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Αριθμός 341
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης
Εργοδότου μένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011,
πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη
2013-2014:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1{α)

Νοσηλευτικός Λειτουργός {Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) (κλ. Α5-211 βαθμίδα) *
Απαπούμενα Προσόντα
(1) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει των περί Νοαηλευτίκής και Μαιευτικής Νόμων
1988-2012.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(β)

Νοσηλευτικός Λειτουργός (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) (κλ. Α5-2" βαθμίδα)
Απαιτούμενα Ποοοόντα
(1) Εγγεγραμμένη Μαία βάσει τωνπερ! Νοσηλευτικής κα! Μαιευτικής Νόμων 1988-2012.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημείωση οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι για τον τομέα της Μαιευτικικ και απαιτούν όπως οι υποψήφιοι είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μαιών.

(2)

Νοσηλευτικός Λειτουργός (Κλάδος Ψυχικής Υγείας) (κλ. Α5-2" βαθμίδα)
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Νόμων 1988-2012.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής κα: καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

ΑΙΤΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

2.
Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία
Σχέδια Υπηρεσίας.
3.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου ανεξάρτητα από τις διατάξεις οιουδήποτε
άλλου Νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία T-JV δημόσιων θέσεων, πρόσωπο που προσλαμβάνεται σε
έκτακτη θέση (Α5 -2" Βαθμίδα) ο ετήσιος βασικός μισθός τα 2 πρώτα έτη υπηρεσίας θα είναι €10,892. Με τη
συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας
της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
4.
Η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που θα προσληφθεί θα είναι για χρονική περίοδο έξι (6) κατά
ανώτατο όριο μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη έξι (6) μήνες, εκτός αν οι έκτακτες ανάγκες που θα ικανοποιούν
παύσουν να υφίστανται, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης η
εργοδότηση του έκτακτου προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση
οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
5.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605450.

6.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το
Υπουργείο Υγείας, τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (στο ισόγειο του κτιρίου
του Υπουργείου Οικονομικών) ή από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) και του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην κα Αντρη
Αχιλλέως στο Αρχείο Προσωπικού της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γραφείο Κ11 στο Υπουργείο Υγείας
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«Πιίίρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία» ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου
με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. τηλεομοιότυπου 22605754), oyi αργότερα αττό TIC
15jg>uviou2012.
7ToylÎgTaj_wp_px_ic>uç EvBiaipEpOMEVOUC ότι νια κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι
uTFomnffiioi. θα πρέπει., να συυπλποώσουν ίεκωριστό έντυπο στο οττοίο να επισυνάψουν τα ακόλουθα,
διαφορετικά n αίτηση TOUC Βε 8α νίνει αποδεκτή.
α)
β)
γ)
δ)
ε)

στ)
η)
θ)
ι)
8.

Απολυτήριο Λυκείου
Απολυτήριο Στρατού / Νόμιμη Απαλλαγή
Δίπλωμα/ πτυχίο Νοσηλευτικής ή/και Μαιευτικής
Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ανάλογο μητρώο (Μητρώο Νοσηλευτών - Γενικής / Ψυχιατρίκής ή στο
Μητρώο Μαιών).
Βεβαίωση σχετικής πείρας (μόνο η πείρα μετά την εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο θα μοριοδοτείτσ και η
οποία τεκμηριώνεται με βεβαίωση του εργοδότη οπού αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
αυτής). Στην περίπτωση εργόδοτηοης οτον κρατικό τομέα απαιτείται βεβαίωση από τηγ Προϊστάμενη
Νοσηλευτικό Λειτουργό του χώρου εργασίας. Στην περίπτωση των αρρένων υποψήφιων θα πρέπει να
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την υγειονομική μονάδα στρατού όπου εκτελούσαν χρέη
νοσηλευτή κατά τη στρατιωτική ιούς θητεία όπου αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της
σχετικής πείρας.
Βεβαίωση Απασχόλησης από ϊ*ς Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου θα δηλώνεται η χρονική
περίοδος και το είδος απασχόλησης.
Πιστοποιητικό Μεταβασικής ή Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Γάμου (σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου)

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα;

1.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥ

9 (90-100)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8 (80-89,9)
7 (70-79.9)
6 (60-69,9)
5 (50-59,9)
2.

ΠΕΙΡΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ

0,5-2

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ

0,5 μόριο για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες
με ανώτατο όριο τα 2 έτη

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
3.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ

1-3

1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με
ανώτατο όριο 1,5 έτη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤίΚΗΣ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ
4.

ΠΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ

1 -4

ανώτατο όριο τα 2 έτη

ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
5.

ΜΕΤΑΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
(σε συναφές θέμα)

*

1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με

1

Φοίτηση 1 έτους

2

Φοίτηση πέραν του 1 έτους

3

Μεταπτυχιακό

4

Διδακτορικό

(Στο σημείο 8 (5) θα υπολογίζοντα* τα μόρια της ανώτατης εκπαίδευσης, π.χ ο κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου και
εξειδίκευσης ενός έτους θα μοριοδοτηθεί με 4 μόρια).
(Σε περίπτωση εξομοίωσης πτυχίου θα μοριοδοτείται ο βαθμός εξομοίωσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος βασικής νοσηλευτικής / μαιευτικής, Αν εξακολουθεί η ισοβαθμία
θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου).

