IlA~IEI:I: 1n', Ι••
Δ.'~;,' "1" "IIIk~'"
ΤΜ ~.M"

ΑΡ, rιP()~

ΕΜΗΝΙΚΗ lIΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΈΙΟ
ΠΑΙ6ΕΙΑΣΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡ,Ν:ι\

ΓΈΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ6ΕνΣΗΣ
ΓΈΝΙΚΗ
Δ!ΝΣΗΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ6ΕνΣΗΣ

"

.. ".
,"

Ι

Gl'\\1.
";f--

r,,,,••
....,.",.,
,,,"",,,.
φ

ΓΙ",', r '-",lIΛι\ον

ι,~
20'2'-

Mcφoύσι.

01-οι;.2(122

Αρ."Ρω"

10095 /Ζ1

6!ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ
& ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗΣ
ANAΠΤV::HΣ

ΠΡΟ!: όλα m Α.Ε.1.ιμtσω e-mail)
Ταχ,Δ/νσ~: Α.Π"n"νδρέσυ 37
Τ.Κ.- Πόλη: 15180, M"poua,

Ιστoσιλiδ,,: htψ!lwww.minedU.Rον.gr
nλ~poφσρίι~:ΤμημαΔ'
Φ. Θεμιnω. & VnΙΥφΟΦιών
ΤηλόΦωνσ: 11(13441404, ΗΟ 344 1321

ΘΕΜΑ: ΥποτροΦίες ΡουμανΙας oεtλληνες
γλώσσας και πολιησμού θέρους 2022.

πολΙτες για θερινά μαθήματα ρουμαllικής

Το Υπουργείο Παιδεία~ της ΡουμανΙας, διοργανώνΕι, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια
'Άleχarιdrυ loarι Cuza του lασίσυ και "West University" της Τψισοάρας, θερινά μαθήματα
ρουμανικής γλώσσας, λογοτεχνΙας, ιστσρία~ και πολιτισμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν
IOVlούλιο 2022.
N

Διαrίθεvται τρεις (1) υποτροΦίες σεΈλληνες πολίτες για την παρακολούθηση

τους.

Οι εν λόγω υποτροΦίες καλύΠΤουν έξοδα διαμονής, διαφοφής καθώς και τυχόν
ΠΟλιηDnκό πρόγραμμα, εξαιρουμένων των εκδρομών και επιοκέψεωll.
ΠερισσόΤΕρες λεπτoμέρεlε~ για το πρόγραμμα των μαθημάτωv, καθώς και τα
απαιτούμΕνα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη συνημμένη ρηματική διακοΙvωση.
Οι αιτήσει~ με τα αηαιτούμενα αvαγραΦόμενα δΙKαιoλoγητι~ά τιρέπΕι να anooτoλoίIv
ηλ£κτ:ρoνι~α μέχρι και την Πέμπτη 09-06-2022 OΤrjvακόλουθη διεύθυνση του τμήματος
Φοιτηηκών Θεματων και γποτροφιών τοΙ) unoupytlou ΠαιδΕίας: foitmer.yp@mirιedu.gov.gr

Η ΑΝ. προΥΠΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔιεΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝίΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιον

Εοω-ιεIl •••1 Δ<σνσμι\'
Διιuθu,ση Εύρωπσί.<ώ, .σι Διι&.ώ. θεμΔτω.
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΞ. ΕΠΕίΓΟΝ

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
Βουκουρέστι
Βουκουρέστι, 30.05.2022

Α.Π. Φ. 1142.ΥΠ-Ρ Ι ΑΙ 1213
ΠΡΟΣ:

KOIN.:

ΥΠΟΥΡΓΕισ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣκεΥΜΑΤΩΝ
(μ.η_emaίlj
Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δινση Οργανωτlκής&Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Δ' ΦοlτηTlκών Θεμάτων και Υποτροφιών
ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
• Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. ΚατσΟV1ώτη
• Γραφείο Κ. Γεν. Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημ. Διπλωματίας
• Ε Γενική Διεύθυνση
- Ε3 Διεύθυνση

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Ρηματικής Δ,ακοlνωσης Υπουργείου Παιδείας Ρουμανίας:
χορήγηση τριών υποτροφιών σε Έλληνες πoλfτες για θερινά μαθήματα
ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού, επl τη βάσει του Προγράμματος
Πολιτιστικής Συνεργασίας των δύο χωρών,
Διαβιβάζεται, συνημμένως, Ρηματική Διακοiνωση της Δινσης Διεθνών Σχέσεων και
ΕυρωποΊκών Υποθέσεων του Υπουργεlου Παιδείας της Ραυμανίας, με την αποία
ενημερώνει για τη διεξαγωγή, σε συνεργασία με τα Πανεmσrήμια "AIexandru Ioan Cuza"
ταυ ΙασΙαυ και 'Wes! UniversiIy" της Τιμισοάρας, θερινών μαθημάτων ραυμανlκής
γλώσσας, λογατεχνiας, ισropIας και πολιτιαμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν τον Ιαύλιο

