
Κατερίνα Παπακώτα 

Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ΓΔ ΑΠΘ (ΜΔΕ) 

 

 

Πετυχαίνω τον στόχο μου!  

Βρίσκω Υποτροφία … 

Πραγματοποιώ τις Σπουδές μου 



3 «μύθοι» για τις υποτροφίες 

 

1. Δεν έχω καλό βαθμό πτυχίου, άρα δε δικαιούμαι υποτροφία 

2. Οι φορείς παροχής υποτροφιών είναι λίγοι… 

3. Οι υποτροφίες προκηρύσσονται ταυτόχρονα όλες μαζί… 



Υποτροφίες 

 Κάθε χρόνο ανακοινώνονται στην Ελλάδα εκατοντάδες υποτροφίες και 

κληροδοτήματα για φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους 

διδάκτορες 

 Πάνω από 550 φορείς δίνουν υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα, αλλά και 

πολλοί είναι οι φορείς του εξωτερικού που δίνουν υποτροφίες σε Έλληνες 

υπηκόους για σπουδές στο εξωτερικό 



Υποτροφίες στην Ελλάδα - Ποικιλία Φορέων  

Διακρίνονται σε:  Ιδιωτικές και Κρατικές  

Στόχος υποτροφιών: Σπουδές- Έρευνα- Πρακτική Άσκηση- Θερινά μαθήματα 

Πώς χορηγούνται    : Με εξετάσεις- Με επιλογή 

Ημερομηνίες προκήρυξης υποτροφιών:  

 Καθόλη τη διάρκεια του έτους 

 Σε τακτές ημερομηνίες ή όχι 
 

Παρατήρηση: Δεν υπάρχει γενικός κανόνας 



Υποτροφία 
για σπουδές 

στο 
Εξωτερικό  

Ελλάδα  Εξωτερικό  

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό 



Υποτροφίες  

Ελλάδα  Εξωτερικό  



Φορείς Παροχής Υποτροφιών: 

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

 Υπουργεία (Υπουργείο Παιδείας, Οικονομικών κλπ.) 

 Πανεπιστήμια (Τμ. Κληροδοτημάτων, Ανταποδοτικές υποτροφίες κλπ.) 

 Δήμοι 

 Ιδρύματα (Ιδρ. Ωνάση, Ιδρ. Μποδοσάκη, Ιδρ. Λάτση κλπ.) & άλλοι Ιδιωτικοί Φορείς  

 Κληροδοτήματα  

 Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ, Ινστιτούτο Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών κλπ.) 



Ποικιλία Κριτηρίων  

Κριτήρια επιλογής- αξιολόγησης υποψηφίων: 

 Βαθμός πτυχίου 

 Εντοπιότητα/ τόπος καταγωγής 

 Επιτυχία σε εξετάσεις (μαθήματα, ξένη γλώσσα) 

 Αντικείμενο σπουδών / Σχολή 

 Οικονομική κατάσταση (ατομική, οικογενειακή) 

 Κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, ορφανοί, αλλοδαποί) 
 



2 Τρόποι Αναζήτησης  

 Βάση υποτροφιών Γ.Δ. 

 Αξιόπιστες ιστοσελίδες (Υπουργείο Παιδείας, Διορισμός) 

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό 

από φορείς της Ελλάδας  



Ηλεκτρονική Βάση Γραφείου Διασύνδεσης 

Βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του Γραφείου www.dasta.auth.gr  

Περίπου 1300 υποτροφίες είναι καταγεγραμμένες στη βάση και περιλαμβάνουν 

αναλυτικές πληροφορίες, όπως: 

 Κριτήρια επιλογής - αξιολόγησης των υποψηφίων 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 Διάρκεια υποτροφίας 

 Στοιχεία επικοινωνίας με τον αρμόδιο φορέα  

 Χρήσιμες ημερομηνίες 



Ηλεκτρονική Βάση Γραφείου Διασύνδεσης 

Αναζήτηση με  

πολλαπλά και 

διαφορετικά 

κριτήρια: 



Ηλεκτρονική Βάση Γραφείου Διασύνδεσης 

Αναζήτηση με πολλαπλά/διαφορετικά κριτήρια: 

 Ιδιότητα δικαιούχου (φοιτητής, απόφοιτος, κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 

διπλώματος) 

