OPEN HOUSE ATHENS 2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ»
ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
•

•

•

•

•

Η Σχολή Βακαλό Art & Design, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη
γέννηση της Ελένης Βακαλό (ιδρύτρια της Σχολής, ποιήτρια, ιστορικός της
τέχνης, τεχνοκριτικός, 1921-2001) και θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής σε αυτή
τη σπουδαία προσωπικότητα, προκηρύσσει την ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΛΕΝΗ
ΒΑΚΑΛΟ» για προπτυχιακές σπουδές Design σε ένα από τα προγράμματα της
Σχολής.
Η υποτροφία αφορά σπουδές σε οποιοδήποτε από τα 3 προπτυχιακά
προγράμματα παρέχει η Σχολή Βακαλό (Γραφιστική, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού
Χώρου ή Digital Design) τα οποία είναι επικυρωμένα από το κρατικό βρετανικό
Πανεπιστήμιο του Derby και οδηγούν στην απονομή του πτυχίου Βachelor of
Arts (Honours) in Design από το εν λόγω Πανεπιστήμιο (στο πτυχίο αναγράφεται
η ειδικότητα που έχει ακολουθήσει ο/η κάθε σπουδαστής/τρια, δηλ. Graphic
Design ή Interior Design ή Digital Design).
Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον/στην πρωτεύσαντα/ασα του διαγωνισμού με
θέμα “συνολικό πορτφόλιο” στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Open
House Athens 2021. H επιτροπή που θα κρίνει τις συμμετοχές θα αποτελείται από
2 μέλη της Σχολής Βακαλό Art & Design και 1 μέλος της οργανωτικής ομάδας
του Open House Athens.
Η υποτροφία θα καλύπτει το σύνολο του κόστους των διδάκτρων του Α΄ έτους
σπουδών (που ανέρχεται στο ποσό των 7.000€), συμπεριλαμβανομένων των
εξέταστρων του βρετανικού Πανεπιστημίου. Ο/η υπότροφος έχει δυνατότητα να
διατηρήσει για τα επόμενα 2 έτη, μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών
του/της, επιπλέον υποτροφία ύψους 6.000€ για κάθε έτος (οπότε η αξία της θα
ανέλθει στο ποσό των 19.000€), υπό την προϋπόθεση ότι ο Μ.Ο. βαθμολογίας
του/της είναι πάνω από 70/100 (first class) στο τέλος του Α΄ και Β΄ έτους
αντίστοιχα.
Η χορήγηση της υποτροφίας αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Ο/η δικαιούχος
μπορεί, μετά από γραπτό αίτημά του/της, να ζητήσει αναβολή της έναρξης
χρήσης της υποτροφίας για ένα ακαδημαϊκό έτος, μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος
σοβαρός λόγος ο οποίος θα γίνει δεκτός από τη Διεύθυνση της Σχολής.

•

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της υποτροφίας και
δεν αποδεχτεί την προσφορά της Σχολής Βακαλό για τον πρώτο χρόνο των
δωρεάν προπτυχιακών σπουδών, η υποτροφία δεν αντικαθίσταται από χρηματικό
ποσό ούτε μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το “Κολλέγιο Βακαλό Α.Ε.”, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Open
House Athens 2021, και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της
ιδρύτριάς του Ελένης Βακαλό, παρέχει υποτροφία ενός (1) έτους για προπτυχιακές
σπουδές στα επικυρωμένα από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby
προγράμματά του Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Design, Bachelor of Arts
(Honours) in Interior Design ή Bachelor of Arts (Honours) in Digital Design, που
λειτουργεί στην έδρα του Κολλεγίου στην Αθήνα.
•

•

•

Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) έτος σε έναν/μία (1) σπουδαστή/τρια.
Ο/η υπότροφος έχει δυνατότητα να διατηρήσει για τα επόμενα δύο (2) έτη, μέχρι
και την ολοκλήρωση των σπουδών του/της, επιπλέον υποτροφία ύψους επιπλέον
6.000 € για κάθε έτος, υπό την προϋπόθεση ότι ο Μ.Ο. βαθμολογίας του/της είναι
πάνω από 70/100 (first class) στο τέλος του Α΄ και Β΄ έτους αντίστοιχα.
Σε αυτή την περίπτωση το ύψος της ολικής υποτροφίας θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 19.000 € για τα 3 έτη σπουδών και η μόνη οικονομική επιβάρυνση θα
αφορά τα εξέταστρα του Β΄ και Γ΄ έτους που αφορούν το Πανεπιστήμιο του
Derby και ανέρχονται στο ποσό των 1.000 € για καθένα από τα δύο αυτά έτη.
Δεδομένου του αντικείμενου σπουδών για το οποίο χορηγείται η υποτροφία,
μοναδική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος/α δεκτός/ή αποτελεί το να έχει
ολοκληρώσει τις σπουδές του Λυκείου.
Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν νοείται
φοίτηση με τη μορφή σπουδών μερικής παρακολούθησης ή χωρίς την παρουσία
του/της σπουδαστή/άστριας.
ΒRIEF ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε άτομο ηλικίας από 17 έως 27 ετών.
Επίσης, στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος άτομα που πιθανώς να
έχουν ήδη εγγραφεί στα προπτυχιακά προγράμματα του Κολλεγίου Βακαλό για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν και αυτά την εν λόγω
υποτροφία.
Οι εργασίες τού προς υποβολή πορτφόλιο, ιδανικά θα πρέπει να έχουν επιλεγεί με
τέτοιον τρόπο, ώστε να προβάλλουν τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές ικανότητες και

