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Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός Προτεραιότητας

Μαρούσι,Ο5.03.2013
Αρ.Πρωτοκόλλου:s()~l6' Ι

ΠΡΟΣ: 1. Πανεπιστήμια
2. ΤΕΙ- ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΟΙΝ.:1. -ΥΠΕΞ,Ε1
Δ/νση ΜορΦωτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων
- ΥΠΕΞ,Α7 Δ/νση Β.Αμερικής
2. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
Βας. ΣοΦίας 86'0 115 28 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «ΥποτροΦίες σε'Ελληνες Φοιτητές Πανεπιστήμιου Οπάβας Καναδά με χορηγία του Ιδρύματος
"Σταύρος Νιάρχος"».

Σχετικά έγγραφά: Αρ. Πρωτ. ΓραΦείου Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α.11561/21.12.2012 και ΥΠΕΞ,Δ/νση Ε1
4466.43/ΑΣ 982/17.12.2012 - Α.Π.Φ. 400/ ΑΣ756/29.11.

Το Υπουργείο Εξωτερικών (Ε1 Διεύθυνση ΜορΦωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων) διαβίβασε στην
υπηρεσία μας το υπ' αρ. 4001 ΑΣ 756/29.11 έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οπάβα του
Καναδά, με το οποίο γνωστοποιείται ότι το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πραγματοποίησε δωρεά προς
το πανεπιστήμιο της Οπάβας του Καναδά ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων ($ 1.000,00) στο
πλαίσιο του εορτασμού των εβδομήντα (70) ετών από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος-
Καναδά. Το ποσό, της δωρεάς θα χρησιμοποιηθεΙ αποκλειστικά για την χορήγηση δύο (2)
υποτροΦιών σε Έλληνες μεταmυχιακούς Φοιτητές ανά έτος και εις το διηνεκές. Η υποτροΦία
καλύπτει το διεθνές αεροπορικό εισιτήριο, τα έξοδα για αγορά βιβλίων και το κόστος διαμονής και
διατροΦής.
Επιπλέον, στο πλαΙσιο σύσΦιξης των οχέσεων με την Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, το
πανεπιστήμιο της Οπάβας απεΦάσισε να χορηγήσει επί μία πενταετΙα τέσσερις (4) υποτροΦίες σε
Έλληνες φοιτητές για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Συγκεκριμένα:
Α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροΦΙεc σε Έλληνες

μεταmυχιακούς Φοιτητές για απόκτηση τίτλου μεταmυχιακών σπουδών στις επιστήμες της
Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή στις Κοινωνικές επιστήμες. Διάρκεια υποτροΦίας: δύο (2)
έτη. Οι υποτροΦίες αυτές θα καλυΦθούν από την χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» και θα χορηγούνται κάθε χρόνο.
Η υποτροΦία καλύπτει:

• τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου μιας διαδρομής (τα έξοδα του
διεθνούς αεροπορικού εισιτηρΙου επιστροΦής θα καλυΦθούν υπό την αίρεση της
εξαιρετικής επίδοσης των Φοιτητών στις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο της
ο'πάβας, αλλά προς στιγμήν δεν υπάρχει ρητή διασΦάλιση εκ μέρους του
πανεπιστημίου).

• το συνολικό K6cfco, διαμονής και διατροΦής καθώς και τα έξοδα για την αγορά των
αναγκαίων βιβλίων για τις σπουδές των υποτρόΦων.

Να σημειωθεί ότι',νια αυτό το συνολικό κόστος έχει υπολογισθεί από το πανεπιστήμιο ύψος
διαβίωσης $16.000-18.000 καναδικά δολάρια. Θα καταβάλλεται ετησίως το ποσό των $20.000, σε
τρία μέρη, ισόποσα μοιρασμένα εντός ενός έτους, ήτοι, $6.666 καναδικά δολάρια την κάθε Φορά.

http://www.minedu.gov.gr


Οι ενδιαΦερόμενοι θα πρέπει:
iD να είναι Έλληνες πολίτες,
ο να έχουν ήδη νίνΕΙ δεκτοί από το πανΕπιστήμιο της Οπάβας για μεταπτυχιακές

σπουδές επιπέδου Μάστερ στις επιστήμες της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή
στις Κοινωνικές επιστήμες, ιιλήρους φοίτησης

• να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 8,0/10 βάσει της μεθόδου
υπολογισμού της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (FacuIty
of Graduate and PostdoctoraI Studies-FGPS) του παvεπιστημίου της Οπάβας.

Κατ εξαίρεσιν για Φέίοςι καταληι(τική ημερομηνία υποΒολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η
1η Απριλίου 2013.
Οι υποψήφιοι θα :'πρέπει va υποβάλλουν <nv αίτησή τους για εισαγωγή στο παvεπιστήμιο της
Οήάβας διαδικτυακά στο Κέvτρο Υποβολής Αιτήσεων τωv παvεπιστημίων του Οντάριο (Ontario
Universities' Application Centre-OUAC) OΤQVηλΕκτρονική διεύθυνση του παvεπιστημίου της Οπάβας:
http:Uwww.grad.uottawa.ca(Default. aspx ?ta bid=1624

Τα ονόματα τωv υποψηΦίων' που ιιληρούv τις προϋποθέσεις θα κοιvοποιηθούv στην Σχολή
Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικώv Σπουδών (FacuIty of Graduate and Postdoctoral Studies-
FGPS).
Η Σχολή θα επικοινωvήσΕΙ με τους υποψηφίους ζητώντας πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως,
εvδεικτικά, αντίγραφο πιστοποιητικού υπηκοότητας και βεβαίωση μόvιμης κατοικίας, βιογραΦικό
σημείωμα, δήλωση EPEUVQTΙXOJVενδιαφερόντων ή προγράμματος και αvτίγραΦο αvαλυτικής
βαθμολογίας τωv παvεπιστημιακώv τους σπουδών.
Η ΤΕλική επιλογή θα ylVElβάσΕΙ Εισοδηματικών κριτηρίων σΕ ΠΕρίπτωση περισσοτέρωv υποψηΦίων
που ιιληρούν Εξ ίσου τις απαραίτηΤΕς προϋποθέσΕις. ΣΕ αυτή <QVΠΕρίπτωση, για την επιλογή του
υποτρόφου θα ζητηθούν πρόσθετΕς ιιληροφορίΕς σχετικά μΕ την οικοvομική τσυ κατάσταση,
σύμφωvα με τις πρακτικές και τις διαδικασίΕς περί Οικοvομικής Βοήθεια και ΒραβΕίων του
πανΕπιστημίου της Οπάβας (uOtlawa's Financial Aid and Awards).

