Πρόγραμμα Υποτροφιών “ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ” σε Νεοεισερχόμενους
Φοιτητές Μάστερ
Συνήθεις Ερωτήσεις
Από πού μπορώ να ενημερωθώ εάν υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες για μεταπτυχιακούς
φοιτητές επιπέδου Μάστερ?
Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υποτροφίες και για τον τρόπο υποβολής αίτησης,
επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduatestuties/scholarships.
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία?
Προτού υποβάλετε αίτηση για υποτροφία, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για εισδοχή σε ένα
από τα συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν ανακοινωθεί κενές
θέσεις
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduateprogrammes-of-study . Η αίτηση σας για υποτροφία θα εξεταστεί περαιτέρω, σε περίπτωση που
αποφασιστεί να σας προσφερθεί θέση για φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει επίσης
να αποδεχθείτε την υποτροφία εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει τεθεί. Η μη απάντηση,
θα θεωρηθεί ότι δεν αποδέχεστε την υποτροφία.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ταυτόχρονα αίτηση
για υποτροφία?
Ναι, θα πρέπει να υποβάλετε ταυτόχρονα την αίτηση σας για εισαγωγή στο ΠΚ και για
υποτροφία. Προτού υποβάλετε αίτηση για υποτροφία, παρακαλείστε να υποβάλετε αίτηση για
εισαγωγή
στο
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
σπουδών
που
σας
ενδιαφέρει
http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm.
Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για υποτροφία?
Οι υποτροφίες χορηγούνται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή το Σεπτέμβριο έκαστου
έτους. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι συνήθως στο τέλος Μαρτίου.
Σημειώστε ότι για την εισδοχή του Ιανουαρίου, υπάρχει πολύ μικρός διαθέσιμος αριθμός
υποτροφιών.
Ποιες είναι οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες?
Στους φοιτητές των συμβατικών προγραμμάτων Μάστερ, παραχωρούνται Μερικές υποτροφίες
οι οποίες καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων.
Τι περιλαμβάνει η Μερική υποτροφία?
Η μερική υποτροφία καλύπτει το ήμισυ (50%) των διδάκτρων του συμβατικού προγράμματος
σπουδών.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερες από μία υποτροφίες?
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για περισσότερες από μία υποτροφίες, εάν πληροίτε τα
κριτήρια επιλογής κάθε τύπου υποτροφίας εφόσον υποτροφίες παραχωρούνται και από τα ίδια
τα Τμήματα/Προγράμματα. Επειδή η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίζεται σε ακαδημαϊκά
κριτήρια, οι πιθανότητες που έχετε για εξασφάλιση υποτροφίας καθορίζονται από την ποιότητα
της αίτησης υποψηφιότητάς σας. Η χορήγηση μίας υποτροφίας δεν μπορεί να συνδυαστεί με
δεύτερη υποτροφία.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για νέα υποτροφία του Πανεπιστημίου Κύπρου, εάν μου έχει ήδη
παραχωρηθεί προηγουμένως υποτροφία από το ΠΚ?
Ναι μπορείτε, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της υποτροφίας που σας χορηγήθηκε
προηγουμένως είχε διάρκεια μικρότερη από τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για την ίδια υποτροφία για πολλαπλά προγράμματα σπουδών?
Ναι μπορείτε, να υποβάλετε αίτηση για τον ίδιο τύπο υποτροφίας σε πολλαπλά προγράμματα
σπουδών, εάν υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες. Ωστόσο παρακαλείστε να ενημερωθείτε για
τη δομή των προγραμμάτων και τα κριτήρια εισδοχής προτού υποβάλετε την αίτησή σας. Αυτές
οι υποτροφίες αφορούν μόνο τα Συμβατικά προγράμματα σπουδών.
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για Μερική υποτροφία?
• Να έχετε υποβάλει αίτηση για εισαγωγή σε Συμβατικό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ.
• Να πληροίτε τις προϋποθέσεις εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών που έχετε υποβάλει
αίτηση για εισδοχή.
• Ακαδημαϊκή επίδοση.
Πώς θα ειδοποιηθώ ότι έχει παραληφθεί η αίτηση μου για υποτροφία?
Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε αυτόματο η-μήνυμα στο λογαριασμό του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εάν δε παραλάβετε η-μήνυμα, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: graduateschool@ucy.ac.cy. Σημειώστε
ότι με την εισαγωγή σας στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να δείτε όλες
τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει για υποτροφία.
Πώς θα ενημερωθώ εάν θα μου χορηγηθεί υποτροφία?