Αρ. Φακ:Υ.Υ.15.17.01.1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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Αριθμός 342
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕίΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ 2)
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης
Εργοδότου μένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011
(Ν. 25(1)/2011, πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων
καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως ατη
Δημόσια Υπηρεσία, για το έτος 2012:
Α)

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(α)
Ιατρικός Λειτουργός, 1 πς Τάξης (Κλ. Α 1 1 , 4 η βαθμίδα και Α13) στις πιο κάτω ειδικότητες:
Γαστρεντερολογία, Παθολογική Ογκολογία, Ορθοπεδική, Πνευμονολογία, Γυναικολογία, Εξειδίκευση
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Παιδιατρική με ειδικό ενδιαφέρον και εκπαίδευση στην Εντατική
Παίδων, Γενική Ιατρική, Ωτορυνολαρυγγολογία, Στοματογναθο,πρασωποχειρουργική
Απαιτούμενα προσόντα
(ί)
Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι
(Ν)
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με ταν περί Εγγραφής
Ιατρών Νόμο.
(ϋί)
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γ ν ώ σ η της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας,

(ίν)

Π
Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας,
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας
Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνε! τον
καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
Β)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(α)
Ιατρικός Λειτουργός, 1Πς Τάξης με ειδικότητα Ψυχιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής (Κλ. Α 1 1 , 4 η βαθμίδα και
Α13)
Απαιτούμενα προσόντα:
(ί)
Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
(Μ)
Τίτλος ειδικότητας ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σ τ η Ψυχιατρική ή Νευρολογία - Ψυχιατρική ή
Παιδοψυχίατρική π ο υ αποκτήθηκε στο εξωτερικό και π ο υ αναγνωρίζεται στη χ ώ ρ α που αποκτήθηκε,
καθώς και εγγραφή των υποψηφίων ως Ειδικών σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
(ϋί)
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(ίν)
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας
Υπηρεσίας με ειδικό ωράριο, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό
ω ρ ώ ν εργασίας την εβδομάδα.

Γ)

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(α)
Φαρμακοποιός (κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(ί)
Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός στην Κύπρο.
(ϋ)
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία,
(ϋί)
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας
Υπηρεσίας με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

1. Τα καθήκοντα που Βα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία
Σχέδια Υπηρεσίας.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία
των δημόσιων θέσεων, πρόσωπο που προσλαμβάνεται οε έκτακτη θέση (Α8) ο ετήσιος βασικός μισθός τα 2 πρώτα έτη
υπηρεσίας θα είναι €16,151, σε έκτακτη θέση {Α11, 4" βαθμίδα) ο ετήσιος βασικός μισθός τα 2 πρώτα έτη υπηρεσίας θα
είναι €29,958. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ο έργο δοτού μένος θα τοποθετείται οτην αρχική βαθμίδα της
κλίμακας της θέσης, όττως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
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3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για
κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως θα είναι για χρονική περίοδο έξι κατά ανώτατο όριο μηνών με δικαίωμα
ανανέωσης γισ ακόμα εξι μήνες, εκτός αν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης
κενών Θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του εργοδοτουμένης καθορισμένης
διάρκειας προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης
διατύπωσης.
4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605403.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν
από το Υπουργείο Υγείας, από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του πολίτη (στο ισόγειο του κτιρίου του Υπ. Οικονομικών) ή
από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με
ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να
τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις
προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γΐα αυτοτελώς
εργαζόμενους κ.α.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος
17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από
τις 15 Ιουνίου 2012 . Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι
υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
Αρ.Φακ:Υ.Υ.15.17.01.1{6)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΤΜΗΜΑ Α
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Αριθμός 343
ΙΔΡΥΜΑ

ΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 345
Υποτροφίες που πιθανό να προσφερθούν αττό το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρο» και
νρΠΜατοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
yiq το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών
που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, ως ακολούθως:
(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του εξωτερικού (προπτυχιακές
/ μεταπτυχιακές σπουδές) και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας (προπτυχιακές
σπουδές),
(β) Πα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (προπτυχιακές /
μεταπτυχιακές σπουδές),
(γ) Για φοίτηση στα εγκεκριμένα προγράμματα προπτυχιακών / μεταπτυχιακών σπουδών από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) των Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων της Κύπρου που τους έχει
παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο
Frederick),
(δ) Πα φοίτηση στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.
2. Επίσης το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου, θα προσφέρει αριΘμό υποτροφιών
για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
3. Τονίζεται όπ, η υποβολή αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, δεν εξυττοκούει κατ' ανάγκη τη χορήγηση
υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσό
που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Διευκρινίζεται επίσης ότι, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο
της επιλεξιμότητας,
δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία 50 μονάδων και άνω
για να
συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους αιτητές.
4. Για τις προπτυχιακές σπουδές, προτρέπονται οι υποψήφιοι φοιτητές να συμπληρώσουν και υποβάλουν μόνο
ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ για όλα τα Προγράμματα σπουδών. Σημειώνεται όπ, είναι προς όφελος των υποψηφίων να σημειώνουν
•S σε όλα τα Προγράμματα που ενδιαφέρονται, νοουμένου ότι πληρούν τις προυποΒέσεις του κάθε Προγράμματος
ξεχωριστά. Το Ευρετήριο Προγραμμάτων στις σ ε λ ί δ ε ς 4 & 5 , είναι σχετικό.
5. Εφιστάται η προσοχή ότι, για όλα τα Προγράμματα, εκτός των Προγραμμάτων Π και Γ2, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
απαραίτητα να συμπληρώσουν τη δήλωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που συμπεριλαμβάνεται στην
αίτηση. Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑ1ΌΥ 2012

