ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ
(ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΚΑΙ ΜΑΣΕΡ)
ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΚΤΠΡΙΟΤ ΑΠΟΔΗΜΟΤ ΚΑΙ Ε ΠΟΛΙΣΕ ΥΩΡΩΝ ΕΚΣΟ
ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
Τν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πξνθεξχζζεη εηεζίσο 25 ππνηξνθίεο νη νπνίεο
απεπζχλνληαη ζε Κχπξηνπο απφδεκνπο θαη ζε πνιίηεο πξνεξρφκελνπο απφ ρψξεο
εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η παξαρψξεζε ησλ ππνηξνθηψλ έρεη σο ζηφρν ηελ
αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ κε ηελ
Οκνγέλεηα θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Γηα ηε
ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ έρεη εγθξηζεί ε δηάζεζε εηήζηνπ πνζνχ κέρξη €200.000
απφ ηα ίδηα έζνδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
1.1

Γενικψ Πλαίζιο:

1.1.1

Η Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πξνθεξχζζεη 25 ππνηξνθίεο ζε φια ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ επηπέδνπ Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθνχ πνπ πξνζθέξνληαη απφ
ηα Τκήκαηα.

1.1.2

Οη ππνηξνθίεο πξνθεξχζζνληαη ηνλ Ιαλνπάξην θάζε έηνπο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
πνπ αξρίδεη ην Σεπηέκβξην, παξάιιεια κε ηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ζηα
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.

1.1.3

Σε πεξίπησζε πνπ δελ παξαρσξεζνχλ φιεο νη δηαζέζηκεο ππνηξνθίεο, απηέο
κπνξνχλ λα επαλαπξνθεξπρζνχλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, παξάιιεια κε ηελ
επαλαπξνθήξπμε ησλ άγνλσλ ζέζεσλ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.

1.1.4

Οη ππνηξνθίεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ αθνξνχλ:

1.2

i.

5 ππνηξνθίεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ κε ηελ Οκνγέλεηα Απζηξαιίαο.

ii.

3 ππνηξνθίεο γηα θνηηεηέο
Αξγπξνθάζηξνπ, Αιβαλίαο.

iii.

1 ππνηξνθία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Οξζφδνμνπ Κνιιεγίνπ Γαζθάισλ Κέλπαο
(ε ππνηξνθία θαιχπηεη θαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο).

iv.

1 ππνηξνθία ζην Σχλδεζκν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Κνηλνπνιηηείαο
(Association of Commonwealth Universities) γηα θνηηεηή πξνεξρφκελν απφ
ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο.

v.

15 ππνηξνθίεο γηα Κχπξηνπο απφδεκνπο θαη γηα κε θνηλνηηθνχο πνιίηεο.
Οικονομικέρ Παποσέρ:

πξνεξρφκελνπο

απφ

ην

Παλεπηζηήκην

Οη ππνηξνθίεο θαιχπηνπλ:
1.2.1

Τα δίδαθηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. Τα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη
απφ ηα ίδηα έζνδα ηνπ Τκήκαηνο πνπ παξαρσξεί ηελ ππνηξνθία.

1.2.2

Δπίδνκα ππνηξνθίαο χςνπο €680 ην κήλα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 κελψλ εηεζίσο
(€680 Φ 10 = €6.800). Τν επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο χςνπο
€3.400 έθαζηε ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ (Γεθέκβξην θαη Μάην).

1.2.3

Η ππνηξνθία κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην,
λννπκέλνπ φηη ν Αθαδεκατθφο/Δξεπλεηηθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή βεβαηψζεη φηη ν
θνηηεηήο ζα εξγαζηεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ. Σηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη
πνζφ χςνπο €1.360 (€680 Φ 2) γηα ηελ πεξίνδν ησλ δχν κελψλ.

1.2.4

Οη ππφηξνθνη κπνξνχλ θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο, λα δηεθδηθήζνπλ,
κέζα απφ ηηο εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακνλή ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Τν ελνίθην ζα θαιχπηεηαη απφ ην επίδνκα ηεο ππνηξνθίαο πνπ ζα
ιακβάλνπλ.
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα δηακέλνπλ ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ππνβάιινπλ μερσξηζηή αίηεζε πξνο ην Γξαθείν Σηέγαζεο
ηεο Υπεξεζίαο Σπνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.

