
Υποτροφίες Μάστερ για Κύπριους της Διασποράς 

Βάσει ειδικής Συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει 
αριθμό Μερικών υποτροφιών, οι οποίες απευθύνονται σε Κύπριους της Διασποράς. Οι 
υποτροφίες χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και τα ίδια έσοδα των τμημάτων/οντοτήτων. 

Οι υποτροφίες Μάστερ για Κύπριους της Διασποράς απευθύνονται σε απόδημους 
αιτητές για εισδοχή τόσο σε συμβατικά όσο και σε αυτοχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα Μάστερ. Οι υποτροφίες είναι Μερικές (κάλυψη όλων των διδάκτρων ή 
μερική κάλυψη διδάκτρων). 

Ο αριθμός των υποτροφιών στα συμβατικά προγράμματα σπουδών αποφασίζεται από 
τη Σύγκλητο. 

Ο αριθμός των υποτροφιών στα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών 
αποφασίζεται από την οικεία οντότητα. 

1.1.1 Προκήρυξη των υποτροφιών 

Οι υποτροφίες προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ταυτόχρονα με την προκήρυξη των κενών θέσεων στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών για το Χειμερινό εξάμηνο. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται και ανακοινώνεται από τη Σχολή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

1.1.2 Αριθμός υποτροφιών 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μέχρι 24 υποτροφίες για Κύπριους 
της Διασποράς. 

Ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών δεν είναι δεσμευτικός, δηλαδή 
θα χορηγηθούν σε όσους υποψήφιους πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης 
και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και 
έχουν εξασφαλίσει θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

1.1.2.1 Για συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί 7 υποτροφίες οι οποίες καλύπτουν μέχρι 
100% των διδάκτρων, σε φοιτητές συμβατικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
Μάστερ, από μία σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλαδή στις εξής 
Σχολές: 

− Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

− Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

− Ιατρική Σχολή 

− Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

− Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

− Πολυτεχνική Σχολή 

− Φιλοσοφική Σχολή 



1.1.2.2 Για αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί 17 υποτροφίες για 
αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ, ως εξής: 

− Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 

o 2 υποτροφίες μέχρι και 100% των διδάκτρων. 

o 4 υποτροφίες μέχρι και το ήμισυ (50%) των διδάκτρων. 

− Μάστερ σε Business Economics (TIME MBE) 

o 10 υποτροφίες μέχρι και 40% των διδάκτρων. 

− Μάστερ σε Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

o 1 υποτροφία μέχρι και το ήμισυ (50%) των διδάκτρων. 

1.1.3 Δικαιούχοι υποτροφίας 

1.1.3.1 Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού 

Για να δικαιούται υποτροφία ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Κύπριος της 
Διασποράς και να έχει τη μόνιμη διαμονή του σε χώρα του εξωτερικού για 
συνεχή περίοδο 10 τουλάχιστον ετών προτού υποβάλει την αίτησή του στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για χορήγηση υποτροφίας. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεκδίκηση υποτροφίας έχουν όλοι οι 
υποψήφιοι για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μάστερ, υπό 
τον όρο ότι θα είναι ενεργοί φοιτητές κατά την αποδοχή της υποτροφίας. 

1.1.3.2 Εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Για να δικαιούται υποτροφία ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις εισδοχής και να έχει εξασφαλίσει θέση στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του. 

1.1.4 Διαδικασία υποβολής αίτησης για υποτροφία 

Όσοι ενδιαφέρονται για παραχώρηση υποτροφίας οφείλουν να το 
δηλώσουν ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για εισαγωγή σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει 
να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος: 

1.1.4.1 Στοιχεία της αίτησης 

 Ονοματεπώνυμο, κ.λπ. 

1.1.4.2 Βιογραφικό Σημείωμα 

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (Europass ή άλλη μορφή). 

1.1.4.3 Δικαιολογητικά ακαδημαϊκής φύσης 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τίτλους σπουδών, αναλυτική βαθμολογία 
και τυχόν άλλα επιπρόσθετα στοιχεία. 

1.1.4.4 Συστατικές επιστολές  

Τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο τουλάχιστον ατόμων στα 
οποία θα ζητηθεί να συντάξουν συστατικές επιστολές. Οι συστήνοντες θα 
ενημερωθούν αυτόματα από το σύστημα για να υποβάλουν τις συστατικές 
επιστολές τους μέσω του ίδιου ηλεκτρονικού συστήματος. 