392

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Σελ.
ΠΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ

Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου η
Ιδιωτικών Σχολών
Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 19 65/100 και άνω ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6-9

5 μέχρι 6 G.C.E. A.L με βαθμολογία Α ή

Α

Baccalauréat International με βαθμολογία 19 65/100 και άνω
Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου π
Ιδιωτικών Σχολών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

•

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

a

4 G.C.E. A.L «3 με βαθμολογία Α και 1 με βαθμολογία Β» και άνω ή

β

Baccalauréat international με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9-10

ή

Για απόφοιτους Δημόσιων Τεχνικών Σχολών
10

Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία
17 50/100 καί άνω
Για φοιτητές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προπτυχιακών σπουδών,
στους οποίους επεσυνέβησαν στο μεταξύ σοβαρά γεγονότα που επηρέασαν
σημαντικά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση τους και της οικογένειας τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β3

Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου
fa Τεχνικών Σχολών ή Ιδιωτικών Σχολών
•

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

•

Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία 17 50/100
άνω ή

β

4 G.C.E. A.L «3 με βαθμολογία Α και 1 με βαθμολογία Β» και άνω ή

•

Baccalauréat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

11-13

ή
και

Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων η του αυτού τύιτου ή
ΙδηιΐηκώνΣχοΜϋν
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
>

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣίΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ

>

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

•

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18/20 και άνω ή

•

4 G.C.E. A.L «2 με βαθμολογία Α και 2 με βαθμολογία Β» και άνω ή

•

Baccalauréat International με βαθμολογία 18/20 και άνω
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

II.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Π

Ξένοι Υπήκοοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ2

Δραματικές Σχολές της Ελλάδας

13-14

Σελ.
18-19

19
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

III.

ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Α - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σελ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ-1

•

Σε κλάδο Επιστημών της Αγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ftfiE-2

®

Σε κλάδο Ελεύθερης Επιλογής row υποψηφίου

20-23

Β - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μ-1

β

Σε κλάδο Επιστημών της Αγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μ-2

β

Σε κλάδο Ελεύθερης Επιλογής του υποψηφίου

24-27

Γ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΙΔ-1

«

Σε κλάδο Επιστημών της Αγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΙΔ-2

β

Σε κλάδο Ελεύθερης Επιλογής του υποψηφίου

Σελ.

27-31

ν Γενικοί Όροι / Προϋποθέσεις Χορήγησης Υποτροφιών για όλα τα Προγράμματα

32-38

ν

38-43

Διαδικασία Συμπλήρωσης της Αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό για υποψήφιους με βάση την εξαίρετη επίδοση
και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
®

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 19 65/100 και άνω ή

®

5 μέχρι 6 G.C.E. A.L με βαθμολογία Α .

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διακρίνοντα< οε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για υποβολή
αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας για απόκτηση πρώτου καταληκτίκού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών:
(α) να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων Λυκείων της Κύπρου με βαθμολογία 19 65/100 και ανω ή να είναι
απόφοιτοι Δημόσιων Λυκείων και να έχουν επιτύχε! τουλάχιστον σε 5 θέματα του Γενικού Πιοτοποιητικου Εκπαίδευσης
{G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο (A L ) με βαθμό Α, ή
(β) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου του αυτού τύπου, αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2012 που οργανώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 56.930 και ημερομηνία 18/12/02, και
να κατέχουν Απολυτήριο με βαθμολογία 19 65/100 και άνω ή να είναι απόφοιτοι των πιο πάνω Ιδιωτικών Σχολών και να
έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 5 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.), στο προχωρημένο επίπεδο
(A L) με βαθμό Α, ή

ΤΙνΊΗΜΑ A
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(γ) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου αναγνωρισμένων οπό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να
έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 5 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.), στο προχωρημένο επίπεδο
{A L ) με βαθμό Α, ή
(δ) να είναι κάτοχοι του Baccalauréat International με βαθμολογία 19 65/100 και άνω.
2. Οι υποψήφιοι φοιτητές που διεκδικούν υποτροφία στο Πρόγραμμα Α πρέπει:
»
»

να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012, και
να αρχίζουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.

