Honor Frost Foundation Scholarship (£ 10,000)
The scholarship is aimed at the students in the programme ‘ Field Archaeology on Land
and under the Sea’, regardless of their admission year. The successful candidate must
demonstrate a genuine interest in maritime archaeology and a clear intention to write a
dissertation about a maritime subject, preferably concerning the eastern Mediterranean.
Only one scholarship per year is offered.
Entry requirements:
Selection will be based on ranking of the applicant’s previous diplomas as well as on
their ability to convince the committee of their capacity to conduct research of high
standards. Experience in maritime archaeology projects will be considered as an
additional qualification.
Application procedure:
Applications are invited every year in October with a deadline of January 31st of the
following year. The results are announced within a month, i.e. in February.
The application should be in English and include the following:
Curriculum Vitae.
A research statement (up to 600 words) where the candidate’s special interest in
maritime archaeology should be explained.
Previous diplomas or distinctions.
Two reference letters from academics or field archaeologists, preferably with a
maritime background.
The application should be submitted to the programme coordinator via email:
Dr Stella Demesticha
Email: demesticha@ucy.ac.cy
The grant will be given in three (3) payments:
(i) £3,000 before the term starts;
(ii) £3,000 after the first three courses are successfully completed, with an average
mark of at least 7.5/10;
(iii) £4,000 after the remaining three courses are successfully completed, with an
average mark of at least 7.5/10.
The committee holds the right not to award a scholarship in any given year, if none of
the candidates has the required qualifications.
Υποτροφία του Ιδρύματος Honor Frost Foundation (ύψους £ 10,000)
Απευθύνεται στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χερσαία και
Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (Field Archaeology on Land and Under the Sea) ‘
ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής στο πρόγραμμα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της
υποτροφίας είναι η σαφής και απόλυτα δεσμευτική πρόθεση του υποψηφίου να
εκπονήσει διπλωματική εργασία με θέμα σχετικό με την Ενάλια Αρχαιολογία, κατά
προτίμηση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Προκηρύσσεται μία υποτροφία ετησίως.

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή του εκάστοτε υποτρόφου θα γίνεται με βάση την προηγούμενη υψηλή
ακαδημαϊκή επίδοση, και εφόσον η γενική εικόνα του υποψηφίου τεκμηριώνει την
δυνατότητά του να εκπονήσει έρευνα υψηλού επιπέδου. Προηγούμενη εμπειρία στην
Ενάλια Αρχαιολογία θα θεωρείται επιπλέον προσόν.
Διαδικασία προκήρυξης:
Η προκήρυξη γίνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους.
Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται εντός ενός μηνός, δηλαδή έως το τέλος
Φεβρουαρίου.
Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει:
Βιογραφικό Σημείωμα (έως 600 λέξεις) όπου θα περιγράφεται το ειδικό ενδιαφέρον
του υποψηφίου στην ενάλια αρχαιολογία καθώς και η εμπειρία του σε σχετικές έρευνες
(αν υπάρχει).
Αντίγραφα πτυχίων ή διακρίσεις, συνοδευόμενα από την αντίστοιχη βαθμολογία (όπου
εφαρμόζεται)
Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή αρχαιολόγους που
δραστηριοποιούνται, κατά προτίμηση, στην Ενάλια Αρχαιολογία
Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω email στην συντονίστρια του προγράμματος:
Δρ Στέλλα Δεμέστιχα
Email: demesticha@ucy.ac.cy
Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις:
(i) £ 3,000 με την απονομή της υποτροφίας
(ii) £ 3,000 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τριών μαθημάτων, με μέσον όρο
βαθμολογίας τουλάχιστον 7,5/10
(iii) £ 4,000 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τριών μαθημάτων, με
μέσον όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7,5/10
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονέμει υποτροφία ένα έτος, αν κριθεί ότι
δεν υπήρξε υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια.

