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ΠΡΟΣ
Όλα τα ΑΕΙ της χώρας

(ηλεκτρονική αποστολή)

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου

Σε συνέχεια ενημέρωσης που περιήλθε στην υπηρεσία μας μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκ 
μέρους της Γραμματείας του προγράμματος υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ των 
Κρατών -  Μελών της ΕΕ να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υποτροφιών με την Ταϋλάυδη με 
προθεσμία την 31η Αυγοϋστου 2017.

Το πρόγραμμα υποτροφιών του ASEM-DUO, αποτελεί πρωτοβουλία του ASEM (Asia-Europe 
Meeting), ενός διακυβερνητικού οργανισμού που προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα Κ -  
Μ της ΕΕ και χώρες Μέλη του ASEM από την Ασία (ενδεικτικά Βιετνάμ, Ιαπωνία, Ινδία, 
Ινδονησία, Κορέα, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη, Φιλιππίνες κτλ) στον χώρο της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Σκοπός είναι να εδραιώσει μία στενή συνεργασία ανάμεσα στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ευρώπης και Ασίας μέσω ανταλλαγής φοιτητών και 
ακαδημαϊκού προσωπικού και να συμβάλεί στην καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Στα 11 έτη λειτουργίας του, έχουν εξασφαλιστεί 326 
υποτροφίες ενώ η διάρκεια της κάθε ανταλλαγής είναι ένα εξάμηνο (4μήνες) και το ύψος 
της υποτροφίας κυμαίνεται από 1.000 έως 2.000C ανά μήνα για κάθε ζεύγος υποτρόφων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση της Ταϋλάνδης προτίθεχαι να εξασφαλίσει υποτροφία για 
ζεύγος υποτρόφων (Pair) όπου ένας υπότροφος θα προέρχεται από ΑΕΙ της Ταϋλάνδης και 
ένας υπότροφος από ΑΕΙ Κ -  Μ της ΕΕ. Η ανταλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και να έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο 
2018. "

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις υπηρεσίες σας σχετικά (Για 
περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά 
çhontichaohectSgmail.com ή chonticha.praïamua.go.th ή στο τηλέφωνο +66 2 610 5394). 
Επισυνάπτονται οι αιτήσεις που πρέπει να συνοδεύουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας.
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