Σημείωση:

Οι υποψήφιοι φοιτητές που θα σπουδάσουν στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, στα οποία έχει
παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας, πρέπει να παρακολουθούν προπτυχιακές σπουδές στο
εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ,),

3. Οι υποψήφιοι φοιτητές Θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμόϊητας, δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική
βαθμολογία πενήντα (50) μονάδων και άνω, για να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους απητες.
4. Η αξία κάθε υποτροφίας βα είναι €2,500 ετησίως τόσο για την Κύπρο όσο και για το Εξωτερικό.
5. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις
διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007 έως
2009, τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι φοιτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου,
είναι τ' ακόλουθα:
Ι.

AKA&HMAIKH ΕΠΙΔΟΣΗ

11.

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 19 65/100 και
(Ι)
άνω
(Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού
τύπου)
ή
ί«) Πέντε G.C.E. AL με βαθμό Α και άνω
ή
Baccalauréat International με βαθμολογία 19 65/100
(Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού
τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών)
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μέχρι 70
μονάδες
-> Μέχρι 70 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ.'1 πιο κάτω)
—> Μέχρι 70 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ.1 πιο κάτω)
Μέχρι 5
μονάδες

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
(Ι)

(II)

(III)

II.

Βεβαιώσεις από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
Υπουργούς που να επιβεβαιώνουν τις Εξαιρετικές Πράξεις
Αλτρουισμού που έχουν αναγνωριστεί από την
Κυβέρνηση
Συμμετοχή
ή
Διακρίσεις
σε
Μεσογειακούς,
Πανευρωπαϊκούς και Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες ή
συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική ομάδα Εθνικού
Επιπέδου
(κατά τη διάρκεια της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες/ Πανευρωπαϊκές
Ολυμπιάδες
(Φυσικής,
Χημείας,
Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Λογιστικής, Βιολογίας ) ή /και σε
Βαλκάνια δες
[κατά τη διάρκεια της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

—> 1 μονάδα

Για Συμμετοχή
- * 1 μονάδα
Για Διάκριση
--> 2 μονάδες
Για Συμμετοχή
—> 1,50 μονάδες
Πα Διάκριση
-» 2 μονάδες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
(Α)
Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
(Ι) Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από
γονείς
(H) Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από
ένα γονέα_
(Βλ. Σημ. -1πιο κάτω)

Μέχρι 25
μονάδες
Μέχρι 5
μονάδες
-.5
μονάδες
-.4
μονάδες
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Ο")
(iv)

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
πολύτεκνη οικογένεια
(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω)
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
οικογένεια με διαζευγμένους γονείς
(Με Δικαστική Απόφαση)
(Βλ. Σημ. '3πιο κάτω)
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->4
μονάδες

-.3
μονάδες

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
Μονογονεϊκή Οικογένεια (Γονείς σε διάσταση)
(Βλ. Σημ. '*πιο κάτω)
(Β)

Οικονομική Κατάσταση
(Βλ. Σημ.'™™'™
πιο κάτω)

Μέχρι 20
μονάδες
{κατ'αναλογία)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας του Απολυτηρίου ή/και του αριθμού των G.C.E
Advanced Level καθορίζονται τ ακόλουθα:
(ί)
*1
(ίί)
(iii)

4

Απολυτήριο με βαθμολογία «20» ή επιτυχία σε 6 G.C.E A.L με βαθμολογία Α
αντιστοιχεί στις 70 μονάδες.
Απολυτήριο με βαθμολογία 19 65/100, ή επιτυχία σε 5 G.C.E A.L με βαθμολογία Α ,
αντιστοιχεί στις 63 μονάδες.
Κάθε βαθμός απολυτηρίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού,
όπως καθορίζονται από τα (ί) και (ϋ) πιο πάνω, αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 63 και 70
μονάδων.

2

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος
δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια.

*3

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά
ο
γονέας που διαμένει μαζί του ο αιτητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη
μοριοδότηση.

"4

Στις περιπτώσεις μονονονεϊκών οικονενειών. αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης
γάμου, ζητείται ένορκος δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα
μονογονιοΰ) ή δικαστική απόφαση για διατροφή.
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί
στις
20 μονάδες, είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα
των €600 κατά άτομο. Εισόδημα μεγαλύτερο των €600, θα αντιστοιχεί αναλογικά σε
μικρότερο αριθμό μονάδων.

*(α)

*5
*(β)

Πρόσθετα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της
οικογένειας και η σημερινή αξία (2012) της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο
και στο Εξωτερικό για υποψήφιους με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Β1
•