1.3

Διαδικαζία ςποβολήρ αίηηζηρ:

1.3.1

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκπιεξψλνληαο ην εηδηθφ έληππν «Αίηεζε γηα
παξαρψξεζε ζέζεο θαη ππνηξνθίαο ζε Κχπξηνπο απφδεκνπο θαη ζε πνιίηεο απφ
ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,
ζηε Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαζψο θαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Τκεκάησλ.

1.3.2

Οη αηηήζεηο απνζηέιινληαη απεπζείαο ζην Σπληνληζηή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ
θάζε Τκήκαηνο.

1.4

Δικαιοωσοι ςποβολήρ αίηηζηρ:

1.4.1

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο θαη δηεθδίθεζε ππνηξνθίαο έρνπλ νη ππνςήθηνη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γηα εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα επηπέδνπ
Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθνχ.

1.4.2

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ππνηξνθία εμεηάδνληαη
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεθηνί ζε ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ.

1.4.3

Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, πξέπεη λα είλαη θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο.

1.5

Κπιηήπια αξιολψγηζηρ ηυν ςποτηθίυν:

1.5.1

Αθαδεκατθή επίδνζε

1.5.2

Τπρφλ επηπξφζζεηα πξνζφληα

1.5.3

Σπζηαηηθέο επηζηνιέο

1.5.4

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία

1.5.5

Ήζνο ππνςεθίνπ
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Άιια θξηηήξηα ηα νπνία απνθαζίδεη ην Σπκβνχιην ηνπ θάζε Τκήκαηνο θαη αλαθνηλψλεη
ζην δηαδίθηπν.

1.5.6

Σεκεηψζεηο:
i.

Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα
παξαρψξεζε ππνηξνθηψλ δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνπ
ζπλίζηαηαη απφ ηελ θνηλσληθή – νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη απφ ηα θάζε
κνξθήο αθαζάξηζηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπ.
Σε πεξίπησζε έγγακνπ
ππνςεθίνπ κε ηέθλα, ε αίηεζε ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Τκήκαηνο θαη ζα παίξλεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα.

ii.

Οη ππνςήθηνη γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ είλαη
απαξαίηεην λα είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο φηαλ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εηζαγσγή ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.
Τν θάζε Τκήκα μερσξηζηά θαη θαηά πεξίπησζε, απνθαζίδεη εάλ ν ππνςήθηνο
κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ή φρη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Σε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
απαηηείηαη γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ην θάζε Τκήκα θαζνξίδεη απφ κφλν
ηνπ ην επίπεδν γλψζεο πνπ πξναπαηηείηαη. Σηελ πεξίπησζε απηή ην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαηαβάιιεη ηα δίδαθηξα ηνπ Σρνιείνπ Διιεληθήο
Γιψζζαο γηα λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο.

1.6

Αξιολψγηζη ςποτηθίυν:

1.6.1

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα παξνρή ππνηξνθίαο, γίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην
ηνπ Τκήκαηνο ή απφ Δηδηθή Δπηηξνπή (Ad hoc), πνπ ζπζηήλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ
απφ ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο.

1.6.2

Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο ελεκεξψλεη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ ηε Σρνιή
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, απνζηέιινληαο νλνκαζηηθφ θαηάινγν κε ηνπο θνηηεηέο
ζηνπο νπνίνπο απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ππνηξνθία (νλνκαηεπψλπκν, αξ.
ηαπηφηεηαο, πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθαδεκατθφ εμάκελν εηζδνρήο, αξ. ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ θνηηεηή).

1.6.3

Η Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πξνσζεί ηηο απνθάζεηο ησλ Τκεκάησλ γηα
παξαρψξεζε ππνηξνθίαο ζην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην γηα έγθξηζε.

1.6.4

Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ αλαζηνιή, κείσζε ή ηεξκαηηζκφ ηεο
παξαρψξεζεο ππνηξνθίαο ζε ζπγθεθξηκέλν θνηηεηή, φηαλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ
εηδηθνί ιφγνη πνπ ην επηβάιινπλ (π.ρ. ιφγνη ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ ππνηξφθνπ).

