ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ/ΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

1. Γενικά
1.1

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει 55 υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε διδακτορικές/ούς
φοιτήτριες/ές.

1.2

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεκδίκηση υποτροφίας έχουν όλες/οι οι διδακτορικές/οί
φοιτήτριες/ές που φοιτούν ήδη σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

1.3

Οι διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές πρέπει να είναι ενεργοί φοιτητές κατά το εξάμηνο που υποβάλλουν
αίτηση για υποτροφία.

1.4

Η υποτροφία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019. H έναρξη της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2018,
η οποία δεν μπορεί να αλλάξει και η καταληκτική ημερομηνία της θα είναι η 30ή Ιουνίου 2019

1.5

Η υποτροφία δεν είναι ανανεώσιμη.

1.6

Η υποτροφία περιλαμβάνει τις δόσεις των διδάκτρων του ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος
σπουδών και επίδομα ύψους €8.000 το οποίο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους €4.000
έκαστη, εντός κάθε εξαμήνου σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τις εγγραφές στα μαθήματα. Η
καταβολή του επιδόματος θα αρχίσει αφού γίνουν οι σχετικές πιστώσεις με βάση τον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα. Θα πρέπει επίσης να
επιβεβαιωθεί ότι η/ο φοιτήτρια/ής έχει εγγραφεί σε μαθήματα. Ο όρος «μαθήματα» περιλαμβάνει και
εγγραφή σε συγγραφικά ή ερευνητικά στάδια.

1.7

Τα δίδακτρα του προγράμματος της/του φοιτήτριας/ή καταβάλλονται από τα ίδια έσοδα του Τμήματος
που παραχωρεί την υποτροφία, και το επίδομα της υποτροφίας καταβάλλεται από τα ίδια έσοδα της
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

1.8

Οι διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές στους οποίους θα παραχωρηθεί η υποτροφία υποχρεούνται να έχουν
διδακτικές ή άλλες υποχρεώσεις στα Τμήματα τους διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα
χωρίς την καταβολή επιπρόσθετης επιχορήγησης.

2. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης
2.1.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας έχουν όλες/οι οι διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2.2.

Οι υποψήφιές/οι πρέπει να είναι διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές πλήρους φοίτησης.

2.3.

Διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές που εργοδοτούνται ταυτόχρονα εντός Πανεπιστημίου Κύπρου ως
Μεταπτυχιακές/οί Συνεργάτιδες/ες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικοί Επιστήμονες,

Ερευνήτριες/ές, Διοικητικό προσωπικό ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση αποκλείονται από την
παραχώρηση υποτροφίας.
2.4.

Διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές που εργοδοτούνται ταυτόχρονα εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου σε
οποιαδήποτε θέση αποκλείονται από την παραχώρηση υποτροφίας.

2.5.

Διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές που λαμβάνουν άλλην υποτροφία ή άλλο εισόδημα από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ, αποκλείονται από την
παραχώρηση υποτροφίας.

3. Οικονομικές Παροχές
3.1.

Η υποτροφία περιλαμβάνει τα δίδακτρα του προγράμματος σπουδών από τα ίδια έσοδα του
Τμήματος που παραχωρεί την υποτροφία, καθώς και επίδομα υποτροφίας από τα ίδια έσοδα της
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το επίδομα της υποτροφίας είναι ύψους €8.000 και καταβάλλεται
σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους €4.000 έκαστη, εντός κάθε εξαμήνου σε εύλογο χρονικό διάστημα
μετά από τις εγγραφές στα μαθήματα . Η καταβολή του επιδόματος θα αρχίσει αφού γίνουν οι σχετικές
πιστώσεις με βάση τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο αντίστοιχα. Θα πρέπει επίσης η ΣΜΣ να βεβαιώσει ότι η/ο φοιτήτρια/ής έχει εγγραφεί σε
μαθήματα. Ο όρος «μαθήματα» περιλαμβάνει και εγγραφή σε συγγραφικά ή ερευνητικά στάδια.

3.2.

Παράταση ή αναστολή στην καταβολή του επιδόματος της υποτροφίας γίνεται μόνο σε περίπτωση
που η/ο φοιτήτρια/ής βρίσκεται με αναστολή φοίτησης, προσωρινή διακοπή φοίτησης, άδεια
μητρότητας ή άδεια πατρότητας.

3.3.

Σε περίπτωση που η/ο υπότροφη/ος αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών πριν από την
ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος και την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, η
υποτροφία διακόπτεται. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί στη Σχολή Μεταπτυχιακών
Σπουδών διακοπή της υποτροφίας σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ακαδημαϊκής επίδοσης της/του
φοιτήτριας/τή.

4. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αφορούν σε:
4.1
4.2
4.3
4.4

Ακαδημαϊκή επίδοση
Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα
Συμμετοχή σε Συνέδρια/Δημοσιεύσεις κλπ.
Συστατικές επιστολές

5. Αξιολόγηση Υποψηφίων
5.1

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για την παραχώρηση της υποτροφίας γίνεται από ειδική επιτροπή
επιλογής αποτελούμενη από επτά ακαδημαϊκά μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΣΜΣ). Της Επιτροπής προεδρεύει ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα άλλα 6 μέλη της Επιτροπής προέρχονται ένας από κάθε μια από τις
υπόλοιπες Σχολές του Πανεπιστημίου και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπροσώπους των
Τμημάτων της κάθε Σχολής στο Συμβούλιο της ΣΜΣ.

