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ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ 

 
  
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών με την ονομασία 
«Ακαδημαϊκή Υποτροφία Διάκρισης Ρόη Πογιατζή εις Μνήμη του Πολυαγαπημένου 
Αποβιώσαντος Αδελφού του ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ». Οι υποτροφίες απευθύνονται στους  
μεταπτυχιακούς φοιτητές (διδακτορικούς και μάστερ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Οι υποτροφίες παρέχονται ως οικονομική στήριξη σε αριστούχους ή διακριθέντες στον τομέα τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή/και δυσκολίες. Οι 
υποτροφίες παραχωρούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος (ακαδημαϊκό έτος 2017/2018) και είναι 
ύψους €5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ) έκαστη. 
 
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες, όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας για την παραχώρηση των 
υποτροφιών: 

 
1.1 μία υποτροφία αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές (διδακτορικούς και μάστερ) που είναι 

εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Θετικών 
και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2017/2018.  

 
1.2 μία υποτροφία αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές (διδακτορικούς και μάστερ) που είναι 

εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2017/2018.  

 
1.3 μία υποτροφία αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές (διδακτορικούς και μάστερ) που είναι 

εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα είτε της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, είτε της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
Αγωγής,  είτε της Φιλοσοφικής Σχολής και νοουμένου ότι παρακολουθούν θέματα 
γλωσσολογίας ή εφαρμοσμένων γλωσσών, κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2017/2018. (Αιτήσεις που θα ληφθούν από μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν 
παρακολουθούν θέματα γλωσσολογίας ή εφαρμοσμένων γλωσσών δεν θα ληφθούν 
υπόψη). 

 
1.4 όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξασφαλίσει  «Ακαδημαϊκή Υποτροφία Διάκρισης Ρόη Πογιατζή 

εις Μνήμη του Πολυαγαπημένου Αποβιώσαντος Αδελφού του ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ» σε 
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προηγούμενα έτη ή όσοι φοιτητές είχαν ή έχουν εξασφαλίσει οποιανδήποτε άλλη 
μεταπτυχιακή υποτροφία δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως υποψήφιοι. 

 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
 

2.1 Οι υποτροφίες αφορούν ένα ακαδημαϊκό έτος, το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 και είναι ύψους 
€5.000,00 έκαστη. 
 

2.2 Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία των τριών επιλεχθέντων υποψηφίων κοινοποιούνται στο Δωρητή, ώστε να διευθετηθεί η  
καταβολή του ποσού των €5.000,00. 

  
 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
Η εξέταση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από ειδικές επιτροπές ως εξής: 
 

3.1 Για την υποτροφία της Πολυτεχνικής Σχολής, η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της 
Πολυτεχνικής Σχολής, τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και από τον Δωρητή ή και από 
οιονδήποτε υπό του Δωρητή εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. 

 
3.2 Για την υποτροφία της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, η Επιτροπή 

απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, τους 
Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και από τον Δωρητή ή και από οιονδήποτε υπό του 
Δωρητή εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. 

 
3.3 Για την υποτροφία είτε της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, είτε της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, είτε της Φιλοσοφικής Σχολής, η Επιτροπή απαρτίζεται 
από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, τους Κοσμήτορες των Σχολών Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής και Φιλοσοφικής Σχολής, από τρείς 
γλωσσολόγους οι οποίοι θα οριστούν από το Πρυτανικό Συμβούλιο  και από τον Δωρητή ή και 
από οιονδήποτε υπό του Δωρητή εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. 

 
3.4 Δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρία της κάθε Επιτροπής για την αξιολόγηση ή 

και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η Επιτροπή αποστέλλει όλα τα στοιχεία των 
υποψηφίων και τα συνημμένα σε κάθε αίτηση δικαιολογητικά στον Δωρητή ή και στο υπό του 
Δωρητή εξουσιοδοτημένο προς τούτου πρόσωπο και τον προσκαλεί σε συνεδρία. 

 
3.5 Η κάθε Επιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις, θα επιλέξει με βάση τα κριτήρια και τους όρους 

της Συμφωνίας παραχώρησης των υποτροφιών, τέσσερις (4) υποψηφίους για κάθε μία εκ των 
τριών υποτροφιών. Οι τέσσερις (4) υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιων 
των Επιτροπών ούτως ώστε να καταλήξουν στον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί για τη 
χορήγηση της υποτροφίας. 

 
3.6 Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών στοιχείων των υποβληθέντων αιτήσεων, η κάθε Επιτροπή 

δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο αιτητή. 
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4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 
Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση των 
υποτροφιών που θα ληφθούν υπόψη όπως αυτά καθορίζονται στη Συμφωνία παραχώρησης των 
υποτροφιών είναι ο βαθμός, και η οποιαδήποτε άλλη σημαντική στον τομέα έκαστου υποψηφίου 
διάκριση και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω. 