 Σπουδές σε Ελλάδα/ Εξωτερικό 

 Τμήμα 

 Σχολή 

 Γενικές Υποτροφίες και Κληροδοτήματα 

 Νομός καταγωγής 

 Κοινωνικά κριτήρια 

 Υποτροφίες για θερινά μαθήματα/ πρακτική άσκηση 

Προσοχή!!! Δεν επιλέγουμε όλα τα κριτήρια ταυτόχρονα 



Διαδικασία Αναζήτησης Υποτροφίας 

 Αναζητώ υποτροφίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς δεν υπάρχει 

αυστηρά συγκεκριμένη περίοδος ανακοίνωσης των υποτροφιών 

 Σημειώνω τις υποτροφίες που εμπίπτουν στα κριτήριά μου ανεξάρτητα από 

την ημερομηνία της προκήρυξης 



Διαδικασία Διεκδίκησης της υποτροφίας 

Εφόσον έχω τις προϋποθέσεις; 

Είμαι εντός προθεσμίας; 

 Διαβάζω πολύ καλά την προκήρυξη και ακολουθώ πιστά τις οδηγίες 

 Για τυχόν ασάφειες / απορίες απευθύνομαι στον ίδιο το φορέα 

 Υποβάλω αιτήσεις από τη στιγμή που είμαι «επιλέξιμος» 

 

Έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων; 

 Επικοινωνώ με το φορέα και ζητώ πληροφορίες  



Υποτροφίες  

Ελλάδα  Εξωτερικό  



6 τρόποι 

αναζήτησης  

 Α. Ιστοσελίδες – βάσεις αναζήτησης υποτροφιών 

 Β. Ιστοσελίδες – ανά χώρα  

 Κανονισμός Σπουδών Π.Μ.Σ  (αν υπάρχουν δίδακτρα) 

 Πανεπιστήμιο 

 Career Services Office του αντίστοιχου Πανεπιστημίου 

 Βάση υποτροφιών Γ.Δ. 

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο 
εξωτερικό από φορείς του εξωτερικού  



Στάδια διεκδίκησης Υποτροφίας 

 Βρίσκω το ΠΜΣ 

 Κανονισμός ΠΜΣ (Υποτροφίες Αριστείας, κάλυψης διδάκτρων, ανταποδοτικές) 

 Πανεπιστήμιο (τμήμα σπουδών  υποτροφίες για International Students) 

 Ηλεκτρονική Βάση ΓΔ 

 Διεθνείς πλατφόρμες αναζήτησης Υποτροφιών 

 Ιστοσελίδες ανά χώρα – Πρεσβεία Χώρας – Υπουργείο Παιδείας 

 Career Services Office του αντίστοιχου Πανεπιστημίου 

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο 

εξωτερικό από φορείς του εξωτερικού  



Αναζήτηση Υποτροφιών στο Εξωτερικό  

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο 
εξωτερικό από φορείς του εξωτερικού  



Α. Ιστοσελίδες – βάσεις 

αναζήτησης υποτροφιών 

 

 

 

 

Β. Ιστοσελίδες – ανά χώρα  

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο 
εξωτερικό από φορείς του εξωτερικού  



Παρακολουθώ σχετικές Εκδηλώσεις και Ενημερώσεις του ΓΔ όπως:  

  Επικοινωνία με τους Εκπροσώπους ανά χώρα από την εκδήλωση 

«Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στο Εξωτερικό» 

 Ατομική Συμβουλευτική με εκπρόσωπο της Γαλλίας  

 Ατομική Συμβουλευτική με εκπρόσωπο της Γερμανίας  

 Επικοινωνία με εκπροσώπους του Ιδρύματος Fulbright για σπουδές στην 

Αμερική  

 Επικοινωνία με εκπροσώπους Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου & 

εκπροσώπους Πανεπιστημίων Ιταλίας (εκδήλωση 5/11/2016) 

Αναζητώ Υποτροφία για σπουδές στο 
εξωτερικό από φορείς του εξωτερικού  



Φάκελος Υποψηφιότητας 

Δικαιολογητικά: 

 Βεβαίωση σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου/ μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 

 Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος / Αυτοπεριγραφική έκθεση 

 Συστατικές επιστολές 

 Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας  

 Αποδοχή φοιτητή στο Π.Μ.Σ. 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δε λαμβάνει άλλη υποτροφία  