Β, Από το ακαδημα'ίκό έτος 2013-2014 θα χορηγηθούν από το πανΕπιστήμιο της Οπάβας τέσσερις
(4) υΠΟτΡοΦίΕς σΕΈλληνες φοιτητές για προπτυχιακές και μεταmυχιακές σπουδές ως εξής:

• δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Επιπέδου Μάοτερ ή Διδακτορικού πλήρους
φοιτήσεως, μία (1) oτnv Αννλιχή Γλώσσα και μία (1) στην Γαλλική Γλώσσα. Διάρκεια
υποτροΦίας: δύο (2) έτη για σπουδές επιπέδου Μάστερ, τέσσερα (4) έτη για Διδακτορικές
σπουδές.

• δύο (2) υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές, μία (1) στην Αγγλική Γλώσσα και μία (1) στην
Γαλλικό Γλώσσα.

Το πανεπιστήμιο της Οπάβας στο Οντάριο του Καναδά ακολουθεΙ την δίγλωσση πρακτική
και τα μαθήματα διεξάγονται Είτε στην Αγγλική ΕίΤΕOΤQVΓαλλική Γλώσσα.

Αυτές οι υποτροφίες του πανεπιστημίου της Οπάβας περιλαμβάνουν μόνον μΕιωμένα
δίδακτρα για Φοιτητές από άλλες χώρες εκτός του Καvαδά, στο ύψος των διδάκτρωv που
καταβάλλονται από τους Καvαδούς Φοιτητές, δηλαδή, οι ΈλληνΕς Φοιτητές θα καταβάλλουν
ετησίως μόvοv $6.000 (έξι χιλιάδΕς καvαδικά δολάρια) αντί τωv $16.000 (δεκαέξι χιλιάδωv
καvαδικών δολαρίων). Όλα τα άλλα έξοδα βαρύvουν τους ίδιους τους Φοιτητές.

Για τις μεν μεταπτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της διαδικτυακής αίτησης Elval η ίδια μΕ την κατηγορία των υποτροφιώv του
Ιδρύματος ({Σταύρος Νιάρχος», δηλαδή, κατ, εξαίρεσιν για Φέτος, ορίσθηΚΕ η 1" Απριλίου
2013.

Για τις δΕ πτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
διαδικτυακής αίτησης σρίσθηΚΕ η 30" Απριλίου 2013.

Για την υποψηΦιότητα στις υποτροφίΕς αυτής της κατηγορίας οι ΕvδιαΦερόμΕVΟΙ θα πρέπει Va
υJτOβόλλOυν διαδικτυακή αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από ανΤΙΥραΦσ πιστοποιητικού
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υJτηκοότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βιογραΦικό σημείωμα (στο οποίο να
περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες πανεπιστημιακές σπουδές, ενδεχομένως δημοσιεύσεις,
έπαθλα και βραβεύσεις, εάν υπάρχουν, εμπειρία από εθελοντισμό, εργασιακή πείρα και
οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροΦορία) δήλωση ερευνητικών ενδιαφερόντων ή προγράμματος και
αντίγραΦο αναλυτικής βαθμολογίας των πανεπιστημιακών τους σπουδών.
Η διαδικασία είναι η ίδια με την. αυ'τήν για την υποβολή αίτησης όπως και στην Α. κατηγορία των
υποτροΦιών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η αίτηση υποβάλλεται στην ίδια ιστοσελίδα του
πανεπιστημίου: http://www.grad.uottawa.ca/Defa υIt.as ρχ ?tabid=1624
Σημείο επικοινωνίας' και για τις δύο κατηγορίες είναι το ΓραΦείο Βραβείων (Awards Office) της
Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (Faculty of Graduate and PostdoctoraI
Studies-FGPS) του πανεπιστημίου της Οπάβας.
Η ανανέωση της υποτροΦίας της δεύτερης αυτής κατηγορίας εξαρτάται από την ικανοποιητική
πορεία των υποτρόφων στις σπουδές τους και αποΦασίζεται επί τη βάσει της Ετήσιας Έκθεσης
Ερευνητικής Προόδου (AnnuaI Research Progress Report).

περισσότερες iτληρoΦoρίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
του πανεπιστημίου της Οπάβας: http://www.uottawa.ca/weIcome.htmI

u0ttawa Info
Τabatet Ηοll (map)
75 Laurier Avenue East
Ottawa ΟΝ Κ1Ν6Ν5
Canada Τel.: (001) 613-562-5700
Τoll-free: 001-877-868-8292
Fax: (001) 613-562-5323 uOttawalnfo@uOttawa.ca

lπfoAdmίssion
Tabaret Hall fMsR)
101.550 CumberIand
Ottawa ΟΝCanada
ΚΙΝ 6Ν5
Τ.1' (001) 613-562-5315
Toll.free 001-877-868-8292 (#5315) Fax (ΟΟΙ)613 562 5790
admissions@uOttaw3.ca

InterπatlonalOfflce

Τabaret Hall (ΜΑΡ)

550 Cumberland Street

Room Μ386

Ottawa ΟΝ ΚΙΝ 6Ν5. Canada

Undergraduate Admissions

Tel.: +1 513-562.5315

Fax: +1 613-562-5790

eureka@uOttawa.ca

Graduate Admlssions

Tel.: +1 613-562-5742

Fax: +1 613-562-5992

http://www.grad.uottawa.ca/Defa
http://www.uottawa.ca/weIcome.htmI
mailto:uOttawalnfo@uOttawa.ca
mailto:admissions@uOttaw3.ca
mailto:eureka@uOttawa.ca


Υπεύθυνη για τις υποτροΦίες αυτές σχετικά με τουςΈλληνες υποψηΦίους είναι η κυρία Andrea
Seagal (AccreditatIon RevIew Coordinator), Facuity ΟΙMedicine, Tel. (001) 613 562 5800, εσωτερική
γραμμή: 8632 aseagal@uottawa.ca και andrea.seagal@uottawa.ca στην Αγγλική και Γαλλική
Γλώσσα. Διαφορά ώρας από την Ελλάδα: -7.

