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A. IL: Εισερχ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/456/22 
Ημ/νία: Εισερχ. 13/01/2016 
A. Π. Αποστολέα: 3058/Ζ1 

Ημ/νία Αποστολής: 12/01/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ' -  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ανδρέα Παπαυδρέου 37 
15180 -  Μαρούσι 
http://www.minedu.gov.gr 
foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Δήμητρα Tpdyou 
210-3443469 
210-3442365

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. -  Πόλη
Ιστοσελίδα
e-mail
Πληρ.
Τηλέφωνο
FAX

Αθήνα, 12-01-2016

Αρ. Πρωτοκόλλου: 
3058/Ζ1

ΠΡΟΣ .
Προς όλα τα Α.Ε.Ι (μέσω τηλεομοιοτυπίας) 

[ ΚΟΙΝ.:
ΝΙ. I. Κ. Υ. -Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 

14234, Ν. Ιωνία, Αττική.
2. Διεύθυνση Νέας Γενιάς - Τμήμα Β'

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Ελληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο «Hankuk» της Ν. Κορέας για το έτος 2015.

Σας διαβιβάζουμε το Α,Π.φ. 4836.53/2/ΑΣ 999/52645/07-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών -  Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην 
υπηρεσία μας το Α.Π.Φ. 461/ΑΣ 727/03.12.2015 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ που αφορά 
στη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές (4ετούς φοίτησης) στο Πανεπιστήμιο 
«Hankuk University of Foreign Studies» της Ν. Κορέας για το έτος 2016.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 01-02-2016 έως 30-06-2016 και στο επισυναπτόμενο 
υλικό παρέχονται πληροφορίες για την οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών καθώς και για τον τρόπο 
επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΑΛΛΙΟΣ

Συνημμένα: 5 σελίδες

Εσωτερικό Αιανοιιό.·
1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων - 

- ΤμήμαΔιεθνών Σχέσεων
2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη
3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης -
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ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
οπό τη Δίούδυνση Ηλεκτρονικών ·ΔΚΗΙβκών 
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ΐ ϊιήμα Π£Ρ?Λ®λλου, Αρχείων καί I ^ϊμνας

ΙΠΗΜΩΓιΟΥΔΟΣ LQAMNHZ.

http://www.minedu.gov.gr
mailto:foitmer.yp@minedu.gov.gr
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Αθήνα ,7Δεκεμβρίου 2015 
A.Π.Φ.4836.53/2 ΑΣ  999^6 £ 6

ΠΡΟΣ: Υπουργε ίο  Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτω ν
Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Τμήμα Δ ' Φοιτητικών 
Θεμάτων και Υποτροφιών 

ΚΟ ΙΝ: Πρεσβεία Σεούλ
Ε.Δ.: A 10 Δ/νση

Θ ΕΜ Α: Υποτροφίες Πανεπιστημίου Hartkuk της Ν. Κορέας σε 
Έλληνες υπηκόους για το έτος 2016.

Η Πρεσβεία μας στην Σεούλ, με υπό στοιχεία 
Φ 461/Α Σ  727/3.12.2015 Τηλεαντιγράφημά της, γνωστοποιεί ότι, 
το Πανεπιστήμιο Hankuk χορηγεί τρεις (3) υποτροφίες εις Έλληνες 
πολίτες, δια προπτυχιακές σπουδές , κατά τα αναλυόμενα στο 
έγγραφο.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται: 1/2/2016- 
τέλη Ιουνίου 2016,

Θα παρακαλούσαμε δια, τις κατά λόγον αρμοδιότητος, 
ενέργειες σας.

Ο  Διευθυντής

Συν: σελίδες τέσσερις (4). 
ΜΑ/

Μ.Κ.Δαρατζίκης
Πρέσβυς

ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ
199251/07-12-2015 15:03:17 
21
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ΠΓΚΣΒΕΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Σ Ε Ο Υ Λ

Τη)..: +822 729 J 400/1
E-mail: gwmb.siri&'im fa.gr
ΓΛΧ: »822 7291402

ΓΜ : E l  Δ ιεύθυνσ η  Μ ορφωτικών 
&. Πηλίΐΐσείκών VnoOfeoawv _

ZJZ Z .  ElOUQX. 
&>ιοοοοςo 3 A

ΛΑΚΟ ( /  )

Σεούλ, 3 Δεκεμβρίου 2015 
Α.1Ι. Φ .46Ι/ ΑΣ 727 ^

Π ΡΟ Σ: Υπουργείο Εξωτερικών
- L1 Δ/νση
Υ πουργειο Παιδείας και 
Θρησκευ μάτων
- Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής  ̂ ι ^
Μέριμνας (φαξ:210 3442365)  ̂ Υ//

ΤΗΛΕΛΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές 
στο Ιΐανεπιστήμιο Hunkuk της Ν. Κορέας για το έτος 2016.

Σας διαβιβάζουμε φυλλάδιο του νοτιοκορεατικού Πανεπιστημίου Hankuk University of 

Foreign Studies (HUES), με το οποίο μας γνωρίζεται όπ το εν λόγω ίδρυμα προσφέρει τρεις (3) 

υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές (4 ετούς φοίτησης) στην Ν. Κορέα, 

σε οιοδήποτε εκ των τμημάτων που λειτουργούν σε αυτό, με εξαίρεση τα τμήματα διπλωματίας 
και εκπαίδευσης. Το εν λόγω Πανεπιστήμιο έχει την 29;| θέση παγκοσμίους για σπουδές σης 
σύγχρονες γλώσσες. Οι υπότροφοι δύνανται να «/πλέξουν ως γλώσσα φοίτησης την κορεατική ή 
την αγγλική.

Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες καλύπτουν μόνον τα δίδακτρα και όχι τα έξοδα 
διαμονής και διαβίωσης.

Προκειμένου οι υποψήφιοι φοιτητές να λάβουν την υποτροφία θα πρέπει οι αιτήσεις τους 

να διαβιβασθυύν μέσω της Πρεσβείας Σεούλ. I ια το λόγο αυτό τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά, και όχι ηλεκτρονικά. Η περίοδος των αιτήσεων 
διαρκεί από 1 Φεβρουάριου έως  τα τέλη Ιουνίου,
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ΑΑΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Υπογραμμίζεται ότι to δικαίωμα επιλογής των υποτρόφων ανήκει στο Πανεπιστήμιο 

HUFS. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο και αναλυτικώς στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: intemational.hufs.ac.kr.

Ο Πρέσβυς

Διονύσιος Σουρβάνος 
Πληρεξούσιος Υπουργός Α*

Συν: 2 σελίδες.

I
1

ΑΑΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
461/ΑΣ 727

ΣίλΐΛα 2 από 2



■· Important Notes for Selection

> A recommendation letter for applicants MUST be issued 
from one of the following persons
- Ambassador of applicant's country to  Korea 
(httpi/wwwjnofa-goJur)

- Ambassador(Representatlve) of Korea to applicant's 
country (httpy/wwwjnofa^akr)

- Head of Korean Education Center in applicants country 
(httpy/WwwJcosnet^akr)

3» Applicants should be in good health, both mentally and 
physically, to stay in Korea for a long period of time,

>  Applicants m ust be  able to  support them selves 
finandaSy for living expenses In Korea,

. Scholarship Details

> Duration of scholarship 
a. First year student admission:

4 years of undergradete study (8 semesters) 
h. Transfer student admission:

2-3 years of undergraduate study (4-6 semesters)

£ Amount of scholarship
- Application fee
- Entrance fee & Tuition Fee

*  Students must earn on average CPA o f 1.0/43 or higher 
each semester to maintain the scholarship status

TV:? ’?:

ApplicationPeriod

Application
Submission

Admission & Interview 
Notification

C « ( i^mirrlAMnrm5 aa  mission i

·. * · .·■*
; · .*·>-y . - [

SPRING j FAIL

August-
December

; February 
j June

December ; June

January ! July

January j July

Early February ; Earty August

'  3· The appBcatfon schedule follows the HUF5 International 
. Undergraduate admission period.

>  Applicants should download application forms from 
• http://internationil.hufs.ac.lcr and submit a com plete 
. application packet by the application deadline.

? Contact Information : :

^Forfurther Information, please contact ·'
Mr. Joo, Jaeboan/Seholarship Program Coordinator ,
:· Address: Office of International Student Services, 

■ Hankuk University of foreign Studies
107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02450, Korea 

. -Teh 82-2-2173-2066
• ' - Fare 82*2-2173-2877 . . .

- Email: jooJaehoarugbufeacJcr -■
. ·" · -Website; http^/lntematlonalhufsac.kr

http://internationil.hufs.ac.lcr


gram Objective

«gram is designed to provide a fufi tuition scholarship 
unity at HUFS to students who are recommended 
ner embassies of HUFS residing in Korea or overseas 
Education Center.

t Institution

ankuk University of Foreign Studies

k University of Foreign S tud ies (HUFS) is a 
hensive university established in 1954, In addition 
lusonthe theory and practice o f foreign languages, 
ncourages students to  use th e  language skills 
7  have acquired to study the  politics, economy, 
and culture of each region of ihe world. HUFS Is a 
red university that educates students to  become 
experts and independent researchers w ho will 

te to the development and exchange of culture

■· Number of Scholarship Students per nation

3 persons in 1 academic semester

ί Applicable Fields of Study

£  Applicable fields: All undergraduate majors of colleges 
(except for College of Education, Division of Language & 
Diplomacy, Division of Language & Trade and Division of 
Biomedical Engineering)

* Find a list o f available majors at: hUe://interna«oMl.h«fs.ac.(<r 

>  Applicable degree: Bachelor^ Program only.

β Language Requirements

> Applicants should meet one of the foBowIng requirements:

KOREAN TRACK - TOPIKLVL. 3 OR HIGHER

All Majors (Except English Track Majors)
• Obtain TOWKLevel 3 or higher 

Level 3+ fo r Freshman Applicants 
Level 4+ for Transfer applicants 

- Complete Level 4  or higher in a Korean language 
institution at a Korean university.

ENGLISH TRACK -TOEFL RO OR HIGHER

International Studies, College of Business,
Colege of English, D ep t of International Economics & 
Law, Korean Studies; international Sports and Leisure 
-TOEFL IBT80 (CBT213, PBT550) or higher 

iHTS 5S  or above
TEPS S50 or above/Fl£X 651 or above

* I f an applicant cannot provide art official language proficiency 
ta t score, the applicant must take language proficiency 
interview conducted by HUFS faculty.



1 Nationality & Academic Requirements

>The applicant and bo th  of his/her parents m ust be 
citizens of a country that is not to  rea(non-Koreans).

3* Applicants shotid hold a high school diploma.

a. first year admission: students who hold a high school 
diploma after completing pr successfully graduating 
from 12 years of formal education in or outside of 
Korea.

b. Transfer admission: Students who have completed 
2-3 year college or a t least 1-year of coursework at a 
university

■ .* Those >vbo are not in possession o f the requisite dipioma at 
the time application should present the required diploma 
before entry.

> Grade Requirement* Applicants should bold at least 80 
points ou t of 100 points in average (Or ' 8* average) in 
their high school transcript

* Students will be selected on the basis cftheir academic 
achievements and merits.


