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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα
12.00 το μεσημέρι, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ «Behavioural Economics» που θα
αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2022. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται σε κυλιόμενη βάση (δηλαδή,
ο κάθε αήττητης θα γνωρίζει αν έγινε αποδεκτός το πολύ δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησής
του.)

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜASTER ΙΝ BEHAVIOURAL ECONOMICS
Είκοσι (20) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Behavioural Economics (MSc)
ως ακολούθως:
•

20 θέσεις για Μάστερ Behavioural Economics (MSc)

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Οικονομικών και Ψυχολογίας στην αγγλική γλώσσα.
Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στις 5.125 ευρώ.
Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
Τμήμα Οικονομικών:
Τηλ. : 22 893701, 22 893702, Email: dept.econ@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/econ/el
Τμήμα Ψυχολογίας:
Τηλ.: 22 89 2086, email: maro@ucy.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του
Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 12
το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
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2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα εγκεκριμένων Πανεπιστημιακών πτυχίων (πτυχίο σε οποιοδήποτε
κλάδο αποτελεί προαπαιτούμενο) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής στο
πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο
μέχρι την αποδοχή της θέσης.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
• Η Αγγλική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα του υποψήφιου
• Το πτυχίο είχε την Αγγλική ως επίσημη γλώσσα διδασκαλίας
• Επιτυχία στις πιο κάτω εξετάσεις με τον ελάχιστο βαθμό που αναγράφεται πιο κάτω:
1. IELTS: 6
2. TOEFL (regular examination): 230
3. TOEFL (internet examination): 90
4. Cambridge English Proficiency: C
5. Cambridge English Advanced: C
6. Cambridge English First: A
4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
5. Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων (2 παράγραφοι).
6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές
επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής
αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
Στην Ηλεκτρονική Αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την προτίμησή τους για εγγραφή είτε στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε στο Τμήμα Ψυχολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις, το πρόγραμμα
σπουδών είναι το ίδιο. Η τελική κατανομή των φοιτητών στα δύο Τμήματα θα βασίζεται σε πρακτικούς λόγους
και οι προτιμήσεις τους ενδέχεται να μην μπορούν να ικανοποιηθούν.
Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα
τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.
Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για
την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

ΑΣ/ΒΚ
24/3/2022
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