5.2

Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων της κάθε Σχολής στο Συμβούλιο της ΣΜΣ, συνέρχονται σε συνεδρία
υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της ΣΜΣ και επιλέγουν τον εκπρόσωπό τους στην
ειδική επιτροπή που θα αξιολογήσει τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή για την επιλογή των μελών
της ειδικής επιτροπής δύναται να γίνεται και ηλεκτρονικά με συντονιστή τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα
της ΣΜΣ.
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5.3

Όταν επιλεγούν οι εκπρόσωποι και των έξι Σχολών στην ειδική επιτροπή επιλογής, ενημερώνεται ο
Κοσμήτορας της ΣΜΣ για την τελική σύνθεση της επιτροπής.

5.4

Σε περίπτωση που μέλος της ειδικής επιτροπής επιλογής είναι η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος
υποψήφιας/ίου, ο Κοσμήτορας της ΣΜΣ ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου της ΣΜΣ ως
αναπληρώτρια/ή.

5.5

Η/Ο εκπρόσωπος των Τμημάτων της κάθε Σχολής που έχει επιλεγεί στην ειδική επιτροπή, ετοιμάζει
κατάλογο των υποψηφίων με σχόλια ή παρατηρήσεις, για παροχή υποτροφίας που είναι
διδακτορική/ός φοιτήτρια/ής σε προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σχολής του.

5.6

Η/Ο εκπρόσωπος των Τμημάτων της κάθε Σχολής αποφασίζει ποιες/ποιοι από τις/τους
υποψήφιες/ίους πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης των υποτροφιών, και
ετοιμάζει
κατάλογο επιλεγμένων υποψηφίων,
με σχόλια ή παρατηρήσεις στον οποίο
συμπεριλαμβάνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προγραμμάτων σπουδών που
λειτουργούν στη Σχολή της/του. Η/Ο εκπρόσωπος των Τμημάτων της κάθε Σχολής συμβουλεύεται τα
υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου ΣΜΣ προερχόμενα από την οικεία Σχολή του πριν από την ετοιμασία
του καταλόγου με τους επιλεγμένους υποψηφίους.

5.7

Η επιμέρους βαθμολογία της ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου στα κριτήρια
που αναφέρονται στο σημείο 4 πιο πάνω είναι:
5.7.1
5.7.2
5.7.3

Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας: 10 μονάδες
Βιογραφικό
σημείωμα
(ακαδημαϊκά
προσόντα,
συνέδρια/δημοσιεύσεις κλπ): 15 μονάδες
Συστατικές επιστολές: 5 μονάδες

δημοσιεύσεις,

συμμετοχή

σε

5.8

Η ειδική επιτροπή υποβάλλει ονομαστικό κατάλογο με την εισήγησή της στον Κοσμήτορα της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών για έγκριση.

5.9

Ο Κοσμήτορας της ΣΜΣ έχει δικαίωμα να αναπέμψει την εισήγηση ή μέρος της εισήγησης της ειδικής
επιτροπής.

5.10

Ο Κοσμήτορας της ΣΜΣ ενημερώνει το Συμβούλιο της Σχολής, το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη
Σύγκλητο για τις/τους φοιτήτριες/ές στις/στους οποίες/ους αποφασίστηκε να παραχωρηθεί
υποτροφία.

5.11

Η ΣΜΣ ενημερώνει τις/τους φοιτήτριες/ές στους οποίους αποφασίστηκε να παραχωρηθεί υποτροφία.

5.12

Η ΣΜΣ αποφασίζει για την αναστολή, μείωση ή τερματισμό της παραχώρησης υποτροφίας σε
συγκεκριμένη/ο φοιτήτρια/τή, όταν κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που το επιβάλλουν (π.χ. λόγοι
σχετικά με την επίδοση του υπότροφου).

5.13

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος της/του φοιτήτριας/τή υποβάλλει στη
ΣΜΣ δισέλιδη έκθεση προόδου για τις ερευνητικές δραστηριότητες της/του φοιτήτριας/τή .

6. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
6.1.

Οι υποψήφιες/οι για παραχώρηση υποτροφίας υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος υποβολής υποτροφίας.

6.2.

Οι υποψήφιες/οι υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία:

i.

«Ηλεκτρονική Αίτηση για παραχώρηση υποτροφιών σε Διδακτορικές/ούς Φοιτήτριες/τές»
(http://www.ucy.ac.cy/graduateschool)

ii.

Βιογραφικό σημείωμα αποκλειστικά σε μορφή Europass.
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iii.

Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (μέχρι 2 σελίδες)

iv.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. αντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων,
κλπ)

v.

Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (η μία συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από την/τον
Ερευνητικό Σύμβουλο του υποψηφίου), οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

6.3.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Τμήματα είναι η 31.5.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα
12.00 το μεσημέρι.

7. Διαδικασία Προώθησης Αιτήσεων στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

7.1.

Το Τμήμα καταρτίζει κατάλογο κατάταξης με βαθμολόγηση των υποψηφίων του όσον αφορά στο
κριτήριο αξιολόγησης του Βιογραφικού Σημειώματος του/της υποψηφίου/υποψήφιας και την
αποστέλλει στη ΣΜΣ μέσω της/του Προέδρου του.

7.2.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν
μέχρι τις 31.5.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

7.3.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριληφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και οι
οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

7.4.

Λόγω της πιθανότητας να υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων για την παραχώρηση υποτροφίας
σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων και τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό, η υποβολή
αίτησης δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη τη χορήγηση υποτροφίας. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
διατηρεί επίσης το δικαίωμα να παραχωρήσει πέραν της μίας υποτροφίας σε ένα ακαδημαϊκό Τμήμα
ή/και να μην παραχωρήσει υποτροφία σε συγκεκριμένο Τμήμα.

8. Πληροφορίες
Για
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφθούν
την
ιστοσελίδα
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool ή να αποτείνονται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη
Ισόγειο Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
Τηλ. 00357 22894044
Fax. 00357 22894438
Email: fgs@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool

/BAΡ
16 Μαρτίου 2018
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