ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ
(ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΚΑΙ ΜΑΣΕΡ)
1

ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ – 50% ΑΠΟ ΣΑ ΕΟΔΑ ΣΩΝ
ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΣΡΩΝ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 50% ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΩΝ ΔΙΔΑΚΣΡΩΝ
Τν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πξνθεξχζζεη εηεζίσο 25 ππνηξνθίεο νη νπνίεο
απεπζχλνληαη ζε λένπο δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη ζε πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ή ζε θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ήδε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη
ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Οη ππνηξνθίεο παξαρσξνχληαη κε βάζε ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θνηηεηψλ θαη
ρξεκαηνδνηνχληαη κε πνζνζηφ 50% απφ ην θεληξηθφ απνζεκαηηθφ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ δηδάθηξσλ θαη πνζνζηφ 50% απφ ηα κεηαπηπρηαθά δίδαθηξα ηνπ
Τκήκαηνο πνπ παξαρσξεί ηελ ππνηξνθία.

1.1

Γενικό Πλαίζιο:

1.1.1

Κάζε Τκήκα κπνξεί λα παξαρσξεί κία ηνπιάρηζηνλ ππνηξνθία ζε δηδαθηνξηθνχο
θνηηεηέο ηνπ αλά αθαδεκατθφ έηνο.

1.1.2

Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο θαζνξίδεη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα
νπνία ζα πξνθεξπρζνχλ ππνηξνθίεο θαη εγθξίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνηξνθηψλ πνπ
ζα πξνθεξπρζνχλ γηα θάζε πξφγξακκα.

1.1.3

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

1.1.4

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

1.1.5

Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη γηα πεξίνδν ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο.

1.1.6

Οη ππνηξνθίεο ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά ην ήκηζπ απφ ην θεληξηθφ απνζεκαηηθφ ησλ
δηδάθηξσλ θαη θαηά ην ήκηζπ απφ ηα κεηαπηπρηαθά δίδαθηξα ηνπ Τκήκαηνο πνπ
παξαρσξεί ηελ ππνηξνθία.

1.1.7

Τα Τκήκαηα κπνξνχλ λα παξαρσξήζνπλ θαη πέξαλ ηεο κίαο ππνηξνθίαο αλά
αθαδεκατθφ έηνο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Τκήκαηνο ηνπο. Σε απηή
ηελ πεξίπησζε 70% ηεο ππνηξνθίαο θαηαβάιιεηαη απφ ηα έζνδα ησλ κεηαπηπρηαθψλ
δηδάθηξσλ ηνπ Τκήκαηνο θαη 30% απφ ην θεληξηθφ απνζεκαηηθφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ
δηδάθηξσλ.

1.2

Οικονομικέρ Παποσέρ:

1.2.1

Η ππνηξνθία, κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Τκήκαηνο, κπνξεί λα είλαη πιήξεο ή
κεξηθή θαη ρνξεγείηαη γηα πεξίνδν ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο.

1.2.2

Η ππνηξνθία κπνξεί λα θαιχςεη ηα δίδαθηξα θνίηεζεο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ.

1.2.3

Η ππνηξνθία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα θαη΄απνθνπή πνζφ ην νπνίν
παξαρσξείηαη γηα ζθνπνχο θάιπςεο εμφδσλ ζπληήξεζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζε δχν
ηζφπνζεο δφζεηο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ (Δεθέκβξην θαη Μάην).

1.2.4

Η πιήξεο ππνηξνθία γηα Δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο πεξηιακβάλεη:

1.2.4.1

Τν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ θνίηεζεο
θαη

1.2.4.2
1.2.5
1.2.5.1

Καη΄ απνθνπή πνζφ χςνπο €8.000 ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζε δχν ηζφπνζεο
δφζεηο.
Η κεξηθή ππνηξνθία γηα Δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο πεξηιακβάλεη:
Τν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ θνίηεζεο
ή

1.2.5.2

Καη΄ απνθνπή πνζφ χςνπο €8.000 ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζε δχν ηζφπνζεο
δφζεηο.

1.3

Διαδικαζία ςποβολήρ αίηηζηρ:

1.3.1

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκπιεξψλνληαο ην εηδηθφ έληππν «Αίηεζε γηα
παξαρψξεζε ππνηξνθηψλ απφ ηα έζνδα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Δηδάθηξσλ», πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ζηε Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ θαζψο θαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Τκεκάησλ.

1.3.2

Οη αηηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ππνηξνθίαο, απνζηέιινληαη απεπζείαο ζην
Σπληνληζηή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ θάζε Τκήκαηνο.

1.4

Δικαιούσοι ςποβολήρ αίηηζηρ:

1.4.1

Δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηεθδίθεζε ππνηξνθίαο έρνπλ νη δηδαθηνξηθνί
θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ήδε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη ππνςήθηνη
δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο.