ΗΑΝ. προϊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΑ' ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΜΑΛΙΑ ΡΟΥΒΑΛΗ

Πιιrtό Αντίγροφο
Από τη Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμο ΔιεκπΙοης & Πρωτοκ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑtlΩΤΗΣ
Συν. σελίδες: 18

Εσωτερικά Διανομή

l)ΓραΦείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3) ΓραΦείο κας Αν. Γεν. Δ/ντριας Ε.Δ.Ε.Θ.
4) ΓραΦείο Τύπου κ. Υπουργού
5) Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
6) Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης
7) Τμήμα Διαπανεπίστημιακών Σχέσεων
8) ΓραΦείο ΓΕΠΟ
9) ΔΗ-Τμήματα Α' και Β'

mailto:aseagal@uottawa.ca
mailto:andrea.seagal@uottawa.ca
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ΕΛΛΙΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών
& Πολιτιστικών Υποθέσεων

--Y-.--Π~A:-:I~. -:::':Ε?-:-Π'-. Α-.'""""'!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓ'ΟΥ
Γ6Ι .--

η\Θ ΠΡΩι.=:lβ.... ,
~ME~QM 2,(-.1,/,."1)..

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012
ΑΠ. 4466.43/ΑΣ 982 ,.

S 4<.(3." .

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
Τμήμα Β' Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών

ΚΟΙΝ: - Πρεσβεία Οττάβας

Ε.Δ: - Α7 Δ/νση

ΘΕΜΑ:Συνεργασία Πανεπιστημίου Οττάβας με ελληνικά πανεπιστήμια-
Δωρεά 1 εκ. δολ/αρίων Ιδρύματος'" Σταύρος Νιάρχος'" σε
πανεπιστήμιο της Οπάβας.

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Πρεσβείας Οτάβας : 400lΑΣ 756/29-11-2012

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, αντίγραφο εγγράφου της Ελ/ηνΙΚής
Πρεσβείας στην Οπάβα στο οποίο αναφέρεται ότι το «Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος» στο πλαίσιο εορτασμού των εβδομήντα (70) ετών σύναψης
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας- Καναδά, πραγματοποίησε δωρεά στο
Πανεπιστήμιο της ΟΤΤάβας ύψους ενός εκατομμυρίου δΟλαρίων για χορήγηση
εις το διηνεκές δύο (2) υποτροφιών ανά έτος σε Έλληνες μεταπτυχιακούς
φοιτητές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ως προς την ενημέρωση τυχόν
ενδιαφερομένων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Με εντολή Υπουργού
Η Δι υθύντρια

ατερίνη Λούπα
ΠληρεξΟύσιος Υπουργός Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο .Εξωτερικών

-----ΠΡΕΣΒΕΙΑ τΗΣ' EΛf'..AΔ-όΣ--
ΟΤΤΑΒΑ

11\\111111\111 Ι Ι
Υ.ΠΑI.Θ.Π.Α.ικπ
150846/30-11-201210:21:00

ι

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Οττάβα, 29 Νοεμβρίου 2012
Α.Π. ΦΑΟΟΙΣΑΣ 756

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΞ/Ε1 Δ/νση
KOIN.: ΥΠΕΞ/Α7 Δ/νση

Υπουργεlο ΠαιδεΙας &
Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού! Γενική
Διεύθυνση ΕυρωπαΤκών
Θεμάτων/ΔΙνση Διεθνών
Εκπαιδευτικών ΣχέσεωνΙΤμήμα Β'
Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών (μέσω
ΥΠΕΞ) .

ΘΕΜΑ: ΣυνεργασΙα Πανεπιστημίου Οττάβας με Ελληνικά Πανεπιστήμια - Δωρεά 1 εκ.
δολ. "Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» σε Πανεπιστήμιο Οττάβας

Πανεπιστήμιο Οττάβας, σε συνέχεια συναντήσεώς μου με αρμόδια για διεθνή συνεργασία
στελέχη του, προετοίμασε συνημμένο Σημείωμα "Options pour des Ententes Grece -
UnIversite d' Ot!awa». Σημείωμα αυτό περιλαμβάνει τομείς σε οποίους δύναται αναπτυχθεί
συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημlου Οττάβας και ελληνικών Πανεπιστημίων. Παρακαλώ για
την κατά την κρίση σας προώθηση του προς ελληνικά Πανεπιστήμια και ενημέρωση μας
σε περίπτωση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος συνεργασίας.

Σημειώνω ότι προσφάτως, σε πλαίσιο εορτασμού 70 χρόνων διπλωματικών σχέσεων
Ελλάδος - Καναδά, ,,'ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» πραγματοποίησε δωρεά σε nανεπιστήμιο
Οττάβας ύψους 1 εκ. δολ. για χορήγηση εις το διηνεκές δύο υποτροφιών ανά έτος σε
έλληνες μεταπτυχιακούς φοlτητές.

Με την ευκαιρία αυτή, Πανεπιστήμιο απεφάσισε να χορηγήσει επί μία πενταετία σε
τέσσερις φοιτητές από την Ελλάδα την δυνατότητα να φοιτούν με καναδικά δίδακτρα
(6.000 δολ.) αντΙ εκείνων που ισχύουν για ξένους φοιτητές (20.000 δολ.).