 
4.1 Γενικός Βαθμός  

 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι αριστούχος κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα 
σπουδών του ή και να έχει διακριθεί στον τομέα των σπουδών του ή και σε οιονδήποτε άλλο 
τομέα με τρόπο που έκαστη Επιτροπή θα κρίνει ως σημαντική για τον υποψήφιο (να επισυναφθεί 
αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου). 
 

4.2 Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια 
 
Τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά του προηγούμενου 
οικονομικού έτους (έτος 2016) τα οποία υποβάλλονται από τους υποψηφίους μαζί με την αίτηση 
τους. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2017 υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση του υποψηφίου, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν 
από τους υποψηφίους μαζί με την αίτηση τους ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη από τις 
Επιτροπές αξιολόγησης. 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όπως και η βαρύτητα του κάθε 
κριτηρίου έχουν ως εξής: 

 
5.1 Οικονομική Κατάσταση (Μέχρι 50 μονάδες) 

 
Το ποσοστό μοριοδότησης που θα αποδίδεται σε κάθε υποψήφιο κατά την αξιολόγηση των 
οικονομικών καταστάσεων και/ή κριτηρίων και θα λαμβάνεται υπόψη από έκαστη Επιτροπή, 
ανέρχεται συνολικά στο 50% της βαθμολογίας.  Η βαθμολογία για την οικονομική κατάσταση του 
φοιτητή λαμβάνει υπόψη το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα των μελών της οικογένειάς του.  
 

5.1.1 Κατά κεφαλή εισόδημα 
 
Η βαθμολογία που λαμβάνει ο φοιτητής με βάση το ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα 
των μελών της οικογένειάς του καθορίζεται ως ακολούθως: 
 

  

ΕΕττήήσσιιοο  ΚΚααττάά  ΚΚεεφφααλλήή  ΕΕιισσόόδδηημμαα  ((€)  

  

  

ΒΒααθθμμοολλοογγίίαα  

 
Μέχρι €4.000 

 

 
50 

 

 
€4.001 – €6.000 

 

 
40 
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€6.001 – €8.000 
 

25 

 
€8.001 – €10.000 

 

 
15 

 
€10.001  

 

 
0 

 
5.1.2 Κοινωνική/Οικογενειακή Κατάσταση/Κατάσταση Υγείας και άλλες 

Καταστάσεις/Προβλήματα (Μέχρι 50 μονάδες) 
 

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα και το ποσοστό 
μοριοδότησης ανέρχεται συνολικά στο 50% της βαθμολογίας: 

 

  

ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ––  ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  ΥΥγγεείίααςς  

  

  

  

ΒΒααθθμμοολλοογγίίαα  

 
1. Ο αιτητής είναι: 

 
i. Ορφανός από τον ένα γονέα 
ii. Ορφανός από τους δύο γονείς 
iii. Τέκνο αγνοούμενου/πεσόντος 

 

 
 
 

5 
10 
8 

 
2. Οι γονείς είναι διαζευγμένοι 

 

 
2 

 
3. Οι γονείς ή ο ίδιος ο αιτητής λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα 

από το Γραφείο Ευημερίας 
 

 
2 

 
4. Ο αιτητής ανήκει σε προσφυγική οικογένεια 

 
 

 
2 

 
5. Ο αιτητής είναι τέκνο εγκλωβισμένων 

 

 
10 

 
6. Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή 

αναπηρία, η οποία επηρεάζει αποδεδειγμένα αρνητικά την 
ικανότητα για εργασία: 

 
i. Ένας γονέας 
ii. Δύο γονείς 

 
 
 
 
 

6 
10 

 
7. Ο αιτητής πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας 

 
 



 

5 

 

(θαλασσαιμικός, τυφλός, κωφός, διαβητικός, καρκινοπαθής, 
καρδιοπαθής) ή σοβαρή αναπηρία (τετραπληγικός, 
παραπληγικός, κινησιακά προβλήματα)  

  

6 

 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 
6.1 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση τους στον ακόλουθο σύνδεσμο 

http://ucy.ac.cy/scholarsappl.   
 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν:  

 
i. Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή Europass 

 
ii. Αντίγραφα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και επιπρόσθετων στοιχείων (π.χ. 

πτυχίων/διπλωμάτων/πιστοποιητικών/αναλυτικών βαθμολογιών, πιστοποιητικών οικονομικής 
κατάστασης κλπ) 

 
6.2 Αιτήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριληφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά 

και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.  
 

6.3 Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 

6.4 Έντυπες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 

6.5 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12 το 
μεσημέρι. 

 
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 
Πανεπιστημιούπολη 
Ισόγειο Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 
2109 Αγλαντζιά 
Τ.Θ. 20537 
1678 Λευκωσία 

 
Τηλ.: 22894044 / Fax.: 22894438 
Email: fgs@ucy.ac.cy 
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool 
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