
 

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση υποτροφιών σε 
διδακτορικούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 
2012).  Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική 
κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων του Ιδρύματος. Οι 
υποτροφίες που προκηρύσσονται είναι: 

 

 Τμήμα Αγγλικών Σπουδών - 4 υποτροφίες 
 

 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών - 1 υποτροφία 
 

 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 4 υποτροφίες 
 

 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - 8 υποτροφίες 
 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής: 1 υποτροφία (κάλυψη 50% από το Τμήμα και 50% 
από το κεντρικό κονδύλι των διδάκτρων) 

 

 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής – 1 υποτροφία 
 

 Τμήμα Οικονομικών - 3 υποτροφίες 
 

 Τμήμα Ψυχολογίας - 2 υποτροφίες 
 
 Σημειώνεται ότι αρκετά από τα Τμήματα παραχωρούν στους διδακτορικούς φοιτητές 

υποτροφίες που εντάσσονται σε άλλα σχέδια (επιστροφή διδάκτρων).  Ως εκ τούτου 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων για 
περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορίες.  

 

1. Γενικό Πλαίσιο: 

 
1.1 Η υποτροφία, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, μπορεί να είναι πλήρης ή μερική 

και χορηγείται για περίοδο ενός ακαδημαϊκού έτους.   
 

1.2 Η υποτροφία μπορεί να ανανεωθεί  μέχρι και τέσσερα ακαδημαϊκά έτη.  
 

1.3 Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει τα δίδακτρα του προγράμματος σπουδών για το 
ακαδημαϊκό έτος για το οποίο παραχωρείται η υποτροφία και ένα κατ΄ αποκοπή ποσό 
ύψους €8.000 το οποίο παραχωρείται για σκοπούς κάλυψης εξόδων συντήρησης και 
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου (Δεκέμβριο και Μάιο). 
 

1.4 Η μερική υποτροφία περιλαμβάνει τα δίδακτρα του προγράμματος σπουδών για το 
ακαδημαϊκό έτος για το οποίο παραχωρείται η υποτροφία ή το κατ΄ αποκοπή ποσό των 
€8.000. 
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1.5 Οι διδακτορικοί φοιτητές στους οποίους θα παραχωρηθεί η υποτροφία θα έχουν διδακτικές 

ή άλλες υποχρεώσεις στα Τμήματα τους, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα. 
 

1.6 Διδακτορικοί φοιτητές που εργοδοτούνται ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως 
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό, Ειδικοί Επιστήμονες, 
Ερευνητές, Διοικητικό προσωπικό ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση αποκλείονται από την 
υποβολή αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας. 
 

1.7 Διδακτορικοί φοιτητές που λαμβάνουν άλλην υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
αποκλείονται από την υποβολή αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας. 
 

2. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης: 

2.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας έχουν οι διδακτορικοί φοιτητές που 
φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές 
για εισδοχή το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012/2013. 

 
2.2 Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές πρέπει να 

είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης. 
 
2.3 Οι αιτήσεις των υποψήφιων φοιτητών για παραχώρηση υποτροφίας θα εξεταστούν από τα 

Τμήματα μόνο στην περίπτωση που γίνουν δεκτοί για φοίτηση σε διδακτορικό πρόγραμμα 
σπουδών. 

 
3. Οικονομικές Παροχές: 
 
3.1  Η υποτροφία με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. 
 
3.2 Η πλήρης υποτροφία για Διδακτορικούς φοιτητές περιλαμβάνει:  

Το ποσό των διδάκτρων φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο παραχωρείται η 
υποτροφία και ένα κατ΄ αποκοπή ποσό ύψους €8.000 το οποίο καταβάλλεται σε δύο 
ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου (Δεκέμβριο και Μάιο). 

3.3 Η μερική υποτροφία για Διδακτορικούς φοιτητές περιλαμβάνει:  

Το ποσό των διδάκτρων φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο παραχωρείται η 
υποτροφία ή ένα κατ΄ αποκοπή ποσό ύψους €8.000 το οποίο καταβάλλεται σε δύο 
ισόποσες   δόσεις. 