Σε πρόσφατη συνάντησή μου με Επικεφαλής Πανεπιστημίου KQ.Michaelle Jean
(Chancel1or) πρώην Γενική Κυβερνήτη Καναδά, και K.AIan Rock (President), σε οποία
συμμετείχε και Πρέαβυς K.Peck, ζήτησα εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο διδασκαλία ελληνΙΚής
γλώσσας, ενώ από πλευράς του K.Peck πρότεινε επΙσκεψη καθηγητού ΠανΕπlστημΙου

Σελίδα 1 ατrό 2
40ΟΙΣΑΣ 756

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Οττάβας στην Ελλάδα προς εξέταση συγκεκριμένων δυνατοτήτων συνεργασίας με
ελληνικά Πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους φορεΙς.

Επισυνάπτω ανακοίνωση σχετικά με δωρεά 1 εκ. σε Πανεπιστήμιο Οττάβας, ενώ, όπως
πληροφορούμαι, θα ακολουθήσουν και άλλες δωρεές σε Πανεπιστήμια York (Τορόντο),
McGi11 (Μοντρεάλ) και Πανεπιστήμιο Μοντρεάλ που θα προορίζονται για τις έδρες
Ελληνικών σπουδών σε ανωτέρω Πανεπιστήμια.

Σημειώνω γενικωτεΡΟ ενδιαφέρον και υποστήριξη πρωτοβουλιών για προώθηση
διδασκαλΙας ελληνικής γλώσσας, ΙστορΙας και Πολιτισμού, τόσο σε Πανεπιστημιακό
επfπεδo όσο και σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εKπαΙδεuσης.

Σε πλαlσlο αυτό τονίζω ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «Σταύρος
Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser Βανκούβερ, καθώς επίσης κινητοποΙηση
ομογενειακών οργανώσεων ΑΧΕΠΑ και HellenIe Heritage Foundation για οικονομική
ενίσχυση των εδρών ελληνΙΚών σπουδών στο Πανεπιστήμιο MeGill (ΜοντΡεάλ), και
Πανεπιστήμιο York αντιστοΙχως.

Όπως έχω αναφέρει, η Πρεσβεία προτίθεται διοργανώσει αρχές 2013 Συνέδριο για
προώθηση της Ελληνικr'\ς Γλώσσας στον Καναδά με συμμετοχή ομογενειακών φορέων,
Σχολείων και Πανεπιστημίων στα οποία διδάσKεταr η ελληνική γλώσσα.

Ο Πρέσβυ

Ελευθέριος Αγγελόπουλος
Πληρεξούσιος Υπουργός Α'

Σύν. Συνημ. Σελ.: 4

Σελίδα 2 από 2
40ΟΙΣΑΣ 756

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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OPTIONS POUR DES ENTENTESGRECE - UNIVERSITE D'σΤΤΑWΑ

3 octobre 2012

Gary W. Slater, Vice-recteur associe a ('International

Six options sont generalement possibIes pour desententes internationales' :

1. Lesententes de Mobilite etudiante :
1.1. Une telle entente permet a υπ nombre limite (typiquement 2/an) dΊ~tudίants d'une

unIversIte etrangere de venlr passer une ou deux sessions a I'Universite dΌttawa. Les
etudiants payent leurs droits de scolarite a leur unIversite dΌrίgίπe et leurs credits Υ

sont transferes.
1.2. Une telle entente est toujours reciproque, et nous visons toujours υπ equilibre dans les

echanges.
1.3. Εη principe, une telle entente touche Ies trois cycIes, mais est generaIement ρΙυΒutile

au premier cycIe.
1.4. Relativement simp!e a negocier et a mettre en place.

2. Lescotutelles de these (PhD seulement)
2.1. Une entente generale (qui est souvent fusionnee avec une entente de Mobilite, comme

decrite au point 1 ci-dessus) est tout d'abord signee avec une unIversite etrangere. Les
deux unIversites doivent s'entendre sur ΙθΒregIements generaux qui devront encadrer
ΙθΒcotutelles, Υcompris Ies droits de scolarite et Iesbourses.

2.2. Ensuite, des ententes particulieres sont signees entre les deux Fαcu/te des etudes
superieures pour chaque etudlant. Chaque entente est un contrat entre I'etudiant, Ies
deux co-superνiseurs et les deux unIversItes.

3. Lesententes « 3+1 '>, ,( 3+2 », etc.
3.1. Ce sont des ententes ου les etudlants peuvent faire υΠθ partie de leur diplome de

premier cyeIe dans une unIversite etrangere. IIsΥpayent Ieurs droits de scoIarite.
3.2. Dans eertains cas, I1 est aussi possible de mettre en pIaee des programmes qui

permettent aux etudiants dΌbtenίr des dipIomes des deux institutions.

1 Le present document decrit de faς;οn generale les types d/jnteractions posslbles avec les universites ου
οrganίsatίοns etrangerES. 11faut contacter le Bureau International de l'Universite pour determiner queIIes option
sont Je plus pertinentes ainsi, que le processusa suivre pour negocier une entente.
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3.3. Enfin, iI est aussi possible de lier la fin d'un dipI6me etranger a I'Universite dΌttawa a
I'admission conditionnelle a υπ de nos programmes de maltrise.

3.4. Ces ententes peuvent prendre plusieurs formes, selon notre creativite et les reglements

de part et d'autre.

4. Les « maitrises dual » (maίtrises avec double-diplomation)
4.1. Oans le cas de maltrises sans these, nous offrons Ia possibilite dΌbtenίr deux maltrises

si υπ etudiant complete avec succes les 2/3 de chacune des ma7trise.
4.2. Ι! s'agit d'un programme de reciprocIte qui doit etre negocie pour chaque programme.