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

ή

•

4 G.C.E. A.L «3 με βαθμολογία Α και 1 με βαθμολογία Β» και άνω .

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για
υποβολή αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού
τίτλου σπουδών:
(α) να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων Λυκείων της Κύπρου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω
ή να είναι απόφοιτοι Δημόσιων Λυκείων και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον οε 4 θέματα του Γενικού
Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.), στο προχωρημένο επίπεδο (AL) εκ των οποίων τα 3 να είναι με
βαθμολογία Α και το 1 με. βαθμολογία τουλάχιστον Β,
ή
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(β) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου του αυτού τύπου, αναγνωρισμένων από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν παρακαθίσει αιις Παγκοπριες Εξετάσεις του 2012
που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου με Αρ. 56.930 και ημερομηνία 18/12/02 και να κατέχουν Απολυτήριο με βαθμολογία 18
50/100 και άνω ή να είναι απόφοιτοι των πιο πάνω Ιδιωτικών Σχολών και να έχουν επιτύχει
τουλάχιστον σε 4 Θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.}, στο προχωρημένο
επίπεδο (AL ), εκ των οποίων τα 3 να είναι με βαθμολογία Α και το 1 με βαθμολογία τουλάχιστον Β, ή
(γ) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης
(G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο (AL), εκ των οποίων τα 3 να είναι με βαθμολογία Α και το 1 με
βαθμολογία τουλάχιστον Β, ή
(δ) να είναι κάτοχοι του Baccalauréat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω, ή
(ε) να είναι κάτοχοι διπλώματος του Α.Τ.Ι. ή του Α.Ξ.Ι.Κ ή της Νοσηλευτικής Σχολής ή H.N.D του
εξωτερικού με βαθμολογία τουλάχιστον 90/100 και η συνέχιση σπουδών τους να έχει σχέση με το
αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση του πρώτου διπλώματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο
και στο Εξωτερικό για απόφοιτους Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βάση την
ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
»

Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία 17 50/100 και άνω

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων
Τεχνικών Σχολών της Κύπρου με βαθμολογία 17 50/100 και άνω για απόκτηση πρώτου καταληκτικού
πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο και
στο Εξωτερικό για φοιτητές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο
προπτυχιακών σπουδών, στους οποίους επεσυνέβησαν στο μεταξύ σοβαρά
γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση τους
και της οικογένειας τους.
Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου ή Τεχνικών Σχολών ή
Ιδιωτικών Σχολών
® Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β3

ή

•

4 G.C.E. A.L «3 με βαθμολογία Α και 1 με βαθμολογία Β» και άνω ή

β

Baccalauréat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

® Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής με βαθμολογία 17 50/100 και άνω
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
® Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18/20 και άνω ή
e 4 G.C.E. A.L «2 με βαθμολογία Α και 2 με βαθμολογία Β» και άνω ή
«

Baccalauréat International με βαθμολογία 18/20 και άνω

1. Αιτήσεις για διεκδίκηση των πιο πάνω υποτροφιών, μπορούν να υποβληθούν μόνο από φοιτητές, οι οποίοι ανεξάρτητα
από το αν είχαν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση , έχουν ήδη συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο* οποιοδήποτε έτος
προπτυχιακών σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο έτος σπουδών, εφόσον επεσυνέβησαν στο μεταξύ (κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους), σοβαρά γεγονότα (όπως θάνατος ενός ή και των δύο γονέων) που επηρέασαν σημαντικά
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση τους και της οικογένειας τους.

Σημειώσεις:

(ί)" Ικανοποιητική πρόοδος: σημαίνει την προαγωγή του φοιτητή στο επόμενο
ακαδημαϊκό έτος σπουδών, ή σπς περιπτώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
που επιτρέπεται η μεταφορά μαθημάτων , σημαίνει τη μεταφορά μέχρι δύο (2)
οφειλόμενων μαθημάτων.
(ίί) Να υποβληθούν βεβαιώσεις/οΊκαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν ότι, κατά τη
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του αιτητή, επεσυνέβησαν σοβαρά γεγονότα
{όπως θάνατος ενός ή και των δύο γονέων) που επηρέασαν σημαντικά την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση του και της οικογένειας του.
_____^___„
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2. Οι πω πάνω φοιτητές ττρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω ΐτροΟποθέσείς για υποβολή αίτησης
προς διεκδίκηση υποτροφίας για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών:
(α) να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων Λυκείων της Κύπρου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω ή να είναι
απόφοιτοι Δημόσιων Λυκείων και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης
(G.C.E.), στο προχωρημένο επίπεδο (AL), εκ των οποίων τα 3 να είναι με βαθμολογία Α και το 1 με βαθμολογία
τουλάχιστον Β, ή
(β) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να
έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο
(AL), εκ των οποίων τα 3 να είναι με βαθμολογία Α και το 1 με βαθμολογία τουλάχιστον Β, ή
(γ) να είναι κάτοχοι του Baccalauréat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω ή
(δ) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών του αυτού τύπου, της Κύπρου αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν παρακαθίσει στις Εισαγωγικές ή και στις Παγκύπριες Εξετάσεις και να κατέχουν Απολυτήριο
με βαθμολογία 18 50/100 και άνω, ή να είναι απόφοιτοι των πιο πάνω Ιδιωτικών Σχολών και να έχουν επιτύχει
τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.), στο προχωρημένο επίπεδο (AL) εκ των
οποίων τα 3 να είναι με βαθμολογία Α και το 1 με βαθμολογία τουλάχιστον Β, ή
(ε) να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων Τεχνικών Σχολών της Κύπρου με βαθμολογία 17 50/100 και άνω, ή
(στ) να είναι κάτοχοι διπλώματος του Α.Τ.Ι. ή του Α.Ξ.Ι.Κ ή της Νοσηλευτικής Σχολής ή H.N.D. του εξωτερικού με
βαθμολογία τουλάχιστον 90/100 και η συνέχιση σπουδών τους να έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για
απόκτηση του πρώτου διπλώματος, και
(ζ) να μην είχαν υπερβεί την ηλικία των 25 ετών όταν άρχισαν τις προπτυχιακές τους σπουδές.
3.

