ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ AHEPA
1.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργό μέλος (active member) Τμήματος
AHEPA η Υιών του Περικλέους της Περιφέρειας 25, η ένας εκ των γονέων (
πατέρας-μητέρα) να είναι ενεργό μέλος σε Τμήμα AHEPA της Περιφέρειας 25 επί
δύο χρόνια επί πλέον του τρέχοντος έτους 2015.
2.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι φοιτητές προπτυχιακοί η μεταπτυχιακοί σε ΑΕΙ η
ΤΕΙ της Ελληνικής επικράτειας. Η υποτροφία ποσού 1000 € αφορά πληρωμή
διδάκτρων , επιχορήγηση ενοικίου η αγορά βιβλίων η συνδυασμό αυτών.
3.
Για την επιλογή του υποτρόφου για το έτος 2015 θα εφαρμοσθούν τα
ακόλουθα κριτήρια και με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στην τελική
βαθμολογία της υποψηφιότητας ( άριστα-100 μόρια):
 Μέσος όρος βαθμολογίας των 2 προηγουμένων εξαμήνων
πλην του τρέχοντος ( άριστα 10-60 μόρια): 50 μόρια
 Επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα όλων των προηγουμένων
Εξαμήνων: 5 μόρια
Για την περίπτωση πρωτοετών φοιτητών με 60 μόρια βαθμολογείται το
άριστα (20) των Πανελληνίων εξετάσεων.
Με 5 μόρια βαθμολογείται το άριστα (20) του μέσου όρου των βαθμών της
2ας Τάξης και του Απολυτηρίου του Λυκείου
Τα στοιχεία θα προκύπτουν από τις επίσημες βεβαιώσεις της Γραμματείας
του Ιδρύματος που φοιτούν η του Λυκείου.
 Οικονομική ανάγκη του υποψηφίου-η της οικογένειας του με βάση το έντυπο
Ε9: 5 μόρια
 Εξωσχολικές δραστηριότητες: 2 μόρια
 Πρόεδρος η μέλος ΔΣ συλλόγου η σωματείου με εξωσχολική
δραστηριό-τητα: 2 μόρια
 Πρόεδρος η μέλος ΔΣ Τμήματος AHEPA,Υιών του Περικλέους: 5 μόρια
 Μέλος Τμήματος AHEPA Η Υιών του Περικλέους: 3 μόρια
Τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα έγγραφα των
Σωματείων υπογεγγραμένα από Πρόεδρο και Γραμματέα.
Για την Περίπτωση Προέδρου Σωματείου, απαιτείται απόσπασμα
Πρακτικών Γ.Σ. με το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών.
 Τιμητικές διακρίσεις (όχι αθλητικής φύσεως) στο Ελληνικό χώρο η στο
εξωτερικό: 8 μόρια
 Θανόντες η άνεργοι γονείς: 16μόρια
 Ύπαρξη αδελφών φοιτητών στο ίδιο η άλλο ΑΕΙ η ΤΕΙ της ημεδαπής: 4
μόρια

