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EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Βουκουρέστι

Βουκουρέστι, 22.12.2021

Α.Π. Φ. 1142.ΥΠ-Ρ I ΑΣ 2449

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμµατεία Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ|νση Οργανωτικής&Ακαδηµα'ι'κής Ανάπτυξης

Τμήµα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

(μ.η. - email)

KOIN.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

- Γραφείο κ. Ε' Γενικού Διευθυντή

- Ε3 Διεύθυνση

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-23.

Διαβιβάζεται ρηµατική διακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Διπλωµατίας,

Εκπαίδευσης και Επιστηµών του ρουµανικού Υπουργείου Εξωτερικών, µε την οποία

ενημερώνονται οι διαπιστευμένες στη χώρα διπλωματικές αρχές για την έναρξη του εν

θέµατι προγράµµατος χορήγησης υποτροφιών του ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς

πολίτες, από το οποίο εξαιρούνται οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ. Εποµένως,

στην Ελλάδα, το πρόγραµµα δύναται να αφορά µαθητέςΙφοιτητές προερχόµενους

από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαµένουν στη χώρα µας.

Το πρόγραμμα δεν αφορά υποτροφίες για σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και

Φαρµακευτικής.

Η αίτηση/υποβολή δικαιολογητικών γίνεται από τον ενδιαφερόµενο, στη

διαδικτυακή πλατφόρµα httpszflstudyinromania.gov.ro. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

15.3.2022.

Η Πρέσβυς

Σοφία Γραμματά

Πληρεξούσια Υπουργός A'

AKPIBEZ ANTIFPAOO

Σπυρίδων ΚουκοβΙνης TM. ΕΠ.ΠΛ. ΠΕ Α'

Μηχανικός Ετπκ. & Πληροφορικής



 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Directorate for Culturai Diplomacy, Education and Science

No. ELI/4542

The Ministry of Foreign Affairs of Romania - Directorate for Cultural Diplomacy, Education and

Science presents its compliments to the diplomatic missions accredited in Bucharest and has the honor

to announce the launching of the 2022—2023 academic year Frogrammme for the scholarships granted

by the Ministry of Foreign Affairs of Romania to foreign citizens based on the Government Decision

No. 288/1993.

According to the Program’s rules of procedure, each candidate will submit personally, between 20

December 2021 - 15 March 2022, a unique online application for a scholarship.

Candidates can access the online platform at https://studyinromania.gov.ro, via the Apply for MFA

Scholarships button, or directly at httnszllscholarships.studyinromnnia.gov.ro. The platform can be

accessed both in English and in French.

Applications submitted directly by the applicants to the registry offices of the Ministry of Foreign

Affairs or the Ministry of Education, or to the Η…" addresses ofthe MFA employees | departments,

or to the Romanian diplomatic missions or the foreign diplomatic missions accredited in Bucharest,

will not be taken into consideration.

Each candidate will create an account on the Μιά); in Romania platform, will fill in the requested data

and upload the required documents.

The results of the scholarship selection process will be announced by e-mail on 15‘’1 of Juiy 2022 to

every candidate who applied for a scholarship.

Please note that scholarships are not awarded in the fields ofMedicine, Dental Medicine and Pharmacy.

Updated information related to the Scholarships Programmme can be found on the ministry website:

https:llwww.mae.rolnode/l0250 (in Romanian), htth/wwwmaerolenlnode/l0251 (in English) and

|…ρ:ι'/…νιν.ιππο.το|Γτ|ηοαο|Ι0253 (ίπ French).

The Ministry of Foreign Affairs of Romania -— Directorate for Cultural Diplomacy, Education and

Science avails itselfofthis opportunity to renew/tome diplomatic missions accredited in Bucharest the

expression of its highest σοπείαοι'ετίοπ.ΐ :

Bucharest, December 17, 2021

All Diplomatic Missions in Bucharest

13-19 New Russo Street. Σεπ… 2 1 | ]

010522. (imitated, Romania

Μπα: ι*Ι 011 431 |"!

Έµεινε": ψ1εωΘ…πι.….Ι'υ

Web: www.mae.ro  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 0ΡΗΣΙ(ΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, 02 -02-2022

ΓΕΝΙΚΗ Δ|ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ- πρωτ: 11120 |21

Δ|ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤ|ΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ: όλα τα Α.Ε.Ι. (µέσω e-mail)

Ταχ. Δ|νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. - Πόλη: 151 80, Μαρούσι

Ιστοσελίδα: httg:[[www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Τμήµα Δ΄

Φ. Θεμάτων & Υποτροφιών

Τηλέφωνο: 210 344 2404, 210 344 2321

FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες Ρουµανίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-23.

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμµα υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών της

Ρουμανίας.

Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση υποτροφιών του ρουµανικού κράτους σε αλλοδαπούς πολίτες,

από το οποίο εξαιρούνται οι πολίτες των κρατών-µελών της ΕΕ. Εποµένως, στην Ελλάδα, το

πρόγραμµα δύναται να αφορά µαθητές/φοιτητές προερχόµενους από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής

Ένωσης, οι οποίοι διαµένουν στη χώρα µας.

Δεν παρέχονται υποτροφίες για σπουδές στους τοµείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και

Φαρμακευτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραµµα καθώς και αιτήσεις στην διαδικτυακή

πλατφόρμα Ηττρε:Μεωάγίπτο…επίο.Βον.το.