Πα σπουδές Καλών Τεχνών, οι φοιτητές πρέπει να είναι:

(α) απόφοιτοι Δημόσιων Λυκείων της Κύπρου με βαθμολογία 18 και άνω ή να είναι απόφοιτοι Δημόσιων Λυκείων και να
έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο
(AL) εκ των οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία τουλάχιστον Β, ή
(β) απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να έχουν επιτύχει
τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E,) στο προχωρημένο επίπεδο (AL) εκ των
οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία τουλάχιστον Β ή
(γ) να είναι κάτοχο! του Baccalauréat International με βαθμολογία 18 και άνω ή
(δ) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών (του αυτού τύπου) της Κύπρου αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν παρακαθίσει στις Εισαγωγικές ή και στις Παγκύπριες Εξετάσεις και να κατέχουν Απολυτήριο
με βαθμολογία τουλάχιστον 18 και άνω, ή να είναι απόφοιτοι των πιο ττάνω Ιδιωτικών Σχολών και να έχουν επιτύχει
τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο (AL) εκ των
οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία τουλάχιστον Β, και
(ε) να μην είχαν υπερβεί την ηλικία των 25 ετών όταν άρχισαν τις προπτυχιακές τους σπουδές.
Υποτροφίες "ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» για ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ και Υποτροφίες για
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ προπτυχιακού επιπέδου στην Κύπρο και στο Εξωτερικό για
υποψήφιους με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση.
®

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18/20 και άνω

ή

β

4 G.C.E. A.L «2 με βαθμολογία Α και 2 με βαθμολογία Β»

1 .Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης
προς διεκδίκηση υποτροφίας για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών:
(α) να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων Λυκείων της Κύπρου με βαθμολογία 18/20 και άνω ή να είναι απόφοιτοι
Δημόσιων Λυκείων και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα ταυ Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο
προχωρημένο επίπεδο (AL) εκ των οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία τουλάχιστον Β,
ή
(β) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να έχουν
επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο (AL)
εκ των οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία τουλάχιστον Β, ή
(γ) να είναι κάτοχοι του Baccalauréat International με βαθμολογία 18/20 και άνω, ή
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(δ) να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου, του αυτού τύττου αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2012 που οργανώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 56.930 και ημερομηνία 18/12/02 και
να κατέχουν Απολυτήριο με βαθμολογία τουλάχιστον 18/20 και άνω, ή να είναι απόφοιτοι των πιο πάνω Ιδιωτικών Σχολών
και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 4 θέματα του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο προχωρημένο
επίπεδο (AL), εκ των οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία τουλάχιστον Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(α) Οι υποψήφιοι φοιτητές που διεκδικούν υποτροφία στα Προγράμματα Β1, Β2 και Β4 πρέπει να μην υπερβαίνουν την
ηλικία των 25 ετών κατά την 31 Π Δεκεμβρίου 2012 και να αρχίζουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2012/2013.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι φοιτητές που θα σπουδάσουν στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, στα οποία έχει
παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας, πρέπει να παρακολουθούν προπτυχιακές σπουδές ατα
εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑίΠ).
(β) Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο της επιλέξιμο τη τα ς, δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική
βαθμολογία πενήντα (50) μονάδων και άνω για να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους αιτητές.
(γ) Η αξία κάθε υποτροφίας είναι €3,500 ετησίως τόσο για την Κύπρο όσο και για το Εξωτερικό.

KPITHPÎA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β1,Β2,Β3 ΚΑΙ Β4

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις
διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007
έως 2009, τα κριτήρια, με βάση τα οποία 6α αξιολογηθούν οι φοιτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι
τα ακόλουθα:
Ι.

Μέχρι 35
μονάδες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
0) Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

(ϋ)

(lit)

(iv)

(ν)

(vi)

(Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του
αυτού τύπου}
ή
4 G.C.E. AL εκ των οποίων τα 3 με βαθμό Α και το 1 με
βαθμό Β και άνω ή Baccalauréat International με
βαθμολογία
18 50/100 και άνω,
(Πα απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου
ή Ιδιωτικών Σχολών)
ή
Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18/20 και άνω
(Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου
για σπουδές Καλών Τεχνών/ Μουσικών Σπουδών)
ή
4 G.C.E. AL, εκ των οποίων τα 2 με βαθμολογία Α και τα 2
με βαθμολογία Β
και άνω ή
Baccalauréat International με βαθμολογία 18/20 και άνω
(Για απόφοιτους Δημόαιων Λυκείων ή του αυτού τύπου
ή
Ιδιωτικών
Σχολών
για
σπουδές
Καλών
Τεχνών/Μουσικών Σπουδών)
ή
Κάτοχοι διπλώματος A.T.i, Α.-J.Κ, Νοσηλευτικής Σχολής
ή HND του εξωτερικού με βαθμολογία 90/100 και άνω
ή
Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία
17 50/100 και άνω

—> Μέχρι 35 μονάδες
(κατ αναλογία)
(Βλ. Σημ. "'πιο κάτω)

- * Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. 1πιο κάτω)

—> Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. 'πιο κάτω)
-+ Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. '2πιο κάτω)

—* Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. 3πιο κάτω)
—> Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. 3πιο κάτω)
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II.

