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can la presente si intende dare ηοιίΖίει delle borse di studio ehe j[ Ministero degJi AtTari Esterί e del1a

Coopet'azionc IπternazionaJe, ίη cooperaziane con I'Iniziativa Adriatico-ioniea (ΤΑ1), otTre a studenti

provenienti dai BaJeaηi Occidentali pcr !'ίscrίι,iοnc a corsi di laιιrea magIstrale ίη !ingua ingJese presso

l'Universita Polilccnica del!e Marchc di Ancona.

Ιη particolare, vegol1O oΓferte 10 borse di studio, di durat:l bicIInale, per seguire ί corsi di laurea magistra!e

ιn:

• InlenaIionaJ Economics and Comnlcrce;

• Biomedica! Enginecring;

• Environmcntal [ngineering;

• Food and Beverage /ηηονΒιίοη aηd Management.

Tale ΟΡΡΟΙ1ιιηίι<'ι si inserisce ειll'jnlemo del "dossier giovani" ehe ίl Segretariato ΙΑΙ ha portato ΒνΒηιί ,οη

ΓΟΓΖΒnegli ιιJtimi ειηηί e ehe PΓOsegllc so110 I'attllale Presideηza AJbanese de!I'lniziativa.

L.I (I:tta di sC<H!cnzapcr ΙΗprcsentazione deIIe caπdίιlatιιrc e 1'8 NovcInbre 2021.

Tutte le il1fοlηΗIΖίοnί detιagliate sulle b01"sCdi studio sono contenule ncI bando, chc si allega qui ίη
inglcse.

NeJ ringraziarc per l'intcl'esse e la diftίIsionc ehe si vorra prestare a!la prescnle eomunicazione, si
I"csla a disposizioηe per cventuali ulter!ol'j ehiarImcηti ο indicaziolli.

Coη:!ialmente.
SΙUΙ~12- fu~

[] Prίmo ConsigJiere

Susanna Sylvia SchleIn



Άπιπη μετάφραση

Αξιότιμοι ι-..ιΊριοι.

με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας,

σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία AδριατιΚl;ς & Ιονίου (ιΑI), προσφέρει σε φοιτητές της Δυτικής

Βαλκανικής ζώνης υποτροφίες για την εγγραφl; σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτεχνείο "Universita
ΡοJiιecηίca deIIe Marche" της Ανκόνα.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται 10 υποτροφίες, διετούς διάρκειας. για την παρακολούθηση των ακόλουθων
μεταπτυχιακών σπουδών, στην αγγλη..-ή γλώσσα:

• Jl1terηatioηaJEconotnics al1dCoιnrnerce;

• Biornedical Engineeril1g;

• El1virol1rllenIalEngil1eeriηg;

• Food aηd Beverage Innovation and ManageΠIent.

Αυτι; η πρωτοβουλία εντάσσεται στο "πρόγραμμα νεολαίας" που η Γραμματεία ΙΑΙ υποστήριξε με σθένος
τα τελευταία χρόνια "αι εξακολουθεί να κάνει επί Προεδρίας της Αλβανίας.

Η προθεσμία υποβολ11ς των υποψηφιοτήτων είναι IJ 8η Νοεμβρίου 2021.

Επισυνάπτεται η προκύρηξη στην αγγλική γλώσσα, για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις
παραπάνω υποτροφίες.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και τις περαιτέρω ενέργειες που θα αφιερώσετε στην
παρούσα και παραμένουμε στη διάθεσl; σας για όποια διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Η Σύμβουλος Πρεσβείας Α'

Susanna SΥJνίa Schlein



Fwd: Fwd: Ενημέρωση πρOlοιρυξης για υποτροφίες
mailbox:/ / /C:/Users/mIiana/ AppData/Roaming/Thuηderbird/.

Θέμα: Fwd: Fwd: Ενημέρωση προκήρυξης για υποτροΦίες
Από: ΤΜΗΜΑΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ<Iacadthem@uowm.gr>
Ημερομηνία: 2/11/2021, 9:14 Π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Κοιν.: aff00575@uowm,gr, mkotsopoufou@uowm.gr, bbounatsou@uowm.gr

Καλημέρα,

παρακαλώ Υιατην πρωτοκόλληση του εισερχομένου.

-------- Προωθημένο μήνυμα ----"',
Θέμα: Fwd: Ενημέρωση προκήρυξης για υποτροΦίες

Ημερομηνία: Tue, 2 Νον 2021 08:55:03 +0200
Από: Christina PetaJoti <cp-etaloti@uowm.gr>

Προς: Τμήμα Ακαδημα"ίκώνθεμάτων <tacadthem@uowm.gr>

Καλημέρα!

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα: Ενημέρωοη προκήρυξης για υποτροΦίες

Ημερομηνία: Wed, 27 Oct 202112:31:01 +0000

Από:

Προς:

Ambasciata dΊtalίa ίπ Grecia, Atene - Concorso e Avvisi
<atene. concorsiavvisi@esteri.it>

Ambasciata d'Jtalίa ίπ Grecia, Atene - Concorso e Avvisi
<atene. concorsiavvisi@esteri"it>

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

παρακαλούμε όπως διαβάσετε την επισυναπτόμενη ενημέρωση, στην ιταλική και ελληνική
Υλώσσα, και την κοινοποιήσετε προς κάθε ενδιαΦερόμενο.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία,

1από2
2/11/2021,9:46 Π.μ.
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