 

3.4 Το ποσοστό κάλυψης των οικονομικών παροχών της υποτροφίας είναι 75% από τα έσοδα 
από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα των Τμημάτων και 25% από το κεντρικό αποθεματικό των 
διδάκτρων. 

 
4. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: 

 
4.1 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Αίτηση για 

παραχώρηση υποτροφιών από τα έσοδα των Μεταπτυχιακών Διδάκτρων», που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς 
και στις Γραμματείες των Τμημάτων. 

 
4.2 Οι αιτήσεις για υποτροφία αποστέλλονται απευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών 

Σπουδών κάθε Τμήματος. 
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5. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων: 

5.1      Ακαδημαϊκή επίδοση 

5.2  Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

5.3       Επαγγελματικές εμπειρίες 

5.4       Οικογενειακή κατάσταση  

5.5 Κοινωνικά, προβλήματα υγείας (αναπηρία) και άλλα 

5.6 Οικονομική κατάσταση  

5.7 Συστατικές επιστολές 

 

5.8 Άλλα κριτήρια που αποφασίζει το κάθε Τμήμα και ανακοινώνει στο διαδίκτυο. 

Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα καθορίζει ξεχωριστά τις επιμέρους απαιτήσεις και προϋποθέσεις, 
για κάθε ένα από τα πιο πάνω κριτήρια τα οποία ανακοινώνει στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου 
προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων στα οποία 
ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία. 

Σημείωση: 

Οι υποψήφιοι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας όταν υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Το κάθε Τμήμα ξεχωριστά και κατά περίπτωση, αποφασίζει εάν ο 
υποψήφιος μπορεί να παρακολουθήσει ή όχι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.  Σε 
περίπτωση που για την παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών απαιτείται γνώση της 
ελληνικής γλώσσας το κάθε Τμήμα καθορίζει από μόνο του το επίπεδο γνώσης που 
προαπαιτείται. Στην περίπτωση αυτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου καταβάλλει τα δίδακτρα του 
Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για να αποκτήσει ο φοιτητής πιστοποιητικό ελληνομάθειας.  

 
6. Αξιολόγηση Υποψηφίων: 

 
6.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων για παροχή υποτροφίας, γίνεται από το Συμβούλιο του 

Τμήματος ή από Ειδική Επιτροπή (Ad hoc), που συστήνεται για το σκοπό αυτό, από το 
Συμβούλιο του Τμήματος.  

 
6.2 Το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει σε ποιους φοιτητές θα παραχωρήσει πλήρη 

υποτροφία και σε ποιους φοιτητές θα παραχωρήσει μερική υποτροφία. 
 
6.3 Σε περίπτωση παραχώρησης μερικής υποτροφίας το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει 

εάν η υποτροφία περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή ποσό ή κάλυψη διδάκτρων. 
 
6.4  Το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει για την αναστολή, μείωση ή τερματισμό της 

παραχώρησης υποτροφίας σε συγκεκριμένο φοιτητή, όταν κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι που το επιβάλλουν (π.χ. λόγοι σχετικά με την επίδοση του υποτρόφου). 

 
7. Υποβολή Αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο διεκδίκησης υποτροφίας που 
βρίσκεται: 
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http://www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/el-GR/PostgraduateOffice.aspx#Ypotrofies 
 
Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί απευθείας στο Συντονιστή των μεταπτυχιακών σπουδών του 
κάθε Τμήματος ξεχωριστά μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 
 

Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμήμα ……………………(να συμπληρωθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο) 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τ.Θ. 20537 
1678 Λευκωσία 
Κύπρος 

 
Λόγω της πιθανότητας να υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων για την παραχώρηση υποτροφίας 
σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων και τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό, η υποβολή 
αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές και διεκδίκηση υποτροφίας δεν εξυπακούει κατ΄ ανάγκη τη 
χορήγηση υποτροφίας, έστω και αν ο υποψήφιος γίνει δεκτός σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη 
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τηλ.: +357 22894044, Fax: +357 22894438, email: 
gradstud@ucy.ac.cy. 
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