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μέχρι 5
μονάδες

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
Βεβαιώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Υπουργούς
(ί)
που να επιβεβαιώνουν τις Εξαιρετικές Πράξεις Αλτρουισμού που
έχουν αναγνωριστεί από την Κυβέρνηση
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς και
(«)
Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες ή συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική
ομάδα Εθνικού Επιπέδου,
(κατά τη διάρκεια της Β ' και Γ'τάξης Λυκείου)
(iii)

(iv)

-> 1 μονάδα
Για Συμμετοχή
—* 1 μονάδα
Για Διάκριση
—>2 μονάδες

Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες/ Πανευρωπαϊκές
Ολυμπιάδες (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής,
Λογιστικής, Βιολογίας) ή/και σε Βαλκανιάδες
(κατά τη διάρκεια της Β ' και Γ' τάξης Λυκείου)

Για Συμμετοχή
-.1,50 μονάδα

Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Διεθνείς ή Πανευρωπαϊκούς
Διαγωνισμούς Μουσικής (Πρόγραμμα Β4)
(κατά τη διάρκεια της Β' και Γ'τάξης Λυκείου)

Για Συμμετοχή
-+1,50 μονάδα

Για Διάκριση
—> 2 μονάδες

Για Διάκριση
-+ 2 μονάδες
III.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
(Α) Κοινωνική /Οικογενειακή Κατάσταση
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
(Ι)
γονείς
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
(ϋ)
ένα γονέα
(Βλ. Σημ. ""ττ/ο κάτω)
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται
(iii)
πολύτεκνη οικογένεια
(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω)
(iv) > Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται
οικογένεια με διαζευγμένους γονείς
(Με Δικαστική Απόφαση)
„ (Βλ. Σημ.5'πιο κάτω)

Μέχρι 60
μονάδες
Μέχρι 10
μονάδες
από
από

από

-.10
μονάδες
-.8
μονάδες
-. 8
μονάδες

από

>

(Β)

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
Μονογονεϊκή Οικογένεια (Γονείς σε διάσταση)
(Βλ. Σημ. G'mo κάτω)
Οικονομική Κατάσταση

μονάδες

(Βλ. Σημ."7^™™

πιο κάτω)

Μέχρι 50
μονάδες
{κατ'αναλογία)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας απολυτηρίου ή/και του αριθμού των G.C.E Advanced Level
καθορίζονται τ' ακόλουθα:
(ί)
Απολυτήριο με βαθμολογία «20» ή επιτυχία σε 6 G.C.E A.L με βαθμολογία Α αντιστοιχεί στις
35 μονάδες.
(ϋ)

Απολυτήριο με βαθμολογία 18 50/100, ή επιτυχία τουλάχιστον 4 G.C.E A.L - [3 με βαθμολογία
Α και 1 με βαθμολογία Β] αντιστοιχεί στις 25 μονάδες.

(iii)

Κάθε βαθμός απολυτηρίου που βρίσκεται μεταξύ του ελαχίστου και μέγιστου βαθμού, όπως
καθορίζονται από τα (i) και (ϋ) πιο πάνω, αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 25 και 35 μονάδων.
Απολυτήριο με βαθμολογία «20» ή επιτυχία σε 6 G.C.E A.L με βαθμολογία Α αντιστοιχεί στις
35 μονάδες.
Απολυτήριο με βαθμολογία 18/20 ή επιτυχία τουλάχιστον σε 4 G.C.E A.L εκ των οποίων τα
2 με βαθμολογία Α και τα 2 με βαθμολογία Β, αντιστοιχεί στις 25 μονάδες.

'2
(iii)

Κάθε βαθμός απολυτηρίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού, όπως
καθορίζονται από τα (ί) και (ίί) πιο πάνω, αντιστοιχεί αναλογικό μεταξύ 25 και 35 μονάδων.
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(ί)

Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής με βαθμολογία «20» αντιστοιχεί στις 3S μονάδες.

(it)

Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής με βαθμολογία 17 50/100 αντιστοιχεί στις 25 μονάδες.

(ίϋ)

Κάθε βαθμός απολυτηρίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού, όπως
καθορίζονται από τα (ί) και (ϋ) πιο πάνω, αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 25 και 35 μονάδων.

"4

ΣΕ περίπτωση που α φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη
μοριοδότηση για ορφάνια.

*5

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που διαμένει
μαζί του ο αιτητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.
Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, ζητείται
ένορκος δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική
απόφαση για διατροφή.