 Πιστοποιητικό/ βεβαίωση εντοπιότητας από τον Δήμο - Κοινότητα 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (ατομικό/ οικογενειακό)  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή για τους άντρες 

Για την 

Ελλάδα  



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 

Αίτηση 
 Αφιερώστε χρόνο & Μην αφήνετε για τελευταία στιγμή 

 Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη της υποτροφίας 

 Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες π.χ κεφαλαία γράμματα 

 Χρησιμοποιήστε την αίτηση ως οδηγό για να καταλάβετε σε τι δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα οι υπεύθυνοι για την επιλογή 

 Αναρωτηθείτε «γιατί θέτουν αυτή την ερώτηση;» «τι θέλουν να μάθουν με 

αυτό;» 

 Αποφύγετε τις γενικότητες και τις αοριστολογίες  

 Χρησιμοποιήστε ρήματα που δηλώνουν δράση και γενικά προβάλλετε θετικά 

τον εαυτό σας. 



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 

Βιογραφικό Σημείωμα  
Πρόκειται για συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των  

εμπειριών και των ικανοτήτων σας  

Στόχος:Να προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιτροπής, να δημιουργήσει μία θετική  

εικόνα για εσάς και να τους βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής.  

Πρέπει να πείθει την επιτροπή στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν ότι έχετε το  

κατάλληλο προφίλ ενός πετυχημένου υποψηφίου και υπ’ αυτή την έννοια να σας  

βοηθήσει να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους. 

 

Σύνταξη Βιογραφικού Βήμα – Βήμα 

 Συμβουλεύομαι τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης 

 Μελετώ το σχετικό έντυπο υλικό 

 Διαμορφώνω το δικό μου βιογραφικό σημείωμα 

 Κλείνω ατομικό ραντεβού συμβουλευτικής για να το ελέγξω - διορθώσω τη 
Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του ΓΔ  



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 
Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος / Αυτοπεριγραφική Έκθεση 

 Σαφής και αναλυτική, ακριβής και πειστική 

 Διαμορφώνω την έκθεση σύμφωνα με τους στόχους που επιθυμώ να πετύχω 
και δεν ακολουθώ κάποιο υπόδειγμα 

Περιεχόμενο έκθεσης – 4 κύριες Ερωτήσεις  

1. Για ποιο λόγο επιλέγετε να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο; Ποια είναι τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά σας ενδιαφέροντα; Τι 
έχετε κάνει μέχρι σήμερα που δηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για το 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο; Για ποιο λόγο αποφασίσατε να κάνετε 
αυτό το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο συγκεκριμένο 
πανεπιστήμιο; 

2. Πως οι μεταπτυχιακές σπουδές θα σας βοηθήσουν να πετύχετε 
συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους; 

3. Τι μπορείτε να συνεισφέρετε εσείς συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα; 

4. Για ποιο λόγο σας αξίζει να πάρετε υποτροφία; Πως ταιριάζετε στο προφίλ 
του ιδρύματος / φορέα; 

 



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 

Συστατικές Επιστολές  

Επιστολές που συντάσσονται από ανθρώπους που γνωρίζουν  

τα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά σας προσόντα, απευθύνονται 

προσωπικά στον υπεύθυνο ή τα μέλη της επιτροπής του  

και σας συστήνουν για να συνεχίσετε τις σπουδές και να 

επιλεγείτε ως υπότροφος.   

 

Πρέπει να είναι πρωτότυπες και εχέμυθες.  



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 

Εύρεση Συστατικών Επιστολών 

• Απευθυνθείτε σε άτομα που σας γνωρίζουν καλά κι έχετε 

συνεργαστεί μαζί τους είτε στο πλαίσιο των σπουδών είτε 

επαγγελματικά πχ Μέλη ΔΕΠ, επόπτη πρακτικής άσκησης  

• Αν πρόκειται για καθηγητές,  

 προσεγγίστε ανθρώπους που έχετε συνεργαστεί μαζί τους πχ 

επιβλέπων διπλωματικής εργασίας και στα μαθήματα των 

οποίων έχετε καλές επιδόσεις  

 Προσεγγίστε καθηγητές του επιστημονικού τομέα στον οποίο 

θέλετε να κάνετε μεταπτυχιακό και οποίοι μπορούν να 

αναφερθούν στο γνωστικό σας υπόβαθρο 

• Να θυμάστε ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να σας συστήσουν αλλά 

μόνο αν θέλουν και μην τους φέρετε σε δύσκολη θέση να πρέπει να 

πουν καλά λόγια για σας χωρίς να το πιστεύουν. 