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος/Οντότητας θα αξιολογήσει τις αιτήσεις
μετά τη λήξη τους. Μόλις η επιτροπή αποφασίσει για τους υποψηφίους στους οποίους θα
χορηγηθεί υποτροφία, θα λάβετε ενημέρωση για το αποτέλεσμα στο λογαριασμό του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Ποια είναι η διάρκεια της υποτροφίας?
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έως τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Είναι ανανεώσιμες οι υποτροφίες?
Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για την υποτροφία?
• Ακαδημαϊκή επίδοση
• Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα
• Συστατικές επιστολές
• Δημοσιεύσεις κλπ.
• Άλλα κριτήρια που αποφασίζει το Τμήμα και ανακοινώνει με την προκήρυξη των
υποτροφιών.
Θα πρέπει επίσης να πληροίτε τα κριτήρια εισδοχής στο Συμβατικό πρόγραμμα που έχετε
υποβάλει αίτηση. Συμβουλεύεστε να ελέγξετε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών
Σπουδών με πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών:
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/postgraduate-studies/postgraduate-programmes-ofstudy
Μπορώ να εργάζομαι κατά τη διάρκεια της Μερικής υποτροφίας?
Ναι, μπορείτε να εργάζεστε κατά τη διάρκεια της Μερικής υποτροφίας.
Εάν φοιτώ με μερική φοίτηση, μπορώ να διατηρήσω την υποτροφία?
Ναι, μπορείτε να διατηρήσετε την υποτροφία.
Εάν μειώσω το φόρτο των μαθημάτων μου και μετατρέψω τη φοίτηση μου σε μερική, θα
επηρεάσει την υποτροφία που μου χορηγήθηκε?
Όχι, η υποτροφία που σας χορηγήθηκε δεν θα επηρεαστεί.
Εάν αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών μου, θα επηρεαστεί η υποτροφία μου?
Ναι, εάν το νέο επίπεδο ή το νέο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι επιλέξιμα για την υποτροφία
για την οποία υποβάλατε αίτηση. Προκειμένου να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα,
εισηγούμαστε να ελέγξετε προσεκτικά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών προτού
υποβάλετε την αίτησή σας. Οι υποτροφίες είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές εγγεγραμμένους
σε Συμβατικά προγράμματα σπουδών.
Εάν αναβάλω την έναρξη της φοίτησης μου σε πρόγραμμα σπουδών, μπορώ να διατηρήσω
την υποτροφία που μου προσφέρθηκε?
Ναι, νοουμένου ότι εξασφαλίσετε τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος και την έγκριση του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να
αναβάλετε την έναρξη της φοίτησης σας για το επόμενο εξάμηνο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να
βεβαιώσουμε ότι αυτό θα συμβαίνει πάντοτε με την υποτροφία. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί
να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για υποτροφία. Οι υποτροφίες αλλάζουν κάθε χρόνο, και
παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών για νέες
ανακοινώσεις.
Εάν αποχωρήσω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τί θα συμβεί με την υποτροφία μου?
Εάν αποχωρήσετε από το ΠΚ η υποτροφία τερματίζεται. Παράταση ή αναστολή στην καταβολή
του επιδόματος της υποτροφίας γίνεται μόνο σε περίπτωση που ο φοιτητής βρίσκεται με
αναστολή φοίτησης, προσωρινή διακοπή φοίτησης για λόγους υγείας, άδεια μητρότητας ή

άδεια πατρότητας. Το ΠΚ επιφυλάσσει τα δικαιώματα του να διεκδικήσει επιστροφή των
καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας.
Εάν αποχωρήσω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα πρέπει να επιστρέψω το ποσό της
υποτροφίας που μου χορηγήθηκε?
Εάν αποχωρήσετε από το ΠΚ πριν από την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος
σπουδών σας και την απόκτηση του διπλώματος Μάστερ, η υποτροφία διακόπτεται. Το ΠΚ
επιφυλάσσει τα δικαιώματα του να διεκδικήσει επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της
υποτροφίας.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν φοιτώ ήδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου?
Ναι, νοουμένου ότι θα υποβάλετε αίτηση για εισδοχή/υποτροφία για νέο Συμβατικό
πρόγραμμα σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται από τα
Τμήματα/Οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου?
Ναι, μερικά Τμήματα/Οντότητες του ΠΚ παραχωρούν επιπρόσθετες υποτροφίες. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα/Οντότητα για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
να ενημερωθείτε για άλλες διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης φοιτητών.
Περαιτέρω ερωτήσεις?
Για επιπρόσθετες ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τηλέφωνο: +357 22894044
Email: graduateschool@ucy.ac.cy
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