Διάλογος – Κέντρο Διασύνδεσης Σπουδών και Εργασίας
Ελλάδας-Γερμανίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και αποτελούν τις
βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε, οι οποίες βεβαίως μπορούν να
προσαρμοσθούν στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Υπηρεσίες

Επιμέρους εργασίες

Αμοιβή
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Έρευνα για
σπουδές
(για 1 ειδικότητα σε
10 παν/μια ή για 2
ειδικότητες σε 5
παν/μια)

-

-

-

-

-

-

1. Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται :
καταγραφή των δεδομένων του υποψήφιου
παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις
προοπτικές και τις δυνατές επιλογές για σπουδές στη
Γερμανία
συζήτηση και κατάληξη όσον αφορά το πλαίσιο
συνεργασίας μεταξύ υποψήφιου και της ‘ΔΙΑΛΟΓΟΣ’

2. Κατά τη βασική έρευνα:
συγκεντρώνονται οι βασικές πληροφορίες όσον
αφορά τα προγράμματα σπουδών, τις προθεσμίες,
τα δίδακτρα καιτις προϋποθέσεις εισαγωγής
παρέχονται όλες οι σχετικές
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις

3. Στη δεύτερη συνάντηση :
παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και
επιλέγονται οι προτιμητέες σχολές
παρέχονται συμβουλές για τις σπουδές και
αποφασίζεται η καλύτερη τακτική που θα
ακολουθηθεί, με βάση τις επιθυμίες και τα προσόντα
του υποψήφιου

4. Κατά την αναλυτική έρευνα :
συγκεντρώνονται οι αναλυτικές πληροφορίες για τις
επιλεχθείσες σχολές (προγράμματα σπουδών), όσον
αφορά :
o τον οδηγό σπουδών με τα σχετικά φυλλάδια
o την κατάταξή τους
o τα δίδακτρα και το κόστος ζωής
o τις
προοπτικές(μεταπτυχιακό,
αγορά
εργασίας)
o την πρόσβαση στην πόλη από τα
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-

-

Αιτήσεις για
Σπουδές
(έως και 5 αιτήσεις)

-

-

-

-

-

-

-

αεροδρόμια
γίνονται όλες οι απαραίτητες επικοινωνίες με τα
πανεπιστήμια, για την εξακρίβωση κάποιων
λεπτομερειών

5. Στην τρίτη συνάντηση :
παρουσιάζονται τα στοιχεία της αναλυτικής έρευνας
δίνονται οι κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα

1. Προετοιμασία αιτήσεων :
δημιουργία
ενός
emailaccount
αναφοράς&επικοινωνίας για τον ενδιαφερόμενο
σύνταξη ή βελτίωση του βιογραφικού
σκανάρισμα και αποθήκευση των απαραίτητων
δικαιολογητικών
(ταυτότητα,
φωτογραφία,
απολυτήριο, βεβαίωση πανελλήνιων κλπ)
δημιουργία ενός account στο uni-assist.de ή στο
hochschulstart.de (για έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών)

€600

2. Διεκπεραίωση αιτήσεων :
δημιουργία ενός account αίτησης στο πανεπιστήμιο
λεπτομερής έλεγχος και αποσαφήνιση των
διαδικασιών του κάθε πανεπιστημίου
συμπλήρωση της φόρμας αίτησης και υποβολή της
ετοιμασία του φακέλου της αίτησης για αποστολή
της,με εκτύπωση της αίτησης και συγκέντρωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών

Σε περίπτωση που
γίνουν μεμονωμένες
αιτήσεις :
1η αίτηση: €250
2η – 3η : €100 έκαστη
4η – 5η : €75 έκαστη
Λοιπές : €50 έκαστη

3. Παρακολούθηση πορείας αιτήσεων :
υποστήριξη του υποψήφιου όσον αφορά τις
απαντήσεις-ειδοποιήσεις των πανεπιστημίων, οι
οποίες παρακολουθούνται από τον ίδιο, μέσω του
ελέγχου του emailaccount
ενημέρωση του υποψήφιου για τα επόμενα βήματα
σχετικά με τις παραπάνω ειδοποιήσεις
επαφή με τον υποψήφιο για καθοδήγηση σχετικά με
την αποδοχή του

4. Ανεύρεση εστίας:
έρευνα για δημόσιες φοιτητικές εστίες
πανεπιστήμιο και υποβολή σχετικών αιτήσεων

ανά

5. Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
Η συγγραφή της γίνεται με βάση :
την έρευνα για το κάθε πανεπιστήμιο, για τους
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(€70 για
μεμονωμένη έρευνα
και αιτήσεις σε 5
εστίες)
(€70 για
μεμονωμένη
υπηρεσία σε 5
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καθηγητές του, για τα project που έχει υλοποιήσει ή
υλοποιεί, για το γιατί αξίζει να σπουδάσει κάποιος
εκεί κλπ, κλπ
- τα δεδομένα του υποψήφιου, το τι έχει κάνει καιτι
προσωπικότητα είναικλπ, κλπ

