
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
“PLANETARY SCHOLARS & ARTISTS IN RESIDENCE PROGRAM” 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας διαβιβάζουμε αλληλογραφία από το Πανεπιστήμιο Justus Liebig Giessen (JLU) της 
Γερμανίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, σχετικά με 
πρόγραμμα υποτροφιών με τίτλο “Planetary Scholars & Artists in Residence Program”. Το 
τετραετές πρόγραμμα υποτροφιών προσκαλεί ερευνητές και καλλιτέχνες να υποβάλουν 
αίτηση για τις υποτροφίες, ενώ στοχεύει να τονώσει τον διεπιστημονικό διάλογο μεταξύ 
των ανθρωπιστικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, των φυσικών επιστημών και 
των τεχνών.  Απευθύνεται σε επιστήμονες και καλλιτέχνες που ερευνούν τις διαφορετικές 
σχέσεις μεταξύ κοινωνιών και πλανήτη στα ερευνητικά τους έργα, με έμφαση σε ζητήματα 
πλανητικών χώρων. 
 
Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένο προηγμένο ακαδημαϊκό ή καλλιτεχνικό 
αρχείο σχετικό με Πλανητικούς Χώρους. Πρέπει να δεσμευτούν για διαμονή τριών μηνών 
στην ευρύτερη περιοχή του Giessen και να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά στις 
δράσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση καθώς και να συνδιοργανώσουν ένα (1) 
workshop. 
 
Στους υποτρόφους θα χορηγείται μηνιαίο επίδομα 5.000 ευρώ/μήνα, για την κάλυψη όλων 
των εξόδων μετακίνησης και διαβίωσης. Επιπλέον, μπορεί να διατίθεται χρηματοδότηση 
για εργαστήρια, προσκεκλημένους ομιλητές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ. κατόπιν 
αιτήματος. Συνολικά τέσσερις υποτροφίες θα χορηγηθούν για το έτος 2023, δύο 
υποτροφίες το εαρινό εξάμηνο (για τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο) και δύο για το χειμερινό 
(Σεπτέμβριο-Νοέμβριο). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη  πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων (παρακάτω) ή/και στον ιστότοπο του Panel of Planetary Thinking:  
https://www.uni-giessen.de/fbz/planetarythinking/fellowshipprogram/callfellowship2023 
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση panel@planet.uni-giessen.de 
Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί μπορεί να προσκληθούν σε διαδικτυακή συνέντευξη τον 
Σεπτέμβριο του 2022. 
 
Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Τμήματός σας. 
 
Με εκτίμηση, 
Μαλβίνα Ροκάκη 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
54124, Θεσσαλονίκη 
τηλ: +30 2310 991605 
e-mail: internat-rel@auth.gr 
http://www.auth.gr 
http://international-relations.auth.gr/en 
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