
ΑΙΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

      1)                                                2)                                               3)
 
 Eπώνυµο:

 Όνοµα :

Όνοµα Πατρός:

 Διεύθυνση:
 α) Κατοικίας:
 β) Εργασίας:

 Τηλέφωνο:
 α) Γραφείου:
 β) Κατοικίας:
 γ) Κινητό:
 FAX:
 E-mail:

 Εθνικότητα:

 Ηµεροµηνία Γέννησης:

 ΑΔΤ/Αριθµός Διαβατηρίου:

 

Ίδρυµα στο οποίο ανήκω (να ανα-
 φερθούν:  ΦΕΚ  διορισµού/Βαθµίδα/
Ιδιότητα/Σχολή-Τµήµα  και   για  τους
Υποψ.Διδάκτορες  έτη  εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής):

 Βιογραφικά στοιχεία (βαθµίδα κλπ, σύντοµη περιγραφή αντικειµένου εργασίας και αρµοδιοτήτων στην
παρούσα θέση, θέσεις που έχετε καταλάβει κατά καιρούς και δηµοσιεύσεις):



Ξένες γλώσσες (να αναφερθεί και το επίπεδο):

 Σκοπός επίσκεψης (να αναφερθούν συγκεκριµένα στοιχεία):

 

 Πρόγραµµα επίσκεψης για κάθε χώρα (να αναφερθούν τα ιδρύµατα και οι επιστήµονες 
 µε τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή, συνυποβάλλοντας αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας): 

    



Προτεινόµενες ηµεροµηνίες επίσκεψης ( σηµειώστε αν για κάποια από τις προτεινόµενες
ηµεροµηνίες έχετε συνεννοηθεί µε το Ίδρυµα υποδοχής):

    1.

    2.

    3.

Έχετε συµµετάσχει ξανά σε διακρατικό πρόγραµµα µορφωτικών ανταλλαγών και ποια χώρα έχετε επισκεφθεί;

Συµπληρωµατικές πληροφορίες απαραίτητες για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας στην επίσκεψη:

Hµεροµηνία                                                                                                    Υπογραφή



                       APPLICATION FOR SCIENTIFIC VISIT ΙΝ 2012
                UNDER BILATERAL EDUCATIONAL PROGRAMME

Please attach here
your recent photo

TO (Indicate the Host Country) :

Surname  :

First name :

Home address:

Work address:

Home telephone: 

 Work telephone: 

                     
 Mobile phone:

FAX :

E-mail address :

Nationality :

Date of Birth :

ID/Passport No :

Present employment/specialisation/institution/
specify the faculty-department:

                                                           1



Biographical notes (including rank, brief description of your field and responsibilities, positions held over the
last years, publications):

    
    Level of foreign language:

    Purpose of visit (refer to specific details):

                                                           2



    Programme of visit for the host country (make a list of institutions and academics you are in contact with,
    enclosing copies of the relevant correspondence):

  Suggested dates of visit (mention if you have contacted and agreed with the host institution on any of them):
  1.
  2.
  3.

  
   Did you participate in other bilateral educational programmes and if so, which country did you visit?  

 Necessary additional information supporting your candidature for the visit:

Signed:                                                                                Date:
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          FORMULAIRE DE VISITES SCIENTIFIQUES ΑΝΝÉE 2012
              DANS LE CADRE INTERATIQUE DE PROGRAMMES
                                               CULTURELS

S’ il vous plaît
attachez ici
votre dernière photo

Pays de destination :

NOM :

PRÉNOM :

Adresse : a) domicile
                 b) travail :
Téléphone :
a) personnel :

b) travail :

FAX :

Adresse électronique :
Nationalité :

N° de la carte d’ identité :

N° du passeport :

Emploi / Spécialisation
Nom de l’établissement
de la faculté et du département
d’origine : 

Bref CV (grade occupé, description de travaux entrepris dans la discipline ainsi que de fonctions, postes
déjà occupés, articles, autres publications). 
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Niveau de langue étrangère :

Objectif de la visite (référence à des sujets précis) :

Programme de la visite pour chaque pays (indiquez les établissements et le  personnel enseignant
contactés en joignant les copies de correspondance).

Dates de visite proposées (précisez si vous avez obtenu l’accord de l’établissement d’accueil pour les
dates mentionnées).
        1.
        2 .
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        3.
Avez-vous participé à un programme de visites scientifiques dans le cadre interétatique de programmes
culturels ?
  Oui       □                                                 Non      □ 
  Si oui, précisez le pays :

        

  
Cadre r   Cadre réservé à des informations supplémentaires que vous jugez indispensables pour soutenir votre
pour so   candidature.

  

Signature                                                                                                                  Date
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