Προκήρυξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
από το Ι.ΙΕΚ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
και την UPFIELD Hellas ΜΕΠΕ - ΑΛΤΙΣ

Το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του μακρόχρονου
προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος και σε συνεργασία με την Upfield Hellas
ΜΕΠΕ - ΑΛΤΙΣ, προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία διδάκτρων 2ετούς φοίτησης για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
2. Ηλικία έως 25 ετών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
1. Καλή ακαδημαϊκή επίδοση με βάση τη βαθμολογία Απολυτηρίου Λυκείου
2. Προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής. Στόχος της συνέντευξης είναι να διερευνηθούν στοιχεία
της προσωπικότητας των υποψηφίου, τα κίνητρα, οι στόχοι και η
καταλληλότητα για το πρόγραμμα σπουδών
3. Οικονομική κατάσταση του αιτούντος σπουδαστή και της οικογένειάς του

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο www.afs.edu.gr/ιιεκ-εγγραφές/ ή
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών,
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΘ 60097, 57001,
Θέρμη Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να παραλάβετε την Αίτηση Συμμετοχής
από το Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ ή να την εκτυπώσετε από την
ιστοσελίδα www.afs.edu.gr/ιιεκ-εγγραφές/
Στην ενότητα ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο πεδίο με τις συμπληρωματικές
πληροφορίες να αναφερθεί ότι πρόκειται για «Αίτηση Υποτροφίας
UPFIELD Hellas - ΑΛΤΙΣ».
2. Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου
Αντύπα 54, ΤΘ 60097, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.
 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Απολυτήριο και Πτυχίο
Επαγγελματικού Λυκείου
 Φωτογραφία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο στο πίσω μέρος)
 Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9.
3. Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως 30/8/2020
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Υποτροφιών της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μετά το πέρας των συνεντεύξεων
αξιολογεί τις αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την
καθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ανακοινώνει τις αποφάσεις της
στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι υποτροφίες δεν μεταφέρονται σε άλλη ακαδημαϊκή χρονιά, ούτε μεταβιβάζονται
σε άλλο πρόσωπο.
Οι υποτροφίες έχουν 2ετή διάρκεια, δεδομένου ότι οι σπουδαστές πετυχαίνουν
κάθε έτος καλή ακαδημαϊκή επίδοση, συνέπεια στην παρακολούθηση των
μαθημάτων, αλλά και ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί την διατήρηση της
υποτροφίας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα
Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492810 και 2310-492854.

Ι.ΙΕΚ της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.
Ο σκοπός του Ι.ΙΕΚ της ΑΓΣ είναι να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, ώστε οι
σπουδαστές να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές
πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης και
τυποποίησης σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας, παράλληλα,
περιβαλλοντική συνείδηση.
Η αποστολή μας υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων
βιωματικών μεθόδων εκμάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και
πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο
εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες
δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.
Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5
κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων. Οι απόφοιτοι του Ι.ΙΕΚ της ΑΓΣ δικαιούνται επιπλέον
μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα
προγράμματα Νέων Αγροτών.
Πληροφορίες για το Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.afs.edu.gr/ιιεκ/