1.4.2

Τφζν νη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ήδε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ φζν θαη νη ππνςήθηνη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο, πξέπεη λα είλαη θνηηεηέο
πιήξνπο θνίηεζεο.

1.4.3

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ εμεηάδνληαη κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεθηνί γηα θνίηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ
δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ.

1.4.4

Δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο νη νπνίνη εξγνδνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ σο Μεηαπηπρηαθνί Σπλεξγάηεο, Εηδηθφ Εθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ, Εηδηθνί
Επηζηήκνλεο, Εξεπλεηέο, Δηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε
απνθιείνληαη απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα δηεθδίθεζε ππνηξνθίαο.
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1.5

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηυν ςποτηθίυν:

1.5.1

Αθαδεκατθή επίδνζε

1.5.2

Επηπξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα

1.5.3

Επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο

1.5.4

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (έγγακνο κε ηέθλα)

1.5.5

Κνηλσληθά, πξνβιήκαηα πγείαο (αλαπεξία) θαη άιια

1.5.6

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε

1.5.7

Σπζηαηηθέο επηζηνιέο

1.5.8

Άιια θξηηήξηα πνπ απνθαζίδεη ην Τκήκα θαη αλαθνηλψλεη ζην δηαδίθηπν.

Σεκεηψλεηαη φηη ην θάζε Τκήκα θαζνξίδεη μερσξηζηά ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο θαη
πξνυπνζέζεηο, γηα θάζε έλα απφ ηα πην πάλσ θξηηήξηα ηα νπνία αλαθνηλψλεη ζην δηαδίθηπν.
1.6

Αξιολόγηζη ςποτηθίυν:

1.6.1

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

1.6.2

Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο απνθαζίδεη ζε πνηνπο θνηηεηέο ζα παξαρσξήζεη πιήξε
ππνηξνθία θαη ζε πνηνπο θνηηεηέο ζα παξαρσξήζεη κεξηθή ππνηξνθία.

1.6.3

Σε πεξίπησζε παξαρψξεζεο κεξηθήο ππνηξνθίαο ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο
απνθαζίδεη εάλ ε ππνηξνθία πεξηιακβάλεη θαη’ απνθνπή πνζφ ή θάιπςε δηδάθηξσλ.

1.6.4

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).

1.6.5

Σηνλ θαηάινγν
πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο
παξνρέο ηεο ππνηξνθίαο.

1.6.6

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

1.6.7

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

Διαδικαζία καηαβολήρ παποσών:

1.7.1

Η Σρνιή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ,
απνζηέιιεη ζηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο πιήξε ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο
νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ππνηξνθία απφ ηα Τκήκαηα (νλνκαηεπψλπκν, αξ.
ηαπηφηεηαο, Τκήκα, πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθαδεκατθφ εμάκελν εηζδνρήο, αξ.
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θνηηεηή).
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1.7.2

Οη ινγαξηαζκνί ησλ θνηηεηψλ ρξεψλνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο κε ην πνζφ
ησλ δηδάθηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο
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.

1.7.3

Οη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ην θαη’ απνθνπή πνζφ ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο ζην ηέινο
θάζε εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηέινο Μαΐνπ θαη ζην ηέινο Δεθεκβξίνπ.

1.7.4

Οη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ην θαη’ απνθνπή πνζφ κε απεπζείαο έκβαζκα ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπο αθνχ ππνινγηζηνχλ ηπρφλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο
αλαθνξηθά κε ηε ζηέγαζε ηνπο ζηηο Φνηηεηηθέο Εζηίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

1.7.5

Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνηξνθία πεξηιακβάλεη θάιπςε ησλ δηδάθηξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, ηα δίδαθηξα ηνπ ππφηξνθνπ θνηηεηή
θαηαβάιινληαη κε ηελ αλαινγία 50% απφ ην αξκφδην αθαδεκατθφ Τκήκα πνπ
παξαρσξεί ηελ ππνηξνθία θαη 50% απφ ην θεληξηθφ απνζεκαηηθφ ησλ δηδάθηξσλ.

1.7.6

Σε πεξίπησζε πνπ αθαδεκατθφ Τκήκα απνθαζίζεη λα παξαρσξήζεη θαη πέξαλ ηεο
κίαο ππνηξνθίαο, ηα δίδαθηξα ηνπ ππφηξνθνπ θνηηεηή θαηαβάιινληαη κε ηελ
αλαινγία 70% απφ ην αξκφδην αθαδεκατθφ Τκήκα πνπ παξαρσξεί ηελ ππνηξνθία
θαη 30% απφ ην θεληξηθφ απνζεκαηηθφ ησλ δηδάθηξσλ.
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