1.1.4.5 Απόδειξη της ιδιότητας του απόδημου Κυπρίου 

Οι υποψήφιοι ηλικίας 18-30, θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή 
τους βεβαίωση: (α) της κυπριακής τους καταγωγής (με αντίγραφο ταυτότητας 
ή διαβατηρίου του ιδίου του αιτητή ή των γονέων του ή με βεβαίωση που 
εξασφαλίζουν από την οικεία Πρεσβεία/Προξενική Αρχή) και (β) της παραμονής 
τους στο εξωτερικό για (συνεχόμενη) περίοδο 10 τουλάχιστον ετών με 
βεβαίωση που εξασφαλίζουν είτε από την οικεία Πρεσβεία/Προξενική Αρχή 
είτε από τη Νεολαία Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
(ΝΕΠΟΜΑΚ). 

Οι υποψήφιοι άνω των 30 ετών θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή 
τους βεβαίωση: (α) της κυπριακής τους καταγωγής (με αντίγραφο ταυτότητας 
ή διαβατηρίου του ιδίου του αιτητή ή των γονέων του ή με βεβαίωση που 
εξασφαλίζουν από την οικεία Πρεσβεία/Προξενική Αρχή) και (β) της παραμονής 
τους στο εξωτερικό για (συνεχόμενη) περίοδο 10 τουλάχιστον ετών με 
βεβαίωση που εξασφαλίζουν είτε από την οικεία Πρεσβεία/Προξενική Αρχή 
είτε από την Παγκόσμια Οργάνωση Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ). 

Αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δικαιολογητικά ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

1.1.5 Κριτήρια αξιολόγησης 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις εισδοχής του 
εκάστοτε προγράμματος σπουδών και να έχουν εξασφαλίσει θέση σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για 
χορήγηση υποτροφίας αφορούν σε: 

− Ακαδημαϊκή επίδοση. 

− Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (άλλα διπλώματα, πτυχιακή 
εργασία, κ.λπ.). 

− Συστατικές επιστολές. 

− Δημοσιεύσεις, κ.λπ. 

− Άλλα κριτήρια που αποφασίζει το τμήμα και ανακοινώνει με την 
προκήρυξη των υποτροφιών. 

1.1.6 Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

1.1.6.1 Συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την παραχώρηση υποτροφίας για συμβατικό 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ γίνεται από Επιτροπή η οποία καταρτίζεται 
από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και τον Κοσμήτορα της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Πρακτικό επιλογής περιέχει κατάλογο με τους 
υποψηφίους στους οποίους αποφασίστηκε να χορηγηθεί υποτροφία και τους 
ενδεχόμενους επιλαχόντες. Θα εξηγεί επίσης επιγραμματικά τους λόγους 
απόρριψης των μη επιλεγέντων και θα αναρτάται στα ηλεκτρονικά συστήματα 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές για υποτροφία ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος υποτροφιών για τα αποτελέσματα της διαδικασίας. 



 Αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την παραχώρηση υποτροφίας για 
αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ γίνεται από το ίδιο 
το πρόγραμμα σπουδών. Το Πρακτικό επιλογής περιέχει κατάλογο με τους 
υποψηφίους στους οποίους αποφασίστηκε να χορηγηθεί υποτροφία και τους 
ενδεχόμενους επιλαχόντες. Θα εξηγεί επίσης επιγραμματικά τους λόγους 
απόρριψης των μη επιλεγέντων και θα αναρτάται στα ηλεκτρονικά συστήματα 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές για υποτροφία ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος υποτροφιών για τα αποτελέσματα της διαδικασίας. 

1.1.7 Διάρκεια υποτροφίας 

Η διάρκεια της υποτροφίας ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και δύναται να 
ανανεωθεί με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος ή της οντότητας. 

1.1.8 Ανανέωση υποτροφίας 

Με τη λήξη των 2 πρώτων εξαμήνων φοίτησης, το Συμβούλιο του τμήματος 
ή της οντότητας, αποφασίζει για την ανανέωση της υποτροφίας για το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση του 
υποτρόφου. 

Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, το τμήμα ή η οντότητα 
ενημερώνει τα ηλεκτρονικά συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου για 
τους υποψηφίους στους οποίους ανανεώθηκε ή δεν ανανεώθηκε η 
υποτροφία. 

1.1.9 Καταβολή της υποτροφίας 

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η εγγραφή στα 
μαθήματα/στάδια του εκάστοτε προγράμματος. 

Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης 
των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί 
να μετατεθεί. 

 


