Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία: χρήσιμες ιστοσελίδες



Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία: πανεπιστήμια - προϋποθέσεις – προγράμματα – υποβολή αιτήσεων
www.daad.gr
ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου DAAD Αθηνών
www.daad.de
κεντρική ιστοσελίδα της DAAD
www.higher-education-compass.de
μηχανή αναζήτησης για όλα τα προγράμματα σπουδών στη Γερμανία
www.university-ranking.de
αξιολόγηση γερμανικών πανεπιστημίων
www.uni-assist.de
πληροφορίες της κεντρικής υπηρεσίας uni-assist για την υποβολή αιτήσεων σε επιλεγμένα γερμανικά πανεπιστήμια
www.study-in.de
«νεανική» ιστοσελίδα με
- μηχανή αναζήτησης για προγράμματα σπουδών
- χάρτη της Γερμανίας όπου αναδεικνύονται τα επιλεγμένα πανεπιστήμια
- πληροφορίες για σπουδές και ζωή στη Γερμανία
www.young-germany.de
ιστοσελίδα για νέους, που θέλουν να ενημερωθούν για σπουδές και έρευνα αλλά και για τη ζωή στη Γερμανία.
www.facebook.com
Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD Αθηνών είναι στο facebook – με επίκαιρες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στον
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία, ανακοινώσεις και προκηρύξεις!



Γλωσσική επάρκεια για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία
www.testdaf.de
πληροφορίες για την εξέταση TestDaF με δείγματα εξετάσεων
www.ondaf.de
online εξέταση γλωσσικής κατάρτισης για αιτήσεις για υποτροφία της DAAD όταν δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό γλωσσικής
επάρκειας



Διδακτορικό και έρευνα στη Γερμανία
www.daad.de/research-explorer
μηχανή αναζήτησης για ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εντός και εκτός πανεπιστημίων
www.research-in-germany.de/phd
πληροφορίες γύρο από το θέμα του διδακτορικού στη Γερμανία (εύρεση του κατάλληλου ινστιτούτου/καθηγητή – θέσεις
εργασίας – υποτροφίες κτλ.)
www.academics.com
μηχανή αναζήτησης για μισθωμένες θέσεις εργασίας για διεξαγωγή έρευνας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα,
επιχειρήσεις.
www.phdgermany.de
μηχανή αναζήτησης της DAAD - υπό κατασκευή – για διαθέσιμες θέσεις για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής (με και
χωρίς χρηματοδότηση)



Υποτροφίες της DAAD για Έλληνες φοιτητές και ερευνητές
www.daad.gr
ð με επιλογή «υποτροφίες»



Υποτροφίες άλλων φορέων
www.dfg.de
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Γερμανική Εταιρία Έρευνας) πληροφορίες για υποτροφίες έρευνας για υποψηφίους
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών (Post-Doc)
www.humboldt-foundation.de
Αlexander von Humboldt-Stiftung (Ίδρυμα Alexander von Humboldt) πληροφορίες για υποτροφίες έρευνας για υποψηφίους
μεταδιδακτορικών σπουδών (Post-Doc)
www.helmholtz.de
Helmholtz-Gesellschaft (Εταιρία Helmholtz)
πληροφορίες για υποτροφίες έρευνας για υποψήφιους διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών (Post-Doc)
www.mpg.de
Max-Planck-Gesellschaft (Εταιρία Max Planck)
πληροφορίες για υποτροφίες για υποψήφιους διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών (Post-Doc)



Μηχανές αναζήτησης για υποτροφίες
www.funding-guide.de
τράπεζα πληροφοριών για υποτροφίες της DAAD και άλλων οργανισμών
www.stipendienlotse.de
τράπεζα πληροφοριών για υποτροφίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας
www.euraxess.de
τράπεζα πληροφοριών για ερευνητικά προγράμματα στη Γερμανία



Ιατρική ειδικότητα:
www.aerzteblatt.de
μηχανή αναζήτησης για κενές θέσεις εργασίας
www.bundesaerztekammer.de
ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Γερμανίας
http://greekphysiciansgogermany.wordpress.com/
ιστοσελίδα που απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες ιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για ειδικότητα στη Γερμανία

