F.A.Q.
Συχνές Ερωτήσεις Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές &
διδακτορικές σπουδές

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
- Δεν πληρώ την προϋπόθεση της βαθμολογίας ή ιθαγένειας. Μπορώ να υποβάλω
αίτηση;
Όχι. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του
εκάστοτε προγράμματος υποτροφιών για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
- Διανύω το 35ο έτος της ηλικίας μου και τον Σεπτέμβριο θα μπω στον 36ο χρόνο μου.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία;
Όχι. Η υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη παύει να χορηγείται μόλις ο
υπότροφος συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του. Ως εκ τούτου δεδομένου ότι τον
Σεπτέμβριο που ξεκινάει η υποτροφία θα έχετε συμπληρώσει το 35ο έτος δεν είστε
επιλέξιμος για να λάβετε υποτροφία.
- Θα γίνω 36 ετών κατά το 2 έτος της διδακτορικής μου διατριβής. Δικαιούμαι να
υποβάλω αίτηση;
Ναι. Εφόσον τον πρώτο χρόνο της εκπόνησης των σπουδών σας πληροίτε το ηλικιακό
όριο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση. Εφόσον σας χορηγηθεί υποτροφία θα αφορά
στο ημερολογιακό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτου της ηλικίας σας.
Αμέσως μετά παύει η χορήγηση της υποτροφίας σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός
του Ιδρύματος.
- Δεν έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση υποτροφίας για
τις μεταπτυχιακές μου σπουδές;
Ναι. Το προγραμμα αφορά σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους φοιτητές οι οποίοι
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου
από την έναρξη της ερχόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Ο υποψήφιος καλείται να
προσκομίσει όταν έχει διαθέσιμα το πτυχίο του και την βεβαίωση αποδοχής από το
Πανεπιστήμιο για το επιδιωκόμενο πρόγραμμα σπουδών του.
- Είμαι τελειόφοιτος φοιτητής και ο μέσος όρος της βαθμολογίας μου είναι
μικρότερος του 8,00. Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, ο μέσος
όρος μου θα ξεπεράσει το 8,00. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Όχι. Οι υποψήφιοι, είτε είναι τελειόφοιτοι είτε είναι πτυχιούχοι, θα πρέπει να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του εκάστοτε προγράμματος
υποτροφιών για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης. Στις περιπτώσεις των

τελειόφοιτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας με Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο του 8 τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτηση
υποτροφίας στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.
- Είμαι απόφοιτος με βαθμό πτυχίου μικρότερο του 8,00, αλλά έχω βαθμό
μεταπτυχιακού διπλώματος μεγαλύτερο του 8,00. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για
υποτροφία;
Όχι. Το κριτήριο της βαθμολογίας αφορά στον βαθμό των προπτυχιακών σπουδών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του
εκάστοτε προγράμματος υποτροφιών για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
- Υπάρχει κάποιο όριο οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος στις προϋποθέσεις
της προκήρυξης του προγράμματος;
Όχι. Δεν υπάρχει κάποιο όριο οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος αλλά σύμφωνα
με την προκήρυξη αξιολογείται και συνυπολογίζεται η οικονομική κατάσταση της
οικογένειας και του υποψηφίου για υποτροφία.
- Βρίσκομαι ήδη στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού/διδακτορικού προγράμματός
μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία στο πρόγραμμα υποτροφιών για το
δεύτερο/τρίτο έτος;
Ναι. Αίτηση για υποτροφία στο πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν να υποβάλλουν
πτυχιούχοι
που
ήδη
διανύουν
το
πρώτο
έτος
σπουδών
του
μεταπτυχιακού/διδακτορικού τους προγράμματος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της
προκήρυξης που αφορούν στον βαθμό, την ιθαγένεια και την ηλικία. Διευκρινίζεται
ότι ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9 έκαστου ακαδημαϊκού έτους
και εξής ανάλογα με την επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι
υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν δεν έχω υποβάλει ακόμα
αιτήσεις στα προγράμματα σπουδών που με ενδιαφέρουν ή εάν δεν έχω ακόμα
γράμμα αποδοχής από τα Πανεπιστήμια;
Ναι. Δεν αποτελεί προϋπόθεση της προκήρυξης του προγράμματος υποτροφιών οι
υποψήφιοι να έχουν υποβάλει αίτηση σε Πανεπιστήμιο ή να έχουν γίνει ήδη δεκτοί
από κάποιο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εφόσον
πληροίτε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του προγράμματος υποτροφιών. Μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπάρχει η δυνατότητα να
υποβάλετε συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν στις υποβολές αιτήσεων σε
Πανεπιστήμια και τις βεβαιώσεις αποδοχής.

- Η ημερομηνία εξετάσεων του πτυχίου ξένης γλώσσας που απαιτείται από το
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού είναι μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Ναι. Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και
υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορούν να
επισυνάψουν μέσω του λογαριασμού που έχουν δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος, το σχετικό αντίγραφο του πτυχίου ξένων γλωσσών, που απαιτείται από το
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
- Έχω όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο
πρόγραμμα υποτροφιών, αλλά οι καθηγητές, από τους οποίους έχω ζητήσει
συστατική επιστολή, δεν τις έχουν ετοιμάσει ακόμα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Ναι. Οι συστατικές επιστολές των καθηγητών θα πρέπει να αποσταλούν από τους
ίδιους στο email scholarships@bodossaki.gr το συντομότερο δυνατόν, πριν ή μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία.