1.7

Διάπκεια ςποηποθιϊν:

1.7.1

Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ:

1.7.1.1

Η αξρηθή δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη έλα αθαδεκατθφ έηνο - δέθα (10) κήλεο.

1.7.1.2

Η ππνηξνθία αλαλεψλεηαη αλά αθαδεκατθφ εμάκελν λννπκέλνπ φηη ν
Αθαδεκατθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή βεβαηψλεη φηη ε αθαδεκατθή ηνπ επίδνζε
είλαη ηθαλνπνηεηηθή.

1.7.1.3

Η ππνηξνθία κπνξεί λα αλαλεσζεί κέρξη θαη δχν (2) αθαδεκατθά έηε θαη λα
θαιχςεη ηε κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή,
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λννπκέλνπ φηη ν Αθαδεκατθφο ηνπ Σχκβνπινο βεβαηψζεη φηη ε αθαδεκατθή ηνπ
επίδνζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
1.7.1.4

1.7.2

Η ππνηξνθία κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη
Αχγνπζην, λννπκέλνπ φηη ν Αθαδεκατθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή βεβαηψζεη φηη ν
θνηηεηήο ζα εξγαζηεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ.
Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα:

1.7.2.1

Η αξρηθή δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη έλα αθαδεκατθφ έηνο - δέθα (10) κήλεο.

1.7.2.2

Η ππνηξνθία αλαλεψλεηαη αλά αθαδεκατθφ εμάκελν λννπκέλνπ φηη ν Δξεπλεηηθφο
Σχκβνπινο ηνπ δηδαθηνξηθνχ θνηηεηή βεβαηψλεη φηη ν θνηηεηήο αληαπνθξίλεηαη
ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.

1.7.2.3

Η ππνηξνθία κπνξεί λα αλαλεσζεί πέξαλ ησλ δχν (2) αθαδεκατθψλ εηψλ αιιά
φρη πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4), θαη εθφζνλ ν Δξεπλεηηθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή
επηβεβαηψλεη αλά εμάκελν φηη ν δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο αληαπνθξίλεηαη ζηηο
εξεπλεηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο θνηηεηήο πξνηξέπεηαη λα θαηαζέζεη ηε δηαηξηβή
ηνπ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ (4) αθαδεκατθψλ εηψλ.

1.7.2.4

Η ππνηξνθία κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη
Αχγνπζην, λννπκέλνπ φηη ν Δξεπλεηηθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή βεβαηψζεη φηη ν
θνηηεηήο ζα εξγαζηεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ.

1.8

Ανανέυζη Τποηποθίαρ:

1.8.1

Η ππνηξνθία αλαλεψλεηαη αλά αθαδεκατθφ εμάκελν λννπκέλνπ φηη ν
Αθαδεκατθφο/Δξεπλεηηθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή βεβαηψλεη φηη ε αθαδεκατθή ηνπ
επίδνζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.

1.8.2

Η ππνηξνθία κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην,
λννπκέλνπ φηη ν Αθαδεκατθφο/Δξεπλεηηθφο Σχκβνπινο ηνπ θνηηεηή βεβαηψζεη φηη ν
θνηηεηήο ζα εξγαζηεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ.

1.8.3

Η βεβαίσζε ηνπ Αθαδεκατθνχ/Δξεπλεηηθνχ Σπκβνχινπ γηα ην θνηηεηή απνζηέιιεηαη
ζηε Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ε νπνία ηελ πξνσζεί ζηηο Οηθνλνκηθέο
Υπεξεζίεο.

1.9

Διαδικαζία Καηαβολήρ Παποσϊν:

1.9.1

Η Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ,
απνζηέιιεη ζηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο πιήξε ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο
νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ππνηξνθία θαη ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαλεσζεί ε ππνηξνθία (νλνκαηεπψλπκν, αξ. ηαπηφηεηαο, Τκήκα, πξφγξακκα
ζπνπδψλ, αθαδεκατθφ εμάκελν εηζδνρήο, αξ. ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θνηηεηή).