Έρευνα και αιτήσεις
για δημόσιες
&ιδιωτικές εστίες (σε
μία πόλη)

Περιλαμβάνει :
- έρευνα για δημόσιες και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες
- επικοινωνία με τις εστίες
- αίτηση προς τις εστίες για αποδοχή
- επαφή με τον υποψήφιο για καθοδήγηση σχετικά με
την αποδοχή του

Εγγραφή στο
πανεπιστήμιο

Περιλαμβάνει :
- διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής στη σχολή
του πανεπιστημίου (απαραίτητη η συνδρομή του
επιτυχόντα)
- καθοδήγηση και προετοιμασία της βεβαίωσης
απαλλαγής δημόσιας ασφάλειας & περίθαλψης
(απαραίτητη η συνδρομή του επιτυχόντα)

παν/μια)

€200

€100

Έρευνα – Αιτήσεις σε Πανεπιστήμια
•

Η σχετική έρευνα θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και με βάση τα στοιχεία που θα μας
δοθούν

•

Ο υποψήφιος θα πρέπει ο ίδιος να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να
αποφασίσει με βάση τις προτάσεις μας, σχετικά με το ποια πανεπιστήμια θα επιλέξει για
να υποβάλλoυμε αιτήσεις

•

Η εταιρεία ‘Διάλογος’ εγγυάται την επιτυχή εισαγωγή του υποψήφιου σε ένα από τα
προτεινόμενα πανεπιστήμια, εάν η έρευνα πραγματοποιηθεί από την ίδια και εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής με βάση τα δεδομένα του υποψήφιου (βαθμοί, επίπεδο
γλώσσας κλπ), με εξαίρεση τις ιατρικές σχολές

•

Όλες οι αιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών (ακόμα και αυτών σε
ηλεκτρονική μορφή), που θα συνταχθούν ή θα συγκεντρωθούν, θα πρέπει να ελεγχθούν
από τον υποψήφιο, ο οποίος και θα τα υπογράψει. Η τελική ευθύνη εναπόκειται
αποκλειστικά στον υποψήφιο

•

Με την περάτωση της διαδικασίας αιτήσεων, ο υποψήφιος έχει την ευθύνη της
παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεών του. Η εταιρία μας θα είναι στο πλευρό του
υποψήφιου σε κάθε περίπτωση και μέχρι την ολοκλήρωση της επιτυχούς εγγραφής του σε
κάποιο πανεπιστήμιο
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•

Έρευνα : Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα δίνεται το σύνολο της συμφωνηθείσας
αμοιβής

•

Αιτήσεις: Κατά την ανάθεση των εργασιών θα προκαταβάλλεται το 50% της
συμφωνηθείσας αμοιβής και πριν την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων, θα
εξοφλείται το υπόλοιπο 50%. Στην περίπτωση καταβολής του συνόλου της
συμφωνηθείσας αμοιβής, θα χορηγείται έκπτωση 10%.

•

Οι μεταφράσεις και ταχυδρομικές αποστολές επιβαρύνουν αποκλειστικά τον υποψήφιο

Έρευνα – Αιτήσεις σε Εστίες
•

Αρχικά επιλέγονται από τον υποψήφιο, οι πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η
σχετική έρευνα και δίνονται οι σχετικές προδιαγραφές του επιθυμητού χώρου

•

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, ο υποψήφιος επιλέγει τις εστίες που επιθυμεί να
υποβάλλουμε αιτήσεις

•

Στη συνέχεια υποβάλλονται οι αιτήσεις, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και έχουν γίνει οι αναγκαίες επικοινωνίες με τις εστίες

•

Με την περάτωση της διαδικασίας αιτήσεων, ο υποψήφιος έχει την ευθύνη της
παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεών του. Η εταιρία μας θα είναι στο πλευρό του
υποψήφιου, σε κάθε περίπτωση και μέχρι την ολοκλήρωση της αποδοχής του σε κάποια
από τις εστίες.

•

Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης, για
αποδοχή του υποψήφιου σε κάποια από τιςεστίες

• Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα καταβάλλεται το σύνολο της συμφωνηθείσας
αμοιβής

Εγγραφή στο πανεπιστήμιο
•
•

•

Η όλη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής στη σχολή του πανεπιστημίου γίνεται από
την εταιρεία μας, με απαραίτητη όμως τη συνδρομή του επιτυχόντα
Η καθοδήγηση και η προετοιμασία της βεβαίωσης απαλλαγής της δημόσιας ασφάλειας &
περίθαλψης, γίνεται επίσης από την εταιρεία μας, με απαραίτητη πάντα τη συνδρομή του
επιτυχόντα
Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα καταβάλλεται το σύνολο της συμφωνηθείσας
αμοιβής
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