2022.
Ρουμανική πλευρά ενημερώνει για τη διάθεση τριών υποτροφιών σε 'Ελ/ηνες
πολΙτες για την παρακολούθηση των εν λόγω θερινών μαθημάτων, επί τη βάσει του
διμερούς Προγράμματος ΠOλιτισrΙKής Συνεργασίας για τα έτη 2004-2007 (άρθρο 5). Εν
λόγω υποτροφίες καλύπτουν
έξοδα διαμονής,
διατροφής
καθώς και τυχόν
πολιτιστικό
πρόγραμμα,
εξαιρουμένων
των
εκδρομών
και
επισκέψεων.
Περισσότερες λεmομέρειες για το πρόγραμμα των μαθημάτων, καθώς και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικό περιλαμβάνονται στη συνημμένη ρηματική διαΚΟίνωαη.
Οι αιτήσεις των επιλεχθέντων υπότροφων πρέπει να σταλούν ηλεκτρανικό, δια της
διπλωματικής οδού, μέχρι τις 610υνίου 2022.
Παρακαλούμε για ης ενέργειές σας και την έγκαφη απoσroλή των αιτήσεων των
επιλεγέντων υποτρόφων σrην αρχη μας, προκειμένου να ης διαβιβάσουμε στη ρουμανική
πλευρό.
Η Πρέσβυς
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

~~~
Σπυρίδων Koυ.oβlνης ΤΜ. En.nfL nE Α'
Mrιxσνo<ός Επι •. & Πληρσφορικ'Κ

Συν.: σελ. (2) δύο
ΙΙΙΊ

Σοφία Γραμματά
Πληρεξούσια Υπουργός Α'

OIRECΤIA GCJ'ciIAιA
RELATIII~TERNATIONAl£
$1 AfACERI EυROPCI~C

DGRIAE/1051/LN/2b.OS. 2022
Το: Η.Ε. Ms. 501ίόιGrammata
Ambassador
Embassy ΟΙ the Hellenic Republic in Romania

Υοιιτ Excellency,
We <ΙΓι:'pleased ιο announce the !aur1Ch οΙ the Ministry of Education's scho!arships
program for Romanian Language, Literature, History and Civilization Summer CoursesRomania 2022, organi:zed Ιη cooperation wjth "Alexandru loan Cu:za- UniνersitΥ of Ja~i
and West UniνersitΥ of Timisoara, as follows:
;...Period and location οι the Summer Coul'les:
• Universlty -Alexandru loan Cu:za-of lόι~I:07 - 23.07.2022,
• We'!t Univel'lity of Timi~oara: 18 - 30.07.2022,

lόι$ί;

Timi~oara.

;...The electronic <ιρρΙίΕόιΙΙοηfile ΜIΙ contain the following elements, scanned and
filed individually with the candidate's name:
• Nomlnation οΙ the candidate;
• Copy οΙ identity card;
• (ν

Ιη EnglishfFrench, indicatlng level of knowledge οΙ Romanian language and

contact details;
• The form of the unίνersίtΥ for which the candldate
https:fflitere.uνt.ro/scoala-de'varaf?lang~en
Timisoara

and

https:/ /www.uaic.ro/enl

for

the

opts (available
West

οπ

UnίνersitΥ

οι

lnternat;ona! fromanian.(anguage.

coursesl for the "ΑΙΙ. Cu:za"UniνersitΥ of lasl).
:.- Α number of 3 scholarships <ΙΓι:'aνaiΙabΙe Ιο Greek citizens, according to the

(υltιJΓol Cooperatian Prosram between the Government of Romonia ond the
Government α' the HeI/enic Repub/ic for the Y!'Qn 2004-2007, Buchare5t, 2005.
Additional information and program of the summer courses, for each of the two co.
organi:zing universities,

<ΙΙι:'availab!e οπ the website οι the Ministry οι Education

www.edu.ro/summer.courses

.

DIRECTIA GENERAιA
RELATlllNτERNATIONALE
$1 AFACERIEURO?ENE

According ΙΟ the c31endar of the Summer Cour~e~, Romania ΖΟ2Ζ,appllc3tions wlH be
sent electronicaHy, through dip/omotic chonne/s, scanned and e/eαronica//y
between

/ΜΥ

30'h

and

rG.summercourses@edu.goν.ra

June

6'h

ΖΟΖΖ,

to

the

e-mait

orchived,

address

.

The Mini~try of Education will communicate the H~ι οΙ accepted candidates by 15 June
ΖΟΖΖ.
Scholarship holders οΙ the Romanian Language, Literature,
Summer Courses wlH be prov;ded With accommod3tion,

Hlstory <ιπά Civilization

meals <ιπά cultural program,

except for excursions <ιπάvlsit~, which WiHbe paid by the Interested participants.
We would appreclate

your support ίπ forwardlng this informatlon Ιο the Mlnistry of

Educat;on in order ΙΟ nOmin3te the c3ndidates for the Summer Courses scholarships
program . Romanla ΖΟΖΖ.

Please accept the renewed a~surances of my highest con~ideration,

C.C. Mr. Andrei Luca, director,

Dire<:tor3te of Cultural Dlplomacy, Education and

Science, Ministry of Foreign Affairs.

