ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει δυο
Υποτροφίες για τα διδακτορικά του προγράμματα στην Κοινωνιολογία και στην Πολιτική Επιστήμη. Οι
Υποτροφίες προορίζονται μόνον για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για εισδοχή από Ιανουάριο
2018.
Η ετήσια αξία της Υποτροφίας θα είναι 12000 Ευρώ έκαστη, δηλ. 1333 Ευρώ μηνιαίο επίδομα για εννέα
μήνες (δεν θα περιλαμβάνει οιεσδήποτε υποχρεώσεις το καλοκαίρι), συν τα δίδακτρα. Επιπρόσθετα θα
διατίθενται 800 Ευρώ ετησίως για παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια.
Η Υποτροφία θα μπορεί να παραχωρείται για τέσσερα έτη, αναλόγως της επίδοσης του Υποψήφιου
Διδακτορικού φοιτητή, που θα αξιολογείται από το Συμβούλιο Τμήματος, και νοουμένου ότι θα
εγκρίνονται τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Οι Υποψήφιοι Διδακτορικοί
φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν δεν θα πρέπει να εργάζονται, εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου, την
περίοδο παροχής της Υποτροφίας τους. Ως μέρος της Υποτροφίας, ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα
προσφέρει υπηρεσία ως Βοηθός Διδασκαλίας στο Τμήμα (για μια διδακτική μονάδα – 4 ώρες
απασχόλησης τη βδομάδα κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου) ή/και να παρέχει
διοικητική υποστήριξη.
Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι/ες να ετοιμάσουν την ερευνητική τους πρόταση αφού συμβουλευτούν τη
σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ucy.ac.cy/sap/el/academicprogramms/doctoralprogramme, και αφού εξετάσουν τα ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ και επικοινωνήσουν με τον/ην πιο
κατάλληλο/η σχετικά με την πρότασή τους. Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή
στην Αγγλική ή σε άλλη Διεθνή Γλώσσα, με την έγκριση του/της Ερευνητικού Συμβούλου.
Κριτήρια Επιλογής:
(1) Ακαδημαϊκή Αριστεία
(2) Καινοτόμος Ερευνητική Πρόταση
(3) Δυνατότητα Επίβλεψης από Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης στα διδακτορικά προγράμματα του
Τμήματος στο σύνδεσμο http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα είναι γύρω στα τέλη
Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία περί τα τέλη Οκτωβρίου. Οι
ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στο πιο πάνω σύνδεσμο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.

