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Σεπτέμβριος 2017

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το ακόλουθο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του
2017:

1. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Δεκαπέντε (15) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Petroleum Engineering στην αγγλική
γλώσσα.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα δίνονται στην ιστοσελίδα https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/
Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε Ειδικό Έντυπο, το οποίο θα αποστέλλεται απευθείας στο Συντονιστή του
προγράμματος Καθηγητή Πάνο Παπαναστασίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: panospap@ucy.ac.cy ή στη
διεύθυνση αλληλογραφίας:
Καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος.

Μαζί με το έντυπο αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου)
ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα
πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο με την κατάθεση του Εντύπου Εγγραφής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου).
3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
5. Τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν
συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή του Προγράμματος. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει
επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
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Δίδακτρα:
Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων στην αγγλική γλώσσα:
- € 8.000 για όλο το πρόγραμμα
Υποτροφίες:
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι προσφέρει αριθμό
υποτροφιών σε θέματα συναφή με το κλάδο των Πετρελαίων στο σύνδεσμο
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Όσοι από τους υποψηφίους ενδιαφέρονται για υποτροφία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους έγκαιρα
στην Πολυτεχνική Σχολή για να εξεταστεί πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υποτροφία
στο Υπουργείο ΥΕΕΒΤ.
Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τη Γραμματεία του Τμήματος, κα. Εύα
Λοϊζου, από τις 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ, Τηλ. 22 892200, www.ucy.ac.cy/cee/el/.
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