1.9.2

Σε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ππνηξνθίαο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ εμάκελν, ε
Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πξνσζεί ζηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο βεβαίσζε ηνπ
Αθαδεκατθνχ/Δξεπλεηηθνχ Σπκβνχινπ ηνπ θνηηεηή ε νπνία βεβαηψλεη φηη ν θνηηεηήο
είρε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ ηεο
θνίηεζεο ηνπ ή φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.

1.9.3

Οη ινγαξηαζκνί ησλ θνηηεηψλ ρξεψλνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο κε ην πνζφ
ησλ δηδάθηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο
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Καλφλεο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαη πηζηψλνληαη κε ην πνζφ ηεο ππνηξνθίαο
ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηεο ππνηξνθίαο, κε αληίζηνηρε απηφκαηε ρξέσζε ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ Σρνιψλ/Τκεκάησλ/Κεληξηθνχ ινγαξηαζκνχ.
1.9.4

Οη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ην επίδνκα ηεο ππνηξνθίαο ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο χςνπο
€3.400 έθαζηε ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηέινο Μαΐνπ θαη ζην
ηέινο Γεθεκβξίνπ.

1.9.5

Οη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ην επίδνκα ηεο ππνηξνθίαο κε απεπζείαο έκβαζκα ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπο αθνχ ππνινγηζηνχλ ηπρφλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο
αλαθνξηθά κε ηε ζηέγαζε ηνπο ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ
εμαζθάιηζε Θεψξεζεο Δηζφδνπ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία (visa).

1.9.6

Οη Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη νη Σρνιέο, ηα Τκήκαηα θαη ε Σρνιή
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη ζα θαηαβάινπλ ηα δίδαθηξα ηνπ
ππφηξνθνπ θνηηεηή πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηεο
ππνηξνθίαο. Σεκεηψλεηαη φηη νη θαηαλνκέο ησλ εζφδσλ απφ ηα δίδαθηξα γίλνληαη κε
βάζε ηηο ηηκνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη φρη ηηο εηζπξάμεηο θαη ζηα Τκήκαηα
επηζηξέθεηαη πνζνζηφ 70% ησλ δηδάθηξσλ.

1.9.7

Σε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ππνηξνθίαο θαη γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχιην
θαη Αχγνπζην, ε Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πξνσζεί ζηηο Οηθνλνκηθέο
Υπεξεζίεο βεβαίσζε ηνπ Αθαδεκατθνχ/Δξεπλεηηθνχ Σπκβνχινπ ηνπ θνηηεηή ε νπνία
βεβαηψλεη φηη ν θνηηεηήο ζα εξγαζηεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ απηνχο ηνπο
κήλεο. Σηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη γηα ηελ πεξίνδν ησλ δχν κελψλ πνζφ
χςνπο €1.360 (€680 Φ 2).

1.10

Τποσπεϊζειρ Τποηπψθυν:

1.10.1 Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ αλαζηνιή, κείσζε ή ηεξκαηηζκφ ηεο
παξαρψξεζεο ππνηξνθίαο ζε ζπγθεθξηκέλν θνηηεηή φηαλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ
εηδηθνί ιφγνη πνπ ην επηβάιινπλ (π.ρ ιφγνη ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ ππνηξφθνπ).
1.10.2 Σε πεξίπησζε πνπ ν ππφηξνθνο γίλεη δεθηφο ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα άιινπ
Τκήκαηνο, ην λέν Τκήκα εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη εάλ ζα
αλαιάβεη ζπγρξφλσο θαη ηελ παξαρψξεζε ππνηξνθίαο.
1.10.3 Σε πεξίπησζε πνπ ν ππφηξνθνο δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ έηνπο θνίηεζεο ηνπ, ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ
ππφηξνθν ηελ επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ηεο ππνηξνθίαο.
1.11

Πποχποθέζειρ για παποσή ςποηποθίαρ ζε Κωππιοςρ Ομογενείρ:

