ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε για την προσφορά εκ μέρους του Denmark Technical
University της Κοπενγχάγης για συμμετοχή με υποτροφία προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών του ΑΠΘ, στο Green Challenge student
Conference and Competition (20-22 June 2018,Copenhagen).
Yπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προγραμμάτων:
Α) Για συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο Green Challenge 2018 (20-22.6.2018),
όπου η υποτροφία θα καλύπτει την διαμονή και την πλήρη διατροφή των
υποτρόφων.
Β) Για παρακολούθηση προγράμματος 3 εβδομάδων (από αρχές Ιουνίου έως
22.6.2018) , με απόκτηση 5 ECTS μονάδων, στο οποίο η υποτροφία θα καλύπτει
τα δίδακτρα και την εξασφάλιση διαμονής, η οποία όμως θα πληρωθεί από την
φοιτήτρια/φοιτητή. Το πρόγραμμα αυτό θα καταλήξει στην παρακολούθηση του
παραπάνω διημέρου συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το συνημμένο
αρχείο του DTU.
Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται εντός αυτής έως την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στις 12:00 το
μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (γρφ. 10, ισόγειο κτιρίου Διοίκησης).
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων κατόπιν θα προβεί στην επιλογή των
πλέον επικρατέστερων και θα ενημερώσει το Denmark Technical University της
Κοπενγχάγης.
Δεν μπορούν οι φοιτήτριες/φοιτητές να υποβάλλουν μόνοι τους απευθείας
αίτηση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας

Green Challenge

Students competing in green technology
Every year, DTU hosts the international student
conference and competition Green Challenge (GRØN
DYST). The conference is DTU’s response to the global
climate and sustainability changes.
Why?
DTU believes that engineers play a pivotal role in the
sustainable development of our society. It is important to
give engineering students skills to contribute to the
development of technological solutions that respond to
the global challenges.
Green Challenge is an opportunity for students to
showcase the green and sustainable projects they have
been working as part of their education.
How?
300 students present their green projects at the Green
Challenge student conference. Their presentations are
evaluated by judging panels consisting of politicians,
international partners, experts from industry, professors
and fellow students.
Partner universities are invited to join
DTU invites students from our closest partner universities
to participate in the Green Challenge student conference.
International students can choose to sign up for a two
day programme leading up to the conference or for an
intensive three week course preparing for the conference
and focusing on sustainability and green technologies.

What is Green Challenge?
• Green Challenge is an annual student conference to
promote and increase focus on the topics of
sustainability, the environment, and climate technology
in DTU's educational programmes
• In the Green Challenge competition, students work with
well-defined sets of problems developed from their
coursework or other professional interests. The work
culminates with the presentation in the Green
Challenge student conference
• An abstract (a project summary) must be submitted
and a mode of presentation must be selected prior to
the student conference
• Prizes will be awarded for the best projects in 8
different categories
•

More info: groendyst.dtu.dk/english
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AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(Τηλ. επικοινωνίας: 2310 996742, 995307)
Scholarship for Green Challenge student Conference & competition- DTU

AITHΣH

1. Προσωπικές πληροφορίες
Όνομα ___________________________________________________
Επώνυμο __________________________________________________
Όνομα πατέρα_____________________________________________
Ημερομηνία γέννησης ______________________________________

Έχετε κάνει ή θα κάνετε αίτηση φέτος για άλλη υποτροφία και
ποιά; (π.χ Έρασμος, ξένη κυβέρνηση)
__________________________________________________

________________________________________________________

Για ποιους λόγους ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε αυτό το
Πρόγραμμα και πώς συνδέονται με τις παρούσες σπουδές σας
ή/και τα μελλοντικά σας σχέδια;
__________________________________________________

Τόπος Γέννησης ____________________________________________

__________________________________________________

Επάγγελμα ________________________________________________

__________________________________________________

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (Οδός, Αριθμός, Ταχ. Κώδικας, Πόλη)
__________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________

Διεύθυνση Αλληλογραφίας στον τόπο σπουδών

_______________________________________________________

(Εφόσον διαφέρει από την παραπάνω)

_______________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________________________

e-mail ____________________________________________________
Τηλ ___ __________________________________________________
Φαξ ____ _________________________________________________

Ο/Η Υπογραφόμενος (η), κάνω αίτηση για συμμετοχή στο:

□
-Πρόγραμμα 3 εβδομάδων (αρχές Ιουνίου-22/6/2018) □
-2 ήμερο φοιτητικό συνέδριο 20-22 /6/2018

2. Ακαδημαϊκές πληροφορίες
α. Προπτυχιακές σπουδές

Έχω συμπεριλάβει στην αίτησή μου (υποχρεωτικώς)

□

- Αναλυτική Βαθμολογία
__________________________________________________________

β. Μεταπτυχιακές σπουδές
i. Τμήμα, ΠΜΣ, έτος ή Τμήμα, Επόπτης Καθηγητής, έτος)

(με αναγραφόμενο τον Μ.Ο. επιδόσεως και τις αποκτιθείσες ΔΜ)

- Αντίγραφο πτυχίου (εφόσον πρόκειται για μτπτχ. φοιτητ.)

□
□

__________________________________________________________

- Βιογραφικό Σημείωμα (στην Αγγλική γλώσσα)
- Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ(στην Αγγλική

__________________________________________________________

γλώσσα)

__________________________________________________________

γ. Γνώση ξένων γλωσσών
(γλώσσες, επίπεδο, αποκτηθέντα πιστοποιητικά)

□
- Αντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένων Γλωσσών □
Ημερομηνία

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Προθεσμία υποβολής αιτήσεως έως: 12 Mαρτίου 2018, στις
12:00 το μεσημέρι

____________________________________
Υπογραφή

