
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
e-mail                     :foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Πληρ.                      :Δήμητρα Τράγου 
Τηλέφωνο              :210-3443469 
FAX                          :210-3442365 

 

Αθήνα, 22-9-2016 
Αρ. Πρωτ.:155324/Ζ1 

           

 ΠΡΟΣ :                
Προς όλα τα Α.Ε.Ι  (μέσω e-mail) 

 ΚΟΙΝ.:                
1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (μέσω e-mail) 
 2. Διεύθυνση Νέας Γενιάς  

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη του  ιαπωνικού πενταετούς διδακτορικού κύκλου σπουδών με τίτλο:  “GRIPS – Global 

Governance Program (G–cube)” για το έτος 2017». 

                  Το Εθνικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών [National Graduate Institute for Policy Studies- 

(GRIPS)] προκηρύσσει το 5-ετές μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα που ονομάζεται «GRIPS–Global Governance 

Program (G–cube)», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ηγετών, οι οποίοι έχουν μια ευρεία προοπτική που βασίζεται σε 

καλή γνώση της ιστορίας και των φιλελευθέρων τεχνών, και μπορούν να ασχοληθούν με διάφορα ζητήματα που 

προκύπτουν λόγω της αναδυόμενης νέας παγκόσμιας τάξης και της αλλαγής στη δυναμική της εξουσίας, είτε είναι 

στην κυβέρνηση, στον ιδιωτικό τομέα ή στους διεθνείς οργανισμούς.  

Επιστημονικά πεδία: Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Οικονομική Ανάπτυξη, Μελέτες Περιοχών, Ιστορία. 

Διπλώματα: Μ.Α. in Advanced Policy Studies 

                      Ph.D. in Advanced Policy Studies 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11-11-2016. Η βασική περίοδος εκπόνησης του προγράμματος είναι 
διάρκειας 5 ετών, αλλά το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές που εργάζονται σκληρά να 
δύνανται να το ολοκληρώσουν σε 3 έτη.  
Οικονομική Υποστήριξη: Πλήρεις υποτροφίες διατίθενται για τους ακαδημαϊκά διακεκριμένους φοιτητές.  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: 

 On GRIPS: http://www.grips.ac.jp/en 

 On the program: : http://www.grips.ac.jp/g-cube 

 On application procedures: admissions@grips.ac.jp 

 Inquiry on the program: leading-ml@grips.ac.jp 
                                                                                              
                                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
 

 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  

2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη  

3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 
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