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 

Εύρεση Συστατικών Επιστολών 

• Αποφύγετε να πάρετε συστάσεις τυποποιημένες ή γενικές μόνο 

και μόνο για να «ξεμπερδεύετε». 

• Ζητείστε προσωπικά από αυτούς που επιθυμείτε να σας 

συστήσουν αν μπορούν να γράψουν μια ευνοϊκή συστατική 

επιστολή 

• Εξηγείστε για ποιο λόγο τη χρειάζεστε 

• Συναντηθείτε μαζί τους και ενημερώστε τους για τα σχέδια και τους 

στόχους σας. Θυμίστε τους τις δραστηριότητες και τα κατορθώματά 

σας και ζητήστε τους να περιγράψουν ιδιαίτερες ικανότητες τις 

οποίες θέλετε να υπογραμμίσετε 

 

 



Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας 

Εύρεση Συστατικών Επιστολών 

• Δώστε τους ένα βιογραφικό σημείωμα για να έχουν μια συνολική 

εικόνα για τα προσόντα και τα επιτεύγματά σας. 

• Φροντίστε να τον ενημερώσετε και να έχει στη διάθεσή του 

απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα (πχ οδηγίες ή ειδικό έντυπο που 

χρειάζεται να συμπληρώσει ως συστατική επιστολή) καθώς και τον 

τρόπο αποστολής (ηλεκτρονικά, σε σφραγισμένο φάκελο κλπ) 

• Δώστε τους χρονικό περιθώριο περίπου 2 εβδομάδων για να 

σας την ετοιμάσουν και ενημερώστε τους πότε τη χρειάζεστε 

 



Πετυχημένη Διαδικασία Διεκδίκηση Υποτροφίας 

Συνέντευξη Επιλογής  

Στόχος για την επιτροπή: 

 Να γνωρίσουν από κοντά τους υποψηφίους 

 Να αξιολογήσουν κατά πόσο μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του μεταπτυχιακού  

 Να επιλέξουν τους καταλληλότερους. 

 

Στόχος για τον/την υποψήφιο-α 

 Να προβάλλετε θετικά την υποψηφιότητά σας για να επιλεγείτε 

 Να γνωρίσετε αναλυτικά στοιχεία για το μεταπτυχιακό (δυνατότητες, 

υποχρεώσεις) 

 Να αξιολογήσετε αν αυτό το μεταπτυχιακό είναι το καταλληλότερο 

για εσάς και ταιριάζει στους επαγγελματικούς στόχους σας 



Πετυχημένη Διαδικασία Διεκδίκηση Υποτροφίας 

Συνέντευξη Επιλογής 

• Συνήθως η Συνέντευξη έχει μορφή Συνέντευξης με Επιτροπή και 
τούτο γιατί τα μέλη της επιτροπής θέλουν να συναποφασίσουν 

• Φροντίστε να διατηρήστε τη ψυχραιμία και την αυτοκυριαρχία σας. Δεν 
περνάτε από ανάκριση αλλά είστε εκεί για να συζητήσετε. Είναι λογικό 
να νιώθετε άβολα γιατί δεν είστε στο δικό σας χώρο αλλά στο δικό τους 

• Διατηρείστε καλή οπτική επαφή με όλους 

• Προχωρήστε στην ουσία των ερωτήσεων. 

• Δώστε συγκεκριμένες απαντήσεις χρησιμοποιώντας παραδείγματα 

• Κάντε κι εσείς ερωτήσεις  

• Να είστε θετικοί, χαμογελαστοί και αισιόδοξοι! 



Συμβουλευτική Υποστήριξη από το 

Γραφείο Διασύνδεσης  



Τελευταίες Συμβουλές… 

Η επιτυχής διεκδίκηση υποτροφίας απαιτεί 

 Σωστή Πληροφόρηση  

 Οργάνωση 

 Επιμονή 

 Υπομονή  

 Προσπάθεια 

 Πίστη σε αυτό που κάνετε 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 


