Προκήρυξη θέσεων και υποτροφιών για μεταπτυχιακές
σπουδές, επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την προκήρυξη
30 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (20 θέσεις) και Διδακτορικού (10
θέσεις), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2019. Ταυτόχρονα ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους, για τις υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» για Νεοεισερχόμενους
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα χορηγήσει συνολικά 120
υποτροφίες σε νέους φοιτητές που εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ, όλων των Σχολών
(http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Elli
niki_Prokirixi_Earino_2019_2020.pdf).
Οι
υποτροφίες
απευθύνονται
μόνο
σε
νεοεισερχόμενους φοιτητές και έχουν ως στόχο την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου
και την οικονομική στήριξη τους. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή
επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: πλήρεις (πλήρης κάλυψη
διδάκτρων συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το μεγαλύτερο σε
ερευνητική θεματολογία, τεχνολογική υποδομή, αριθμό φοιτητών και προγραμμάτων
σπουδών, κέντρο έρευνας στη Βιολογία στην Κύπρο. Ο βασικός πυλώνας, στον οποίο
βασίζεται διαχρονικά η φιλοσοφία του Τμήματος, είναι η άρτια εκπαίδευση φοιτητών για
διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας στον τομέα των Βιολογικών και Βιοϊατρικών Επιστημών
στην Κύπρο. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, τα οποία
προσφέρονται πλέον αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, δίνουν την ευκαιρία στους
νεοεισερχόμενους φοιτητές να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να αποκτήσουν
πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια εφοδιασμένα με εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής. Με αυτό
τον τρόπο δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ερευνητικές και τεχνικές
τους δεξιότητες και την κριτική τους σκέψη, ώστε να εξελιχθούν στους επιστήμονες του αύριο,
έχοντας τα εφόδια για μελλοντική απασχόληση στην Κύπρο ή στη διεθνή αγορά εργασίας.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μαθήματα που
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων, όπως
ανοσολογία, κυτταρική και μοριακή βιολογία, αναπτυξιακή βιολογία και εμβρυολογία,
βιοπληροφορική, γενετική, επιγενετική, ιολογία, νευροβιολογία, βιολογία του καρκίνου,
οικολογία και βιοποικιλότητα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό, προερχόμενο από διεθνούς φήμης
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, διαθέτει πολύχρονη πείρα στην εκπαίδευση και την
έρευνα.. H διεθνούς εμβέλειας ερευνητική δραστηριότητα και ο μεγάλος αριθμός
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (peer-reviewed) με υψηλό αντίκτυπο και κύρος, η
προσέλκυση εξωτερικών ερευνητικών πόρων και επίλεκτων διεθνών προγραμμάτων
χρηματοδότησης, και οι διεθνείς συνεργασίες, μαρτυρούν την ανάδειξη του Τμήματος ως ένα
αξιόλογο πυρήνα παραγωγής και διάχυσης γνώσης με βάση τη διεθνή αριστεία.
Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:
Προγράμματα Μάστερ (Μ.Sc.):
 Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική
 Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία
Προγράμματα Διδακτορικού (Ph.D.):
 Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία
Οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλέξουν τα προγράμματα Μάστερ ή
Διδακτορικού στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, καθώς επίσης και το πρόγραμμα Διδακτορικού στη
Βιοποικιλότητα και την Οικολογία, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά
μαθημάτων και μεταπτυχιακών σεμιναρίων και να εκπονήσουν την εργαστηριακή διατριβή
τους σε ένα από τα 14 ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική προσφέρει παρακολούθηση μαθημάτων και
μεταπτυχιακών σεμιναρίων, καθώς και συγγραφή διατριβής με βάση τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία έχουν την δυνατότητα επιλογής είτε
εργαστηριακής είτε βιβλιογραφικής έρευνας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος

των Βιολογικών Επιστημών είναι απαιτητικά, εξασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών.
Οι υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για εισδοχή σε κάποιο από
τα μεταπτυχιακά προγράμματα, επιλέγονται μετά από προσωπική συνέντευξη. Οι φοιτητές που
επιθυμούν την εκπόνηση εργαστηριακής έρευνας, παροτρύνονται να έρθουν σε επικοινωνία
με το υπεύθυνο ακαδημαϊκό μέλος του εργαστηρίου ενδιαφέροντος τους πριν από την υποβολή
της αίτησης τους, με σκοπό να εξασφαλίσουν μια θέση σε αυτό
(http://www.ucy.ac.cy/biol/el/research). Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι
ενθουσιώδεις, φιλόδοξοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανταγωνισμού που
υπάρχει στο πεδίο των Βιολογικών Επιστημών, καθώς επίσης να είναι σε θέση να παίρνουν
πρωτοβουλίες για την διεξαγωγή καινοτόμων ερευνών και εφαρμογών στον τομέα της υγείας
και του περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, το ακαδημαϊκό προσωπικό και
τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και για τα 14 ερευνητικά εργαστήρια που στεγάζονται στο
τμήμα των Βιολογικών Επιστημών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://ucy.ac.cy/biol/el/ ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο που αναγράφεται πιο κάτω.
Γραμματεία του Τμήματος: κ. Άννα Χρίστου Τηλ.: +357 22 892894, Email:annac@ucy.ac.cy

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών γίνονται
μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού συστήματος αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου
http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12 το
μεσημέρι. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae)
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού
επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης.
3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών.
4. Σύντομη έκθεση, μέχρι 2 σελίδες, προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.

5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν
συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές
πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:
- €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ
Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:
•

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
- Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

•

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

- Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του
προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
- Κάθε έτος φοίτησης, πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16
εξάμηνα), αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό
διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» για Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
(επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)
Οι υποψήφιοι φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση για υποτροφία, θα πρέπει να το δηλώσουν
στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies/Politiki_EvagorasPraxandros_19.10.18.pdf.

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να παρέχουν βοηθητικό διδακτικό έργο έναντι αμοιβής. Το
βοηθητικό διδακτικό έργο οποίο περιλαμβάνει διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία
ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών, κ.ά. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα
με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683, για μέγιστη περίοδο δέκα
μηνών. Η παροχή βοηθητικού διδακτικού έργου από μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι ευκαιρία
για διδακτική εμπειρία, διευρυμένη συνεργασία με καθηγητές και συνεργασία με άλλους Β.Δ.
για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.4.html