S. Les accords speciaux pour des groupes cibles
5.1. Dans certains cas particuliers, l'UnIversite dΌttawa peut decIder d'exempter certaIns

groupes d'etίιdiants etrangers des droits de scolarite majores qui s'appliqueraient
normalement a ceux-ci. Dans ces cas, ies etudiants qui 50nt inscrits a temps plein dans
υπ de nos programme'> (dans le but de diplorner ici)'ne payent que Ies droits canadiens.

5.2. Quelques exemples de situations ου l'Universite pourrait prendre une teIIe decIsIon :
5.2.1. Les ressortissants de certains pays en voie de developpement.
5.2.2. Oes etudiants etrangers vouiant poursuivre des etudes en franςaίs.
5.2.3. Des etudiants etrangers parraines par une agence nationaie ου Internationale

avec Iaquelie I'Universite a signe une entente cadre.
5.2.4. ΤουΙ autre groupe qui pourrait aIder j'Universite a atteindre ses objectifs

strategiques, en particulier en recherche ου en francophonie.

6. Les echanges dΊ~tudίants-chercheurs :
6.1. Ces ententes peuvent inclurent chacun des trois cycles.
6.2. Αυ premier cycle, iI s'agit generalement d'etudiants qui vIennent faire de Ia recherche

dans υπ de nos iaboratoires pour quelques mois (typiquement I'ete).
6.3. Αυχ deuxieme et troisieme cyeles, iI s'agit generalement d'etudiants qui viennent faire

faire de la reeherche dans nos laboratoίres dans Ie eadre d'une these faite a I'etranger .
• Notons toutefois que plusieurs etudiants de maltrise viennent aussi faire chez-nous

des stages pratiques de recherche requis dans le cadre d'un programme sans these.

7. Notes:
7.1. ιι existe aussi queIques ententes particulieres qui n'entrent pas clairement dans les

elasses decrites ci-haut.
7.2. Notons finalement que nous avons aussi des ententes qui couvrent differents aspects

de dέiveloppement InternatIonal, de travail de terrain, ου de stages de type « coορ ».
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Media Release~ and Announcements

$1 miIlion commitment to celebrate 70 years of Canada-Greece relations

OTTAWA, November 7,2012 - The Stavros Niarchos Foundation (SNF) and the
University of Ottawa are Ρrούd to announce the establishment of the SNF
Scholarships at uOttawa, with a $1 milfion endowment fund. The arinouncement of
theIr substantial glft marks the celebration of a 70-year partnership between
Canada and Greece.
The SNF Scholarships will give two Greek graduate students per year the
opportunity to pursue theIr studies at theUniversity of Ottawa, and contribute to
buίlding the foundation for future collaboration between Canada and Greece.

"This generous gift from the Stavros Niarchos Foundation will help the υπίνθΓδίΙΥ
of Ottawa take the next step ίπ becoming a top destination for international
students. Ι thank them whoIeheartedly," said uOttawa President Allan Rock.
"Today's announcement is such a fltting tribute to 70 years of relations between
Canada and Greece. Ilook foιward Ιο strengthened coIIaboration and ties
between ουτ two countries as a result of this tremendous gift."

The Foundation's support wiII provide funds for transportation to Canada, books
ang Irving expenses for Μο master's level students ..who currently Iίve ίπGreece
and study at a Greek university.

"This collaboration will provide numerous qualified Greek students with much-
needed fιnanciaI assistance, and the opportunity to pursue theIr studies and
benefit from the University of Ottawa's excellent academic environment and
programs," said Andreas Dracopoulos, the Co-President of the SNF.

The University of Ottawa also offers Excellence Scholarships for international
students who have won ~nother Ρrestίgίοus schoIarship of $10,000 ΟΓ more
through a competitive-.proces-s:-l\s sueh, SNF Scholarship recipients wiII be
~igible for a uOttawa Excellence SchoIarship, which ίδ equivaIent to the cost of
tuitIonTrenewable).

Furthermore, the recently launched University of Ottawa Destination
20/20 Challenge Fund wiIl ensure that the SNF endowment is operationalized
immediately, by providing the neeessary funds until such time as the capitaI is
fully funded. This will aIIow the University of Ottawa to promote the SNF
Scholarship ίπ Greece,in order Ιο seIect the first recipient f~r the 2013-14
academie year. .
The University ίδ also pIeased Ιο announce that for the next five years, ί!wiIl be
offering tuition that wiII cover the differentίai fees of four InternatIonal students
with Greek citizenship. These waivers wiIl allow them to ΡΙIΓδυε. graduate ΟΓ
undergraduate studies at the University of Ottawa at the cost of a Canadian
. citizen. As uOttawa is the world's Iargest bilinguaI (EflgIish-French) university,
two of these ωίΙίοπ waivers will be offered for study ίπ French. and the other two
for study ίπ Englίsh.
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"We are appreeiative of the University's deeision to offer differential tuition
waivers for Greek students. 80th the SNF SehoIarships and the tuition waivers
eome at a criticaJ juneture for Greece, where sueh opportunities are esselltiaI for
future growth," states Mr. Draeopou(os.

The SNF and the University of Ottawa wouId Iike to thank the Canadian
Ambassador to Greece, Robert Peek for his eoIIaboration that led to the
establishment of these schoIarships and tuition waivers.

