601 υποτροφίες για 24 μήνες απο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Συντάχθηκε απο τον/την Maya
Κυριακή, 02 Ιούνιος 2019 09:16 -

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της Πράξης
«Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος»
και κατ’ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με
την αριθμ. ΚΥΑ 63241/Ζ1/19.04.2019 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1639/τ.Β’/13.05.2019), προκηρύσσει
601 θέσεις υποτροφιών
, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

– Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,

– Επιστήμες Ζωής

– Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου
σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων και ο συνολικός
προϋπολογισμός της ανέρχεται στα €15.866.400,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και
την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15.00
στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://applications.iky.gr/
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και στην συνέχεια να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (Υπ’ όψιν Τμήματος Διαγωνισμών – Λεωφόρος
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε
έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως
και την Παρασκευή 28/6/2019
.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν
προσεκτικά όλες τις παρακάτω παρεχόμενες πληροφορίες και κυρίως την «Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά,
προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. – Λεωφ.
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355
καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ.
210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr

https://www.e-dimosio.gr/ipotrofies/160505/601-ipotrofies-gia-24-mines-apo-to-idrima-kratikon-i
potrofion-i-k-i/

2/2

