Τελετή Βράβευσης Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 15 Ιουνίου
2016 , 6.00 μ.μ., Αίθουσα Β108, Πανεπιστημιούπολη
Βραβεία Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Α) Ακαδημαϊκή Υποτροφία Διάκρισης Ρόη Πογιατζή, εις Μνήμη του αδελφού του
Άλκη Πογιατζή
Ο επιχειρηματίας κύριος Ρόης Πογιατζής, είναι πρόσφυγας από την Αμμόχωστο, ο
οποίος ζει και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον Σεπτέμβριο
του 2013, σε μια έμπρακτη ένδειξη της κοινωνικής του ευαισθησίας και προσφοράς,
προέβη σε δωρεά συνολικού ύψους 150,000€ εις μνήμη του μεγαλύτερου αδελφού του
Άλκη Πογιατζή, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2012.
Η δωρεά, υπό μορφή 3 ετήσιων υποτροφιών αξίας 5000€ η κάθε μια, για 10 χρόνια,
φέρει το όνομα «Ακαδημαϊκή Υποτροφία Διάκρισης Ρόη Πογιατζή, εις Μνήμη του
Πολυαγαπημένου Αποβιώσαντος Αδελφού του Άλκη Πογιατζή», και απονέμεται σε
άριστους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η μία από τις τρεις φετινές υποτροφίες απονέμεται στην διδακτορική φοιτήτρια των
Γαλλικών Σπουδών του τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Άννα
Σακκά.
B) Βραβεία Oικογένειας Λάμπη Γ. Κωνσταντινίδη ύψους 500€
Βραβείο Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού
Το βραβείο είναι θεσμοθετημένο ετήσια από την έναρξη του προγράμματος Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας το 1999 και απονέμεται ισότιμα σε δύο φοιτητές για την
καλύτερη επίδοση στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και για την
καλύτερη μελέτη στο θέμα του Γαλλικού Πολιτισμού αντιστοίχως. Τα φετινά βραβεία
απονέμονται ως ακολούθως:
α) Βραβείο 250€ και τιμητική πλακέτα απονέμονται στη φοιτήτρια του Τμήματος
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με την καλύτερη επίδοση στο Πρόγραμμα
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Χριστιάνα Μιχαήλ (9.14/10).
β) Βραβείο 250€ και τιμητική πλακέτα απονέμονται στη φοιτήτρια των Γαλλικών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών για την καλύτερη μελέτη στο θέμα του Γαλλικού Πολιτισμού
στο Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εμμανουέλα Κουγιουμιτζάκη
(8.40/10).
Γ) Βραβεία ΑΜΟPA 2015 ύψους 3000€
Ο AMOPΑ (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques) είναι ο
Σύνδεσμος των μελών του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα που ιδρύθηκε το 1962
και τελεί υπό την υψηλή αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του
Υπουργού Παιδείας και του Μέγα Καγκελαρίου της Λεγεώνας της Τιμής. Ο θεσμός του
Ακαδημαϊκού Φοίνικα καθιερώθηκε το 1808 από τον Ναπολέοντα 1ο τιμώντας τους

Πανεπιστημιακούς καθώς και μεγάλες προσωπικότητες των γραμμάτων και των
τεχνών.
Ο σύνδεσμος AMOPΑ Κύπρου στηρίζει και προωθεί τη γαλλική γλώσσα και
κουλτούρα στον τόπο μας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας προσφέρει για έβδομη
συνεχή χρονιά χρηματικά βραβεία σε φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και
Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο σύνδεσμος ΑΜΟΡΑ προσφέρει από φέτος και 2 ταξίδια στο Παρίσι για τους
πρωτεύσαντες γαλλόφωνους φοιτητές των προπτυχιακών του προγραμμάτων Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας και Σύγχρονων γλωσσών και Ευρωπαικών σπουδών. Το
τμήμα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον σύνδεσμο.
Τα βραβεία AMOPA Κύπρου κατανέμονται ως ακολούθως :
α) Ένα βραβείο αξίας 1500€ στον φοιτητή του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας που έλαβε τον πρώτο καλύτερο μέσο όρο στο τέλος του Δ΄ έτους. Το
βραβείο συμπεριλαμβάνει ένα Ταξίδι στο Παρίσι και διαμονή 3 διανυκτυρεύσεων. Το
βραβείο απονέμεται στη Χριστιάνα Μιχαήλ.
β) Ένα βραβείο ίδιας αξίας, 1500€, στον φοιτητή του Πτυχίου Ευρωπαϊκών Σπουδών
που έλαβε τον πρώτο καλύτερο μέσο όρο στο τέλος του Δ΄ έτους στο πρόγραμμα με
γλωσσικό συνδυασμό που περιλαμβάνει τη γαλλική γλώσσα. Το βραβείο
συμπεριλαμβάνει. ένα Ταξίδι στο Παρίσι και διαμονή 3 διανυκτυρεύσεων Το βραβείο
απονέμεται στην Έμιλυ Μορφάκη.
Η Εμμανουέλα Κουγιουμιτζάκη, τεταρτοετής φοιτήτρια του Προγράμματος Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, έλαβε το βραβείο “Jeune Nouvelle” στο διαγωνισμό
ΑΜΟΡΑ. Το βραβείο περιλαμβάνει ένα κουπόνι αγοράς βιβλίων αξίας 100€ μαζί με
το τιμητικό δίπλωμα.
Δ) Βραβεία Tμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ύψους 750€
Tα βραβεία απονέμονται στους απόφοιτους του Προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως εξής:
α) Χρηματικό βραβείο ύψους 250€ για την άριστη επίδοση και τη Ψηλότερη Γενική
Βαθμολογία στο τέλος του Δ΄ έτους και τιμητική πλακέτα απονέμονται στην Μαρία
Σαββίδου (9.22/10).
β) Χρηματικό βραβείο ύψους 250€ για τον άριστη επίδοση και τη δεύτερη Ψηλότερη
Γενική Βαθμολογία στο τέλος του Δ΄ έτους και τιμητική πλακέτα, απονέμονται στην
Μελίνα Νεοφύτου (9.12/10).
γ) Χρηματικό βραβείο ύψους 250€ για τον άριστη επίδοση και την Τρίτη Ψηλότερη
Βαθμολογία στο τέλος του Δ΄ έτους και τιμητική πλακέτα, απονέμονται στην Έμιλυ
Μορφάκη (8.66/10).
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