The Foundation's grant is the latest ίπ a long tradition of sLιpporting edLicationaI
initiatives ίπ Canada, including a signifieant eontribution to Simon Fraser
University for the ereation of a Modern Greek studies center. They are aIso
eurrently diseussing the establishment of seholarships with three more Canadian
universities.
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UΝΙVΕRsrτέ DΌΠΑWΑ
SERVICE αJ RE('.ISTRAIRE

ADMISSlON
')ΌιJ, RUE cυΜθΕΗLΑΝΟ

OTTAV\lA ίOr-JTι.RIO} O.NADA Κ1Ν 6NS

UNIVERSITY OF ΟΠΑWΑ
OFFICE OF ΤΗΕ REGI~TRAR

ADMISSIONS
~ jλl~eΕRΙ-ι:l,ΝΌ STREET

ΟπΑwf>... vNTPo.RCJ, ~N.A_OA κlΝ 6Ν5

,ι' Ε>Ε r#.L" 7n. Ν/). . (6I:Ξ1) 562.5315
tI'OEiέu:'r. .. FJIXNQ.: (613) 562-5104

"'11. )γ\,; (613) G62-52131

ιNrΕΡι-ιΞΤ

ΡΑΙΕΜΕΝΤ DES DROITS ΟΕ ΟΕΜΑΝΟΕ
DΆDΜΙSSΙΟΝ ΕΤ DES FRAIS ADMINISTRA TlFS

PAR VISA ου MASTERCP,I,D

_RΕΜΡLιS5ΈΙ CE rQRΜIJLΛIRΕ SEULEMENT SI voυs DES!REZ
PAYER LES rnoITs ΟΕ ΟΕΜΛ.ΝΟΕ D"ADMISSION ΕΤ LES FRAJS
ADMINISTRAΤIFS PAR VlSA ου MASTERCARD IΛυωΝΕ AIJΤRE
CARTE ΟΕ CRIOD!T ΝΈSΤ ACCEPTt'E).

-REMPLlSSEZ ΙΕ FORMULAIRE ΛΙΙ COΜΡΙΕΤ ΕΤ ASSΙΙi'tZ.VOUS
ου1Ι EST SΙGΝέ PAR ΙΕ TITIJLAIRE DE Ι;1 CΛRΤΕ DE CREoIT

-VEU1LLEZ JOINDRE CE FORMULAIRE Α ν )TRE ΟΕΜΑΝΟΕ
DΆDΜΙSSΙΟΝ.

.ΛFΙΝ D"ASSΙΙRER ΙΑ U?IBlUTE. ECRIVEI CΙAIΓ'EMEΙΠ ΕΤ ΕΝ
CΑRΑcτέRΕS DΊMP?;;ΛERIE I/EIJILLEI ι~E ΡΑ5 UnLlSER υΝ
CRAYON Α ΜΙΝΕ

WJ1VJ,tJOttaνIIl.c3
1':WW.lI'1fmt!ριmre..ttOιts.>3.CΔ ο,
ι'.'Μ'I.l:t1rnreρIy.uottewa.ca

ΡΑΥΜΕΝΤ OF APPLlCA ΤιΟΝ ΑΝΟ
ADMINISTRA τινΕ FEES

ΒΥ VISA OR MASTERCARD

. FiLL ΙΝ THi,' FCIiM ONLY 1."γοΙ) WiSH 70 ΡΑΥ ΤΗΕ ΛΡPLΙCΜΙΟΝ
ΑΝΟ ADMlN!STRA nVE FEES Βγ V/SA OR MASTERCARD (ΝΟ
ΟΤΗΕΑ CREDIT GARD /S ACCEPT£iJ).

_F1LL /Ν ΤΗΕ FOPM COMPLETEL γ N-JD Μ.4ΧΕ $URE JT JS SJGNED Βγ
ΤΗΕ CREDiT e-ι,R[ι HOWER

.RεruRN ΤHΙS FORM WΠΗ YOUR APf'L/CATION FOR ADMISS/ON.

. FOR OI:JT!flJJM READA8JU ΤΥ, 'tΙYHITE CΙ.EARL γ .4ND ΤΝ ΒΙΟΟ<
LEΠERS. ΡιΕΑΕΕDO NOT/JSE.~ PENι.JIΙ

ΤΟΤΑΙ

CARΤE ΟΕ CRt.OIT
iCCC~ez:LΛ CASE APPROf>RIEE:)
CREDI7 CARD
(CHECJ<,APPR<?PRJ:J. τε £-0 '<J

~ DVlSA Ο MASTER CARD

Ν" ΟΕ LA CARTE ΟΕ CRECH
CREDIf CARD ΝΟ

ΟΑ1Ε ΟΈ){ΡIΡΑΤιω
EXPfRYDAΤΕ

Ι: Ι_ .. _._.'_ . __ .. . .... .... _-_._ .. __ ._. ... _1

ΝΟΜ Οll ητυLP,ίAE ΟΕ LA CARΊE 1\
NAMEOF GAP.Dh'OLDER ~: L_. ... . .. .-.-J
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΔΕΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΤ1ΆΒΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Τον Νοέμβριο του 2012, με αφορμή τον εορτασμό της ΊΟης επετείου από την
καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Καναδά, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος καθιέρωσε την ετήσια Υποτροφία Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
μέσω της δημιoυ~,γίας κεφαλαίου επιχορήΥηΟ11ς ύψους $1.000.000. Σκοπός
των υποτροφιών είναι να βοηθήσουν Έλληνες φοιτητές να
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οττάβα
(uOttawa), σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο για την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους
μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί
δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας
και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που
επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται
να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το
Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη
φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα
υποστήριξης του κοινού καλού.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Πανεπιστήμιο της Οττάβα εκφράζουν τις
ευχαριστίες τους στον Πρεσβευί1Ί του Καναδά στην Ελλάδα (2011-) κ. Robert
Peek, για τον καθοριστικό του ρόλο στη θέσπιση της Υποτροφίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΊΌΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σκοπός της δημιουργίας του κεφαλαίου επιχορήγησης είναι η παροχή
υποτροφίας σε έλληνα πολίτη, μόνιμο κάτοικο Ελλάδος, ο οποίος έχει γίνει
δεκτός σε πρόγραμμα Μάστερ του Πανεπιστημίου της Οττάβα (uOttawa).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ'ΠJΟΦfAΣ

Προϋποθέσεις
Ο υποψή φως πρέπει:

http://www.SNF.org


1. Να είναι έλληνας υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος

2. Να έχει γίνει δεκτός και να έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα Μάστερ
πλήρους φοίτησης στο uOttawa, σε μία από τις ακόλουθες σχολές:
Μηχανικών, Νομική, Ιατρική ή Κοινωνικών Επιστημών

3. Να έχει μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 8,0/10 βάσει της
μεθόδου υπολογισμού της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών
Σπουδών (Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies - FGPS) για εισαγωγή
σε μεταπτυχιακό 1φόγραμμα.