δεξιότητες του/της κάθε δημιουργού σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω
τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζωγραφική, Ελεύθερο Σχέδιο
Γραμμικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονική
Εικονογράφηση, Κόμικς
Αφίσα, Τυπογραφία, Οπτική Επικοινωνία, Συσκευασία
Video, Animation, Φωτογραφία
Αpplications, Web Design, Game Design, Προγραμματισμός
Σκηνογραφία, Φωτισμός
Interior Design, Product Design, Σχεδιασμός Επίπλου
Ιδιοκατασκευές ή 3d κατασκευές

Tο συνολικό πορτφόλιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 διαφάνειες και θα πρέπει
να παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή για προβολή σε οθόνη (PDF, μέγιστο μέγεθος
αρχείου 15MB). Οι εργασίες μπορεί επίσης (χωρίς να είναι ωστόσο απαραίτητο) να
έχουν υλοποιηθεί ή να έχουν προκύψει στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής ή και
σχολικής δραστηριότητας. Η επιτροπή θα κρίνει με βάση τη συνολική εικόνα και
πρωτοτυπία του πορτφόλιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: στην πρώτη διαφάνεια θα πρέπει να είναι εμφανή τα εξής στοιχεία:
1. ονοματεπώνυμο
2. ιδιότητα (μαθητής λυκείου, φοιτητής, απόφοιτος σχολής)
3. ηλικία
4. e-mail
5. κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας
Τα έργα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@vakalo.gr με θέμα
“Υποτροφία Ελένη Βακαλό – Open House Athens” από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου και με
καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.
Οι πέντε (5) επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες θα περάσουν στη 2η φάση του
διαγωνισμού, στην οποία θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (κατόπιν
επικοινωνίας, ώστε να οριστεί η μέρα και ώρα, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά σε
περίπτωση διαμονής εκτός Αττικής). Ο/η νικητής/ήτρια θα προκύψει από τη
συνεκτίμηση του υποβληθέντος πορτφόλιο και της συνέντευξης.
Η ανακοίνωση του/της νικητή/τριας θα γίνει το αργότερο έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2021
στις επίσημες ιστοσελίδες του Open House Athens και της Σχολής Βακαλό, ενώ ο/η
νικητής/τρια θα ειδοποιηθεί και τηλεφωνικώς για την παραλαβή της υποτροφίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 3 προπτυχιακά προγράμματα οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Κολλεγίου για
την αποστολή έντυπου υλικού ή να επισκεφθούν το website του Κολλεγίου στη
διεύθυνση www.vakalo.gr και να επιλέξουν στο menu την κατηγορία ΣΠΟΥΔΕΣ και
ΒΑ.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή 12 μήνες,
με δυνατότητα διατήρησής της για δύο (2) επιπλέον έτη, υπό όρους.
3. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η υποτροφία συνίσταται στην παροχή δωρεάν φοίτησης και δεν αντικαθίσταται με
χρηματικό ποσό.
4. ΕΝΑΡΞΗ
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποτροφίας είναι η 4η Οκτωβρίου 2021.
Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά με γραπτό αίτημα, για
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες, εάν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης που εισηγείται ανάλογα στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού
διαστήματος χωρίς να γίνει χρήση της υποτροφίας, η προσφορά παύει να ισχύει.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Ο/Η υπότροφος οφείλει να αποτελεί πρότυπο στη συμπεριφορά του/της και να
υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου Βακαλό:
(α) Περιοδική (ανά τετράμηνο) έκθεση σπουδών, στην οποία περιλαμβάνονται τα
πεπραγμένα του προηγούμενου τετραμήνου και ο προγραμματισμός του επομένου. Η
έκθεση εξετάζεται από τον επόπτη που έχει ορίσει το Δ.Σ. του Κολλεγίου Βακαλό, ο
οποίος εισηγείται συνέχιση ή διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση
που η επίδοση κρίνεται ανεπαρκής, η υποτροφία διακόπτεται.
(β) Δήλωση γνωστοποίησης διεύθυνσης και κάθε αλλαγής διαμονής ή προσωπικών
στοιχείων.

