Αζήλα, 7 Μαΐνπ 2020
Οι Υποηροθίες ηης HELMEPA για ηο 2020 - 2021
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Η Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο – HELMEPA,
ηηκψληαο ηνπο αείκλεζηνπο Γηψξγν Π. Ληβαλφ, Ιδξπηή ηεο θαη Καπεηάλ Βαζίιε
Κ. Κσλζηαληαθφπνπιν, Δπίηηκν Πξφεδξν ηεο, πξνθεξχζζεη γηα ην
αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 δχν Υπνηξνθίεο ύυοσς €15.000 ε θάζε κία,
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, πιήξνπο θνίηεζεο (full time) θαη παξαθνινχζεζεο κε
θπζηθή παξνπζία, γηα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ επηπέδνπ Master’s
ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηε Μεγάιε
Βξεηαλία, ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο:


Νασηιλιακές ζποσδές, ζηη μνήμη ηοσ Γιώργοσ Π. Λιβανού.
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε λένπο/λέεο, ηέθλα Διιήλσλ λαπηηθψλ.



Περιβαλλονηικές επιζηήμες, ζηη μνήμη ηοσ Καπεηάν Βαζίλη Κ.
Κφνζηανηακόποσλοσ. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε λένπο/λέεο, πνπ
έρνπλ ππάξμεη κέιε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ
«Παηδηθή HELMEPA» θαη «Ναπηίινη».

Γεθηνί σο ππνςήθηνη είλαη λένη/εο κέρξη 27 εηψλ, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ
ππνηξνθία απφ άιιε πεγή θαη έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο* ζε
Διιεληθφ Α.Δ.Ι. ή Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.) κε βαζκφ
ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο» (7,5). Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ απνθνίησλ ηεο
ζεηξάο ηνπο, γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε
απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο (π.ρ. 15νο/ε απφ 56), θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή
ηνπο θαηάζηαζε.
Άιιεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη ν/ε ππνςήθηνο/α λα πξνζθνκίζεη:
1) Υπνγεγξακκέλε αίηεζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
2) Βεβαίσζε απνδνρήο απφ ην Παλεπηζηήκην, αλαθέξνληαο ην θφζηνο ησλ
δηδάθηξσλ
3) Πηπρίν μέλεο γιψζζαο αλάινγα κε ηε ρψξα επηινγήο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα:

Αγγιηθά:

Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL ή IELTS

Γαιιηθά:

Superieur III ή Sorbonne II

Γεξκαληθά:

Mittelstufe III

Ιηαιηθά/Ιζπαληθά: Superiore
4) Σπζηαηηθέο επηζηνιέο δχν Καζεγεηψλ ηνπ Α.Δ.Ι. απφ ην νπνίν ν/ε
ππνςήθηνο/α απνθνίηεζε
5) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
6) Γηα ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο, ην πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ησλ
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή αλαβνιήο ηεο ζηξαηνινγίαο ιφγσ
ζπνπδψλ
7) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
Τα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα απνζηαινχλ μέτρι ηην 30 Ιοσνίοσ
2020 ζηελ Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο –
HELMEPA, Πεξγάκνπ 5, Ν. Σκχξλε 17121 (ηει. 210 9343088) κε ηελ έλδεημε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο Υπνηξνθίαο γηα ηελ νπνία ππνβάιινληαη.
* Να απνδεηθλχεηαη κε λφκηκν έγγξαθν έζησ θη αλ δελ έρνπλ ιάβεη αθφκε ην
πηπρίν.

