπορούν να σταλούν απευθείας στο Ίδρυμα από τους
συστήνοντες, ταχυδρομικώς ή να περιλαμβάνονται εξ’αρχής στον φάκελο του
υποψηφίου, σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.

iv. Περιγραφή των προτεινόμενων μαθημάτων/σεμιναρίων ως μέρος των
ανταποδοτικών υποχρεώσεων
v.

Ονόματα & στοιχεία επικοινωνίας μελών της ελληνικής Ακαδημαϊκής
Κοινότητας και Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων ή Ερευνητικών Κέντρων με τα
οποία θα συνεργαστεί ο υποψήφιος

vi. Προτεινόμενη περίοδος χρήσης της υποτροφίας
vii. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαιτούμενη μόνον εάν η
αντιμετώπιση των επιστημονικών αναγκών της έρευνας την προϋποθέτει.
Η στοιχειώδης όμως γνώση της θα συνεκτιμάται θετικά κατά την επιλογή
των αιτήσεων

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν
επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή φωτοτυπίες των επισήμων εγγράφων (σε σχήμα σελίδας Α4
[297 x 210 mm].Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, τα έντυπα αιτήσεων και όλα τα συνοδευτικά
έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.λπ.), πρέπει απαραιτήτως να
συντάσσονται στην ελληνική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Αν έχουν συνταχθεί σε άλλη
γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση από αρμόδιες υπηρεσίες σε μία από τις ως άνω
γλώσσες.
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Διαδικασία Αξιολόγησης
▪ Αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης & συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά προχωρούν σε Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση
▪ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του Ιδρύματος (Καθηγητές ΑΕΙ Ελλάδος & Εξωτερικού, Ακαδημαϊκοί &
Ειδικοί Επιστήμονες) βαθμολογούν κατά την ελεύθερη κρίση τους τις αιτήσεις κατά γνωστικό
πεδίο
▪ Κριτήρια Αξιολόγησης:
 Η ακαδημαϊκή εξέλιξη των υποψηφίων
 Η πρόσφατη εργογραφία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε
συνέδρια & η πρακτική εμπειρία του υποψήφιου
 Εξετάζεται κυρίως αν το θέμα έρευνας έχει πρωτοτυπία, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον
και κοινωνική ανταποδοτικότητα για την Ελλάδα
 Το κείμενο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης συνεργασίας με το
τμήμα του Πανεπιστημίου, το εργαστήριο ή τον συνεργαζόμενο ερευνητή στην Ελλάδα
 Οι συστατικές επιστολές και οι υπογράφοντες αυτές
 Κατά την αξιολόγηση δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που έχουν εξασφαλίσει την
παράδοση μαθημάτων/σεμιναρίων στο γνωστικό πεδίο και ειδικότερα στο θέμα έρευνας τους
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Διαδικασία Επιλογής & Αποτελέσματα
▪ Μετά την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του την παροχή ή όχι
υποτροφίας, με βάση τη βαθμολογία των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και αφού εξετάσει όλες
τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων
▪ Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψήφιους τον Ιούλιο 2019, μέσω
της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.onassis.org ►Υποτροφίες ►Υποτροφίες προς
Αλλοδαπούς
▪ Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα
να τροποποιεί την ερευνητική πρότση σπουδών για την οποία υπέβαλε αίτηση και του
ενεκρίθη υποτροφία από το Ίδρυμα
▪ Δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις
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Παροχές Υποτροφίας
▪ Κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για τον/την επιχορηγούμενο/η από
τον τόπο μόνιμης κατοικίας και μόνο κατά την άφιξη και οριστική αναχώρησή του/της από την
Ελλάδα ύψους:
α) έως Τριακοσίων Ευρώ (€300.-) για την Ευρώπη και
β) έως Χιλίων Ευρώ ( €1.000.-) για υπερατλαντικό ταξίδι ή ταξίδι από και προς χώρες
της Ασίας και της Αφρικής
▪ Η έκδοση του εισιτηρίου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποτρόφου.
▪ Μηνιαία αποζημίωση Χιλίων Τριακοσίων Ευρώ (€ 1.300.-) για κάλυψη του κόστους
διαμονής, διατροφής και όλων των άλλων εξόδων για κάθε μήνα παραμονής στην Ελλάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η υποτροφία δεν καλύπτει την περίοδο από 15 Ιουλίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2019. Εκτός των ανωτέρω, δεν παρέχεται καμία άλλη διευκόλυνση σε
οποιαδήποτε περίπτωση από το Ίδρυμα. Επίσης, δεν παρέχεται επίδομα ή αεροπορικό εισιτήριο για τυχόν σύζυγο ή συνοδό
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας πέραν του προβλεπόμενου από την Προκήρυξη ορίου
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναβολής ή μετάθεσης της υποτροφίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη
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