Καταληκτική ηµερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/03/2022.

Η AN. nPo'I'zTAMENH THz ΔιεγΘγΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εσωτε ικ΄ Διανο :

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδη μαϊκής Ανάπτυξης - Τµήµα Δ΄



 

MINISTRY OF Ρο…ιιΕισΝ AFFAIRS

Directorate for Cultural Dipiomacy, Education and Science

N° B 14/4542

Le Ministere άσε Affair-es étrangeres dc Roumnnic - Direction de dipiomatie culturalle,

education οι science [Μεσαίο ses compliments aux missions diplomatiques accréditées A Bucarest οι

a I’lIonneur d'annoncel le lancement du programme pouI l'année académique 2022-2023, do boluses

accordé par le Ministere dos Με… étrangéres de la RouInanie aux citoyens étrangers sur la base σε

Ia Decision gouvernementale n° 288/ I993

Solon les εδωσε cle procécllne du programme, ώση… candidat να soumettre personnellement

une clemande unique ότι bomse en "µε, entrc ία 20 décembre 2021 οι le 15 mars 2022.

Les candidate µου…… accéder la plateformo Ii l'odresse Νίρο:|/5ωόγίπιοππιηία.ςον.φ, via le

bouton Appliquer aux bout-ms MAE, ou directement έ l'adresse

httpszllsclaoiarships.studyinromania.gown. La plateforme est accessible en anglais οι en Ιππασία

Les demandes soumises directement par les candidats aux Μπρουκ d'enregistrement du

Minister: όσο Affairos étrangéres ou du Ministere de i'Education, on aux adresses c-mni! dos

employee/services du MAE, ou aux missions diplomatiques roumaines ου étrangéres …επι… a

Bucaresi, ne seront pas prises en consideration.

Chaquc candidat στα… un compte sur ία platofonne Σκιά in Romania, remplira Ισα données

demandées οι téléchargena Ισα documents requis.

Les I'ésultats du processing do selection όσο Βοιιι'εοε seront annoncés par ο……είί, le 15 juillet

2022, A ώση… candidat όγκοι postulé pour από bourse.

Veuillez noter que Ισα bourses no sont ,… auribuées ό… les domaines de la médecine, ο: la

médeeinc dentaire ct σε la pharmacie.

Dos informations Με… a jour relatives an programme do bourses d'études Μονο… etre

consultees sur [e site web du Ministers: htgpszlfwmvmaemo/nodcll0250 (en roumain),

him:l/wwwnnaerolen/node/ I 0251 (en anglais) et hug:l/wwwmaero/fr/nodcll 0253 (en Γκαρσία).

Le Ministers des Με… απλα… de Roumanie - Direction de diplomatic culturcile,

education οί science saisit cette occasion pour renouvelei aux missions dioiomatiques accréditées ό

Bucarest Με assurances de σε ίιόε haute consideration. ΚΙ?" " …

Εκανε", ία 17 décembre 2021 3 4E

Το…" les missions diplomatiqucs ό Bucal'est * (

ΙΞ-Ι9 ΝιαιΜιω5ιτεεί. πιο"
i | |

"20522. Ι'|ιπ|ψυί. Rnrnaraln

Plume: ι-Ι on 41" |…

Emull:αν…"

Web: l'n'h'LDlMJO  



 

Anastasia Tenneoulou

From: Δήµητρα Χωραφά <dchorafa@minedu.gov.gr>

Sent: Friday, February 4, 2022 11:31 AM

To: rector©uoa.gr; rector@mail.ntua.gr; boudouvis@ntua.gr; rector@auth.gr; rector-

secretary@auth.gr; rector@aueb.gr: bouranto@aueb.gr; r@aua.gr:

rectorate@asfa.gr; rector@panteion.gr; rector@unipi.gr; prytan@uom.edu.gr;

protocollo@uom.edu.gr; rector@upatras.gr; rectorate@upatras.gr; prytania@uoi.gr;

talbanis@uoi.gr; rector@duth.gr; secretary@rector.uoc.gr; rector@uoc.gr;

kontak@med.uoc.gr; rector@central.tuc,gr; rectorate@aegean.gr;

prytan@aegean.gr; rector@ionio.gr; prytanis@uth.gr; zmamur©uth.gr;

rector@hua.gr; mara@hua.gr; kmas@uop.gr: rectorate@uop.gr; prytanis@puas.gr;

rector@uniwa.gr; rector@uowm.gr; theodoul@uowm.gr; Chair's Office;

rector@hmu.gr; rector_office@hmu.gr; rector_office@staff.teicrete.gr;

president@aspete.gr; info@aeaa.gr; secretary@aeath.gr; contact@aeavellas.gr;

gkon@aeahk.gr; info@aeahk.gr; president@eap.gr

Subject: Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Attachments: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ POYMANIAZpdf; ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝ|ΑΣ ΣΥΝ..ρτΙΙ

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα σχετικά µε " Υποτροφίες Ρουµανίας για το ακαδημαϊκό

έτος 2022-23 "

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ξ'ΞΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ι'ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤ|ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑ΄Ι΄ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤ|ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ KAI YHOTPOCDIQN

τηλ: 210-344 2321


