
Υποτροφία της Alpha Bank ύψους 2,000 Ευρώ για εκπόνηση μεταπτυχιακού (Μάστερ) στο 
πρόγραμμα του Τμήματος ΙΣΑ στη Μεσογειακή Αρχαιολογία 

 
 
Για την εξέταση των αιτήσεων και την διευθέτηση θεμάτων σχετικών με την υποτροφία, ορίστηκε 
τριμελής επιτροπή, ως εξής: Γ. Παπασάββας (Συντονιστής), Μ. Ιακώβου, Ο. Κουκά, (Μέλη). 
 
Διαδικασία και όροι προκήρυξης 
Η υποτροφία απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Μεσογειακής Αρχαιολογίας, και προκηρύσσεται κάθε Οκτώβριο.  
 
Απαιτείται βαθμός πρώτου πτυχίου τουλάχιστον  «Λίαν Καλώς» για όσους φοιτητές βρίσκονται στην 
αρχή της φοίτησης τους και δεν έχουν ακόμη εξεταστεί σε μαθήματα του Μάστερ. Οι παλαιότεροι 
φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα του Μάστερ με βαθμό 
τουλάχιστον 7,5. 
 
Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου του κάθε έτους. 
 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  γίνεται εντός του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται στο συντονιστή του οικείου προγράμματος. 
 
Η υποτροφία δύναται να δοθεί στον ίδιο φοιτητή και δεύτερη φορά στη διάρκεια της φοίτησης του, 
εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι υποβολής αιτήσεων. 
 
 
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 
Βιογραφικό σημείωμα 
Αντίγραφο πτυχίου/ων και αναλυτικές βαθμολογίες  
Δύο συστατικές επιστολές. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο συντονιστή του οικείου προγράμματος: 
Γ. Παπασάββας 
Email: georgep@ucy.ac.cy 
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Υποτροφία της Alpha Bank ύψους 2,000 Ευρώ για εκπόνηση διδακτορικού στο πρόγραμμα του 

Τμήματος ΙΣΑ στη Μεσογειακή Αρχαιολογία 
 

Για την εξέταση των αιτήσεων και την διευθέτηση θεμάτων σχετικών με την υποτροφία, ορίστηκε 
τριμελής επιτροπή, ως εξής: Γ. Παπασάββας (Συντονιστής), Μ. Ιακώβου, Ο. Κουκά, (Μέλη). 
 
 
Διαδικασία και όροι προκήρυξης 
Η υποτροφία απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους στο 
μεταπτυχιακό διδακτορικό πρόγραμμα της Μεσογειακής Αρχαιολογίας, και προκηρύσσεται κάθε Μάιο.  
 
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση την επίδοση των υποψηφίων διδακτόρων και 
προϋποθέτει επίπεδα αριστείας σύμφωνα με την επιθυμία του χορηγού. 
 
Η απόφαση της επιτροπής ανακοινώνεται τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η υποτροφία θα επιδίδεται 
στην ετήσια διάλεξη Alpha Bank στο τέλος του ίδιου έτους (το μήνα Δεκέμβριο). 
 
Η υποτροφία είναι ύψους €2.000 για ένα χρόνο και δύναται να δοθεί μέχρι και 3 φορές στον ίδιο 
υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και αριστείας.  
 
 
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 
Βιογραφικό σημείωμα. 
Έκθεση αναφορικά με το θέμα και την πορεία της διδακτορικής έρευνας. 
Αντίγραφα πτυχίων (πρώτο και μάστερ) με βαθμό πρώτου πτυχίου τουλάχιστον  «Λίαν Καλώς». 
Δύο συστατικές επιστολές. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο συντονιστή του οικείου προγράμματος: 
Γ. Παπασάββας 
Email: georgep@ucy.ac.cy 
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