
Κριτήρια Απονομής Υποτροφιών σε Διδακτορικούς Φοιτητές 

του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
 

Προϋπόθεση για να εξεταστεί μια αίτηση για διδακτορική υποτροφία είναι ο υποψήφιος να 

διαθέτει προπτυχιακό τίτλο σπουδών με χαρακτηρισμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς και μεταπτυχιακό 

τίτλο Master με χαρακτηρισμό Άριστα, όπως αυτοί οι χαρακτηρισμοί ορίζονται από το 

Πανεπιστήμιο στο οποίο έχουν αποκτηθεί οι τίτλοι. Αιτήσεις που δεν πληρούν αυτή την 

προϋπόθεση δεν εξετάζονται, όποια και αν είναι τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

προσόντα ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Οι συστατικές επιστολές που 

συνοδεύουν το φάκελο λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης. Η βαρύτητα των 

κριτηρίων ορίζεται ως εξής: 

 

65/100 Ακαδημαϊκή επίδοση 
40/100 Προπτυχιακός τίτλος 
25/100 Μεταπτυχιακός τίτλος Master 

 Η επίδοση αξιολογείται με βάση τον ακριβή αριθμητικό βαθμό κάθε τίτλου σπουδών. Σε 
περίπτωση που o υποψήφιος διαθέτει περισσότερους του ενός προπτυχιακούς ή 
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αυτοί συνυπολογίζονται μόνο εφόσον πληρούν τις 
βαθμολογικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν υπάρχει αριθμητικός 
βαθμός, τότε θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του βαθμολογικά 
αντίστοιχου χαρακτηρισμού. 

  
10/100 Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια με 

ανακοίνωση, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, βραβεία, κ.λπ.) ή σημαντική 
επαγγελματική εμπειρία σε άμεση συνάφεια με το αντικείμενο. 

 Τα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
δημοσιεύσεων συνυπολογίζονται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5/100. Παρομοίως, η 
επαγγελματική εμπειρία συνυπολογίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5/100. 
Συνολικά τα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
δημοσιεύσεων και η επαγγελματική εμπειρία συνυπολογίζονται σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 7/100. 

  
25/100 Κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
10/100 Προσωπικά προβλήματα υγείας 
10/100 Οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου 

5/100 Προσωπική οικογενειακή κατάσταση (προστατευόμενα μέλη, κ.λπ.) 
 

 Επιλέξιμοι για πλήρεις υποτροφίες (ετήσια χορηγία 8000 ευρώ και απαλλαγή από τα δίδακτρα 

ενός έτους) είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν πάνω από 75/100, ενώ για μερικές 

υποτροφίες (ετήσια χορηγία 8000 ευρώ ή απαλλαγή από τα δίδακτρα ενός έτους) οι υποψήφιοι 

που συγκεντρώνουν μεταξύ 50-74/100. 

 Ένα επιπλέον 10/100 δίνεται στους υποψηφίους που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία 

του Τμήματος, χωρίς όμως να επιτρέπεται η μεταπήδηση από την κατηγορία των επιλέξιμων 

για μερική υποτροφία σε αυτή την επιλέξιμων για πλήρη υποτροφία. 

 Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση την κατάταξη των υποψηφίων, μέχρι να εξαντληθεί ο 

αριθμός υποτροφιών που έχει ανακοινωθεί για κάθε ακαδημαϊκό έτος, με βάση τα διαθέσιμα 

κάθε φορά ποσά. 

 Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν λιγότερο από 50/100 δεν λαμβάνουν υποτροφία, έστω και 

αν δεν υπάρχει υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει υψηλότερη βαθμολογία. 

 Υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν άλλη υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για τις σπουδές τους 

θα πρέπει να το αναφέρουν στην αίτησή τους. Αν κάτι τέτοιο προκύψει κατά τη διάρκεια της 

υποτροφίας τους, θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως το Τμήμα. 


