
Fulbright
ScholarShipS 
& Studying in the uSA

*  educationuSA is a uS department of State supported network of hundreds of advising centers around the world. 

Want 
to Study 

in the uSa? 
Fulbright 
can help

Fulbright Program
the largest educational exchange scholarship program in the world, 
operating in more than 155 countries.

Fulbright greece
established in 1948 through a binational treaty between the united States 
and greece. A non-profit, non-political, autonomous educational organization. 
Since its inception, Fulbright has awarded more than 5,500 scholarships to 
greek and uS citizens.

Fulbright ScholarShiPS
For greek and uS citizens to study, lecture or conduct research in the 
united States and greece. highly competitive, merit based grants offered to 
students, scholars, teachers, professionals, scientists and artists.

Visit www.fulbright.gr for scholarship requirements and criteria.

Fulbright educational adviSing center – Study in the uSa
Offering accurate, comprehensive, and current information about accredited 
colleges and universities in the united States. Free advising services at 
Fulbright educational Advising Center – the only approved educationuSA* 
Advising Center in greece.

group advising Sessions: register online at www.fulbright.gr

Fulbright Foundation - 

greece

W www.fulbright.gr

e info@fulbright.gr

t +30 210 7241 811/2

ScholarShiPS For uS and greek citizenS

educational adviSing / Study in the uSa

Questions? Visit our website

For further information contact us by email 

Personal visits by appointment only



Fulbright
 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

*to educationuSA λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου eξωτερικών των ΗΠΑ και αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο εγκεκριμένων 
συμβουλευτικών κέντρων για σπουδές στις ΗΠΑ.

ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ; 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ 
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Fulbright

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Fulbright
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών και υποτροφιών 
στον κόσμο. Λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες.
 
ΙΔΡΥΜΑ Fulbright ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ιδρύθηκε το 1948 με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην 
Ελλάδα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός, πολιτικά ανεξάρτητος εκπαιδευτικός 
οργανισμός. Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Fulbright έχει απονείμει περισσότερες 
από 5.500 υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες.
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Fulbright
Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς 
πολίτες, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις: Επισκεφθείτε το www.fulbright.gr
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Fulbright ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και αμερόληπτη, εξειδικευμένη 
πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Ιδρύματος Fulbright είναι το μόνο κέντρο 
στην Ελλάδα εγκεκριμένο από το educationuSA*.

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Δηλώστε συμμετοχή στο  
www.fulbright.gr

 

ΙΔΡΥΜΑ Fulbright

W www.fulbright.gr

e info@fulbright.gr

t +30 210 7241 811/2

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε μέσω email 

Συνάντηση μόνο κατόπιν συνεννόησης


