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ΘΕΜΑ: «Τποηροθίες μεηαδιδακηορικής έρεσνας για νέοσς ερεσνηηές».

Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ζναρξθ ι τθν ενίςχυςθ επιςτθμονικϊν ςυνεργαςιϊν υψθλοφ
επιπζδου, η Πρεςβεία τησ Γαλλίασ ςτην Ελλάδα - με τθν υποςτιριξθ του Υπουργείου Εκνικισ
Παιδείασ, Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ τθσ Γαλλίασ και τθσ εταιρείασ Air France χορηγεί υποτροφίεσ μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ ςφντομησ διάρκειασ ςε νζουσ Ζλληνεσ
επιςτήμονεσ με ςθμαντικι ερευνθτικι δυναμικι και προοπτικζσ ςε ςυγκεκριμζνουσ
επιςτθμονικοφσ τομείσ.
Η υποτροφία, διάρκειασ 1-4 μηνών, χορθγείται αποκλειςτικά για το τρζχον ζτοσ.
Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα υποτροφιϊν αφορά τα ερευνθτικά πεδία που
εντάςςονται ςτουσ τομείσ τθσ Στρατθγικισ Εταιρικισ Σχζςθσ Ελλάδασ-Γαλλίασ. Προτεραιότθτα
δίνεται ςτα μζλθ του ελλθνογαλλικοφ δικτφου για τθ καινοτομία MAZINNOV.
Tομείσ προτεραιότητασ
Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ
Ενζργεια - Περιβάλλον
Γεωπονία - Αγροδιατροφι
Βιοτεχνολογίεσ
Υλικά
Διάςτθμα - Αεροναυπθγικι

Στόχοσ
Οι υποτροφίεσ αυτζσ δίνουν ςτουσ νζουσ Ζλλθνεσ ερευνθτζσ τθ δυνατότθτα να
εργαςτοφν ςε μια γαλλικι ερευνθτικι ομάδα, θ οποία υπάγεται ςε ζνα Κδρυμα Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ, ζναν ερευνθτικό οργανιςμό ι μια επιχείρθςθ.
Οι υποτροφίεσ πρζπει να ςυμβάλουν ςτθν ζναρξθ και ςτθν ενίςχυςθ των
ελλθνογαλλικϊν ςυνεργαςιϊν, όςον αφορά τθν ζρευνα και τθν καινοτομία.
Κριτήρια επιλεξιμότητασ
- να ζχουν ελλθνικι ικαγζνεια
- να είναι θλικίασ ζωσ 35 ετϊν το ανϊτερο
- να ζχουν υποςτθρίξει μια διδακτορικι διατριβι το αργότερο 5 χρόνια πριν τθν αίτθςθ ι να
ζχουν υποςτθρίξει τθν διδακτορικι τουσ διατριβι πριν τισ 30 Ιουνίου 2017
- να εργάηονται ςε ζναν δθμόςιο ι ιδιωτικό ερευνθτικό οργανιςμό ι ςε ζνα ελλθνικό Κδρυμα
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
- να διακζτουν μία πρόςκλθςθ από τον γαλλικό οργανιςμό υποδοχισ
Κριτήρια επιλογήσ
Θα δοκεί προτεραιότθτα ςτισ ερευνθτικζσ προτάςεισ που:
- είναι ιδιαίτερα καινοτόμεσ ςτουσ προαναφερκζντεσ τομείσ ζρευνασ
- εντάςςονται ςε μια υπάρχουςα εταιρικι ςχζςθ ι ςτοχεφουν να καταλιξουν ςτθν κζςπιςθ
μιασ μακρόχρονθσ ςυνεργαςίασ
- οδθγοφν ςε μια επιςτθμονικι δθμοςίευςθ
- προτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσ ερευνθτζσ που υπάγονται ςε οργανιςμοφσ μζλθ του
ελλθνογαλλικοφ δικτφου καινοτομίασ MAZINNOV (mazinnov@ifa.gr)
Παροχζσ
Η υποτροφία διάρκειασ από 1 ζωσ 4 μινεσ χορθγείται αποκλειςτικά για το τρζχον ζτοσ.
Το ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςε 1704 ευρϊ το μινα.
Άλλεσ παροχζσ
- Κοινωνικι αςφάλιςθ
- Ζξοδα μετακίνθςθσ μεταξφ Ελλάδασ και Γαλλίασ μετ’ επιςτροφισ
- Ζξοδα μετακίνθςθσ μεταξφ του αεροδρομίου αφίξεωσ και του τόπου διαμονισ.
Κατάθεςη υποψηφιότητασ/Κατάρτιςη φακζλου
H υποβολι υποψθφιοτιτων γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
Διαδικαςία
- Ζναρξθ υποβολισ υποψθφιοτιτων: 20 Φεβρουαρίου 2017
- Οι υποψθφιότθτεσ κα εξεταςτοφν κακόλθ τθν διάρκεια τθσ χρονιάσ.
- Οι υποψιφιοι, που κα επιλεχκοφν, κα κλθκοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε
ςυνζντευξθ.
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- Το τελικό αποτζλεςμα κα ανακοινωκεί το αργότερο 15 μζρεσ μετά τθν ςυνζντευξθ.
- Καμία ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα δεν κα δοκεί μζςω τθλεφϊνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: bourses@ifa.gr
Παπακαλούμε όπωρ μεπιμνήζεηε για ηην άμεζη ενημέπωζη ηων ενδιαθεπομένων.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
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