Ύψος τ/ς υποτροφίας: Ποικίλει, ανάλογα με το διαθέσιμο ποσό
του ταμείου, κατά τη διακριτική
ευχέρεια της επιτροπής αξιολόγησης

Πλήθος υηroτροφιών: Ποικίλει, ανάλογα με το διαθέσιμο ποσό
του ταμείου, κατά τη διακριτική
ευχέρεια της επιτροπής αξιολόγησης

Συχνότηταχορήl'ηοης: Ετήσια

Ανανεώσιμη: Για ένα έτος (με την προϋπόθεση καλής
ακαδημα{κής παρουσίας, ανελλιπούς
φοίτησης και Μέσου Όρου GPA8,0/10)

Επίπεδο Τι πρόγραμμα σπουδών: Μάστερ

Επικοινωνία: Awards Offιce, FGPS

Προθεσμία Υποβολής Αι:πισεων: 1η Μαρτίου, όπως καθορίζεται ετησίως
από την FGPS

ΣΗΜΕΗΩΣΗ
Για να είναι επιλέξιμοι για την Υποτροφία, οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν συμπληρωμένο το πακέτο αιτήσεως πριν από την 1η Μαρτίου
ώστε να έχουν γίνει έστω και υπό όρους δεκτοί από το uOttawa έως την 1η
Απριλίου. Οιυποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής μέσω
διαδικτύου στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων των Πανεπιστημίων του Οντάριο
(Ontario Universi1:ies' Application Centre-OUAC) στην ηλεκτρονική διεύθυνση



του Πανεπιστημίου της Οττάβα:
http://W"W.N.grad.uottaIιva.ca/Default.aspx?tabid= 1624 )

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δεν απαιτείται υποβολή αιτήσεως. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων που
πληρούν τις προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν στην FGPS. Η FGPS θα
επικοινωνήσει με τους επιλέξιμους υποψηφίους και θα ζητήσει πρόσθετα
δικαιολογητικά ό',ϊως, ενδεικτικά, αντίγραφο πιστοποιητικού υπηκοότητας
και βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, βιογραφικό σημείωμα, δήλωση
ερευνητικών ενδιαφερόντων ή προγράμματος και αντίγραφο αναλυτικής
βαθμολογίας των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Τα ανωτέρω
δικαιολογητικά ενδέχεται να μην ζητηθούν εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί με
την αίτηση εισαγωγής.

ΣΗΜΕΙ,ΩΣΗ
Εάν η Επιτροπή Επιλογών κρίνει ότι υπάρχουν δύο ή περισσότεροι
υποψήφιοι που πληρούν εξ ίσου τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η τελική
επιλογή θα γίνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Σε αυτήν την
περίπτωση, για να επιλεγεί ο υπότροφος θα ζητηθούν πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, σύμφωνα με τις
πρακτικές και τις διαδικασίες περί Οικονομικής Βοήθειας και Βραβείων του
Πανεπιστημίου πις Οττάβα (uOttawa's Financial Aid & Awards)



Numlber ΟΙ awards:

ValuI! of the award:

FreqιJency of the award:
Rene'vιιable:

STAVROS NiAIRCHOS IFOUNDATlONl SCHOLARSHIP

INTRODUCTION
The Stavros Niarchos Foundalion eslablished Ihe scholarship ίπ 2012, ίπ celebralion of
the 70lh anniversary of Greece-Canada relations, wif:h the aim Ιο assist Greek students
at a crilical tίrηe for Greece ίπ pursuing graduate worl<at the University of Ottawa.

The Stavros Niarchos Foundation (SNF) is one of the world's leading internalional
philanthropic organizalions, making grants ίπ the areas of arts and culture, education,
heallh and nledicine, and social welfare. The Foundation funds organizations and
projecls Ihal exhibit strong !eeιdership and Bound ιηanagemenΙ and are expected Ιο
achieve a broad, lasling and posilive social impac1. The Foundation also seeks aclively
Ιο support projects that facililate the formation of public-prIvate partnerships as effective
means for serving public welfare.

The Stavros Niarchos Foundation and the lIniversily of Οtteι\ι',awish Ιο tllank Robert
Peck, Canada's Ambassador 10 Greece (2011- ) for his key role ίπ establishing the SNF
Scholarship.

PURI~OSE οιι: FUND
The purpose of this fund is 10 award a scholarship '10 a Greek citizen with permanenl
residence ίπ GreecIΞ! who has been accepted Ιο attend the University of Ottawa
(uOttawa) Ιο pursue ;3 Master's degree.

SCHOLARSHIP DETAILS
Eligibility CriterIa
The applicant must:
1. be a Greek citiZSI1wilh Ρeι-manent resident status ίπ Greece;
2. be accepted and thereafter regIstered as a full-time Master's student at uOttawa, ίπ

ΟI1Θof the following faculties: Engineering; Law; MedicIne ΟΓ Social Sciences;
3. hHve a mil1ίmuιη grade ροίπ! average (GΡΛ) of 8.0/10, based οπ the Faculty of

Graduale and Posldoctoral Studies (FGI"S) ealcιIlation meIhod for admission Ιο a
graduale Ρrοgra,η.

