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ΠΑΣΡΩΝ»
ΣκΝ Παθ πδ άηδκΝ Πα λυθ ξκλβΰ έΝ ηΫξλδΝ πΫθ Ν (η)Ν «ΤΠΟΣΡΟΦΙ Ν
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ΛΟΠΟΤΛΟΝ ΓΙ Ν ΣΟΝ Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ Π ΣΡΩΝ»Ν ΰδαΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ

Ν

Παθ πδ άηδαΝ πθΝ έΠέ ΝεαδΝ κυΝΚαθα Ϊ,Ν Ν ζ δσφκδ κυμΝεαδΝαπσφκδ κυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝ
ξκζάμΝ Θ δευθΝ πδ βηυθ,Ν Πκζυ ξθδεάμΝξκζάμ,Ν ξκζάμΝ πδ βηυθΝ Τΰ έαμ,ΝεαγυμΝ εαδΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝεαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Ν κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθέ
ΝΫθαλιβΝ βμΝξκλάΰβ βμΝ πθΝυπκ λκφδυθΝγαΝΰέθ δΝαπσΝ κ αεα βηαρεσΝΫ κμΝ2016-2017.
ΣκΝ πκ σΝ εΪγ Ν υπκ λκφέαμΝ γαΝ αθΫλξ αδΝ ηΫξλδΝ αΝ ηίέίίί,ίίΝ κζΪλδαΝ

έΠέ έΝ

β έπμέΝ

εα αίκζάΝ ηΫλκυμΝ βμΝ υπκ λκφέαμΝ γαΝ αλξέ δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ ιαηάθκυΝ

Ν

κΝ κπκέκΝ

αθαφΫλ αδΝ βΝ υπκ λκφέαΝ εαδΝ γαΝ δαλεΫ δΝ ηΫξλδΝ τκΝ ξλσθδα, φσ κθΝ βΝ πέ κ βΝ ελέθ αδΝ
δεαθκπκδβ δεάέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ

ε κέΝ απσΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ

Παθ πδ άηδαΝ πθΝ έΠέ ,ΝΰδαΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ,Ν πδπΫ κυΝMasters άΝPh.D.
ΟΝ πλβ άμ,ΝΰδαΝθαΝ θγαλλτθ δΝ βθΝ πδ λκφάΝ πθΝυπκ λσφπθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαγσλδ Νσ δΝ
κδΝυπσ λκφκδΝπκυΝπαλαηΫθκυθΝη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝ
κΝάηδ υΝ βμΝυπκ λκφέαμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΠα λυθέ
ΫζκμΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝ εαδΝ γαΝ ΰέθ δΝ

κΝ ιπ λδεσΝγαΝ πδ λΫφκυθΝ

Ν πδ λκφάΝγαΝαλξέ δΝΫθαΝξλσθκΝη ΪΝ κΝ

Ν ΫιδΝ (θ)Ν ά δ μΝ σ δμέΝ ΟΝ υπσ λκφκμΝ πκυΝ πδ λΫφ δΝ

ησθδηαΝ βθΝ ζζΪ α,Νπατ δΝθαΝ ικφζ έΝ βθΝυπκ λκφέαέΝ
Ν πλκγ ηέαΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ

έθαδΝ βΝ 10β Μα κυΝ βί1θ. ΓδαΝ π λδ

σ λ μΝ

πζβλκφκλέ μΝ ηπκλ έ Ν θαΝ πδεκδθπθ έ Ν δμ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μΝ η Ν βθΝ εαέΝ ΜαλέαΝ
Π λκπκτζκυ,Ν

κΝ βζΫφπθκμΝ +γίΝ βθ1ίΝ λλιλθ1,Ν email: mpetropoulou@upatras.gr άΝ

http://www.upatras.gr/el/node/4007.
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