1.11.1 Να είλαη Κχπξηνη νκνγελείο. Να επηζπλαθζεί πηζηνπνηεηηθφ Κππξηαθήο ηζαγέλεηαο ή
βεβαίσζε/πηζηνπνηεηηθφ απφ Γεκφζηα Αξρή ηεο Κχπξνπ ζην εμσηεξηθφ (Πξνμεληθέο
Αξρέο) πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη θππξηαθή θαηαγσγή.
1.11.2 Να έρνπλ ηε κφληκε δηακνλή ηνπο ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ζπλερή πεξίνδν
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κελψλ πξνηνχ ππνβάινπλ αίηεζε ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ γηα παξαρψξεζε ππνηξνθίαο. Να επηζπλαθζεί βεβαίσζε/πηζηνπνηεηηθφ
απφ Γεκφζηα Αξρή ηεο Κχπξνπ ζην εμσηεξηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ν ππνςήθηνο
γηα ζπλερή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κελψλ είρε ηε κφληκε δηακνλή ηνπ ζε
ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ.
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1.11.3 Να γίλνπλ δεθηνί γηα θνίηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.
Πποχποθέζειρ για παποσή ςποηποθίαρ ζε πολίηερ απψ σϊπερ εκηψρ ηηρ
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ:

1.12

1.12.1 Να είλαη πνιίηεο ρσξψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
1.12.2 Να έρνπλ ηε κφληκε δηακνλή ηνπο ζε ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
1.12.3 Να γίλνπλ δεθηνί γηα θνίηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.
1.12.4 Να εμαζθαιίζνπλ Θεψξεζε Δηζφδνπ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία (Visa) ή αλαλέσζε
ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
Δικαιολογηηικά πος ππέπει να επιζςναθθοων απψ ηοςρ πολίηερ συπϊν εκηψρ
ηηρ ΕΕ για ηην εξαζθάλιζη Θεϊπηζηρ Ειζψδος – VISA (νοοςμένος ψηι γίνοςν
δεκηοί ζε μεηαπηςσιακψ ππψγπαμμα ζποςδϊν):

1.13

1.13.1 Γεφλησο επηθπξσκέλα αληίγξαθα πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ.
1.13.2 Γεφλησο επηθπξσκέλα αληίγξαθα αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ή βεβαηψζεσλ ζηηο
νπνίεο λα αλαγξάθεηαη θαη ν ηειηθφο αξηζκεηηθφο βαζκφο ησλ πηπρίσλ/δηπισκάησλ.
1.13.3 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.
1.13.4 Γεφλησο επηθπξσκέλν αληίγξαθν έγθπξνπ δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ
εγγξάθνπ, κε δηάξθεηα ηζρχνο ε νπνία λα θαιχπηεη:
i.

Τνπιάρηζην ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ζπνπδψλ ή

ii.

Τνπιάρηζην δχν έηε,
νπνηαδήπνηε δηάξθεηα ηζρχνο απφ ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο είλαη ε κηθξφηεξε.

1.13.5 Γεφλησο επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή
γιψζζα.
1.13.6 Γεφλησο επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο πνπ λα πεξηιακβάλεη
ηαηξηθέο εμεηάζεηο.
Σεκεηψζεηο:
i.

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα είλαη δεφλησο επηθπξσκέλα, ζα γίλνληαη δεθηά
κφλν κε ηε ζθξαγίδα Apostille, αλ ε ρψξα δηακνλήο ηνπ αιινδαπνχ είλαη κέινο
ηνπ Hague Apostille Convention. Γειαδή φια ηα δηθαηνινγεηηθά (ελδεηθηηθά ή
πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, θιπ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ηεο Φάγεο, δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επηθπξσζεί γηα ηε
γλεζηφηεηά ηνπο απφ θππξηαθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φκσο φηη ζηα έγγξαθα απηά ζα ππάξρεη ε ππνζεκείσζε πνπ
πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο ζχκβαζεο ηεο Φάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961
(APOSTILLE) απφ ηηο αξκφδηεο γηα ην ζθνπφ απηέο αξρέο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ίδηαο Σχκβαζεο ππνρξεψλεηαη λα νξίζεη ην θάζε
ζπκβαιιφκελν Κξάηνο. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο
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ρψξεο απηέο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ρψξαο ηνπο λα
βάδεη ζην έγγξαθν ηελ απαηηνχκελε ππνζεκείσζε.
ii.

Γηαθνξεηηθά ηα έγγξαθα απηά πξέπεη ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα γηα ηε
γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ θππξηαθή δηπισκαηηθή
αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Κχπξν κε
επηθχξσζε ηνπ Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Κχπξνπ θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα
ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ θππξηαθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ.
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