Variable, aecording Ιο the amounl available ίπ the
fund and al the diseretion of Ihe selecIion committee.
Variable, according Ιο Ihe amount available ίπ the
fund and at the discreIiorl of the seleeIion committee.
Annual
One year (must maintain good academie sIanding,
full-lime status and GPA of 8.011 Ο)

Ιθνθl ΟΓ 1"'091'1)1"11 01' stI.Idy: MasIer
Contaelt: Awal'ds Office, FGI'S
Admissoon Applicat8Qn deadiine: March 1st, as deIermined every year by FGPS



ΝΟTlΞ: Ιπ order' 10 be elίgible for this Scholarship, poterllial candidates must
submit and provi(je a completed admissions application package before
March 1st ίπ order that they may receive at mininlum a conditional offer of
admission from uOttawa by ΑΡΓίl 1st. Candidates can apply for admission
online f:hrough the Ontario UnIversities' Application Centre (OUAC)
(accessible οπ Ihe University of Otlavva website at
httΡ:l/W\lIlW.grad.uοttawa.ς;a/ΟefauIΙaSΡχ?tabίd=1624 )

APPιICA ΤιΟΝ PROCEDURE
Νο application is required. ΑΙΙ eligible candidates will be nominated to FGPS. FGPS
will contact all elίgibli) candidates 10 request additional dοcuπιentatίοn, such as, but not
limited to a copy 01' proof of cilizenship and residency; CV; research ΟΓ IJrogram
statement; aΓId/or urliversif:y transcripts. These documents may πο! be required if
already sUbΓIlittedwith the applίcation for admIssion.

ΝΟΤΕ: If trIe Selection Committee determines that Ihere are two ΟΓ more equally
qualified candidates, Ihe final seleclion will be based οπ financial need. Ιπ
this case, ίπ oI'der 10 delermine the recipient, additional financial
informa1ion would be requesled from the finalists ίπ accordance with
uOtlawa's Financial Αϊι! & Awarcls practices and procedures.



TERMS OF REFERENCE

lDiFFERENTlAL τυlηΟΝ FEE ΕΧΕΜΡΤιΟΝ FOR
GRIEECE

INTRODUCTlON
LΠ2012, ίπ celebration of the 70th anniversary of Greece-Canada relations and Ιο buίld
the folIΓIdation for futlιre prosperity between ουΓ two countries, the University of Ottawa
annourlced that for five years ίl wίll provide two internalionaI differentiaI lυίΙίοπ fee
exemp'tions for Greek citizens (οπε Ιο study ίπ Englίsh and the other 10study ίπ French).

PURPOSE 01" FUND
The purpose of this funcl iS Ιο award differerιtial ΙυίΙίοπ fee exemptions Ιο Greek cilizens
wilh permanent residence ίπ Greece ννlιο have been accepted Ιο attend Ihe University
of Ottawa Ιο pursue a graduale degree.

DIFFERENTlAL ΤUΙΤΙΟΝ ΡΕΕ ΕΧΕΜΡΤιΟΝ IDETAILS
Elίgii)ility CJ'iteria
The applicant must:
1. be a Greek citίzen with permanent resident status ίπ Greece;
2. be accepted and Ihereafter registered as a full-time graduate Master's ΟΓ Ph.D.

student at the University of Ottawa; and
3. have a minimurn admission grade point average (GPA) of 8.0/1 Ο, based οπ the

Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (FGPS) calculatIon method for
admission 10a graduale program.

Value:

Numlber:

FreqIJency:

Ιθνθl ΟΓprogram of study:
Appliication contact:
Applncation deadline:

eχemρtίοn from differenlial tuition fees belween
international and Canadian fees (Student pays the
equivalent of Canadian tuition fees and <ιΙΙ other fees)
υρ 10 2 years for Master's degrees ΟΓ 4 years for
Ph.D. degrees
2 (one ίπ EngIish; one ίπ French as noted ίπ
Ιnlroduction)
AnnuaI (υπΙίI August 2019; Ihe University of Ottawa
ιηaΥ deeide to continue this commilment beyond Ihis
timeframe)
Graduate (Masler's ΟΓ Ph.D. programs)
Awards Offi,;;e, FGI'S
fV1arch1st as delermIned by FGPS

APPLICA Τ!ΟΝ PROCEDURE
Applίcalion ΓI1Ustbe rnacle 10FC:;PS,and Sllould include:
1. a copy σΙ proof οΙ cilizenship and residency;
2. CV WhiCIlmust iIlclude academIc baekground, pub/ieatiolls (ίΙ any), awards and

pri.zes (if aIlY), volunteer experience, work expefience and any other iΓlformalion



pertinenl 10Ihis applicaliol1 (110tnecessary if already submilted with applicalion
and an offer of admission was Γeceίved from the Universily of OΙ!;3wa)

3. a research ΟΓ program slatemel11 (ποl necessary if already submit!ed wilh
application and an offer of admission was receIved from Ihe Universily of Oltawa)

4. all universily transcripts (ποl necessary if alΓeadΥsubmit!ed wilh applicalion and an
offer of admission was receIved from Ihe Universily of Ollawa)

5. confirmation of applicalion for admission 10the University of Ot!awa and any olher
document required by the academic υπί!. Please provide eilher Ihe 10 numbel'
provided when you apply for adInission οπlίΠΘIhrough Ihe Ontario Universilies'
Application Centre (OUAC) (accessible οπ Ihe Universily of Ot!awa website at
h\!Q://WWV".grad.uοt!awa.ca/ΟefauIΙaSΡχ?tabίd=.1624) ΟΓ a copy of the applicalion
form.

RENEWAL
1. T11edifferel1tial tυίlίoπ fee exemption will be renewed from session 10session for
the nornlal duratIon (ιιρ '102 years for masler's degrees and 4 years foI' Ph.O. degrees).
2. The differential tuilion fee exemplion renewal is condilional οπ Ihe recipient
mainf:aining good acadenlic :;tranding, full-time status and The differential ΙUίIίoπ fee
exemption renewal is conditional οπ the reciρient Illaintaining good academic stranding
and full-tirne slatus. (300d al~adernic standing is demonstrated by having a satisfactory
Annual Research Progress Report. The form can be found οπ tl1e FGPS website at
htlp://WNW.gΓad.uottawa .ca/Porla Is/29/forms/ESU P5189%28mod%29.pdf.
3. If the recipient daes πο! comply with the above condilions, Ihe differenlial ΙιιίΙίοπ
fee exemption may be revoked temporarily ΟΓ definilely.
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