*6

*(α)
*7
'(β)

ΣΕ ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί στις
50 μονάδες, είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα των €600 κατά άτομο. Εισόδημα
μεγαλύτερο των €600, θα αντιστοιχεί αναλογικά σε μικρότερο αριθμό μονάδων.
Πρόσθετα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας
και η σημερινή αξία (2012) της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Μ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Π

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ) ή στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για ξένους υπηκόους για το ακαδημαϊκό
έτος 2012/2013 με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν ξένη υπηκοότητα και να προέρχονται από χώρες του εξωτερικού
(Ξένοι Υπήκοοι με εξαίρεση τους Έλληνες υπηκόους) και να έχουν γίνει δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου
Master για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ) ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ). Η βαθμολογία του πτυχίου θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης.
Σημειώσεις:
•Να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών για μεταπτυχιακές αττουδές κατά την 31 η Δεκευβοίου2012.
-Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από ξένους υπηκόους που κατέχουν ταυτόχρονα και την κυπριακή υπηκοότητα.
2. Πρόκειται για μία (1) μόνο υποτροφία ύψους €6.840 ετησίως που θα καλύπτει τα δίδακτρα για την περίοδο της
κανονικής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου/Τεχνολογικά Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Σημείωση:
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ξένος υπήκοος είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξία
της υποτροφίας θα είναι Εση με το ποσό των απαιτούμενων διδάκτρων.
3. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το ΜΕΡΟΣ 1 της Αίτησης με Αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57 .
Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για φοίτηση σε Δραματικές Σχολές της
Ελλάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ2

1. Πρόκειται για χορήγηση 2 υποτροφιών για σπουδές οε Δραματικές Σχολές της Ελλάδας (Δραματική Σχολή Κρατικού
θεάτρου Βορείου Ελλάδας / Θεσσαλονίκη και Ανώτερη Ιδιωτική Δραματική Σχολή Τέχνης Καρόλου Κουν).
2. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει νσ διακρίνονται οε ήθος και να κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης της
Κύπρου ή Απολυτήριο ιδιωτικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
να έχουν εξασφαλίσει θέση στις πιο κάτω Δραματικές Σχολές της Ελλάδας, μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2012,
που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Σημειώσεις:

(α)

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και
άρρενες φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις Λυκειακές τους σπουδές τον Ιούνιο του
2012 κοι 8α αρχίσουν σπουδές μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας
με την προϋπόθεση ότι, θα έχουν εξασφαλίσει θέση στις πιο πάνω Δραματικές Σχολές
της Ελλάδας κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων τους.

(β)

Οι υποτροφίες που θα εγκρίνονται, Θα αναστέλλονται και θα χορηγούνται μετά τη
συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας των δικαιούχων και της ικανοποίησης των
όρων και προϋποθέσεων με βάση τις οποίες παραχωρήθηκαν οι υποτροφίες.

3. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών κατά την 31 Π Δεκεμβρίου 2012.
4. Η αξία κάθε υποτροφίας είναι €2.500 ετησίως.
5. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το ΜΕΡΟΣ 1 της Αίτησης με Αρ. LK.Y.K. 57 .

ΤΜΗΜΑ Α
401

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης Μ Α Ι Ο Υ 2012
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΠΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο

III.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ

Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού ετπττέδου που οδηγούν
στην απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου MASTER σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
Ι με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
__

1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές για χορήνηση 40 υποτροφιών ψο σπουδές μεταπτυχιακού
επιπέδου ττου οδηγούν στην απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου MASTER σε Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια
του Εξωτερικού, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MË-2 Φ- Μέχρι 5 υποτροφίες στις «Επιστήμες της Αγωγής» , και
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ-1 «* Μέχρι 35 υποτροφίες αε κλάδο «επιλογής των υποψηφίων »
2.Οι υποψήφιο: φοιτητές πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για υποβολή
αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας:
(α) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με βαθμολογία
Άριστα [για απόφοιτους Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών] ή First Class Honours [για
απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων] ή 3.80/4.00 ή 4.75/5.00 [για απόφοιτους Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και
Καναδά],
Σημειώσεις:
(ί) Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθεί, πρόσθετα με το πτυχίο,
βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό {αριθμητικά) του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή ή
υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος/πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου
βαθμολογικά χαρακτηρισμού (π.χ. Άρίστα, First Class Honours ή 3.80/4.00 ή 4.75/5.00 κτλ.)
(ϋ) Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τελικός βαθμός του πανεπιστημιακού διπλωματ·
που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master , για όσους υποψήφιο
κατέχουν δύο ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Bachelor.
(β) να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 31 Π Δεκεμβρίου 2012, KŒ
(γ) να αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος

2012/2013.

3.Η αξία κάθε υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή εφάπαξ ποσού €4.000 για όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Σημείωση:
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, παραμείνει για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
(ΜΕ) αδιάθετο ποσό στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τότε αριθμός υποτροφιών θα
παραχωρηθεί στους πρώτους κατά σειρά κατάταξης επιλαχόντες, οι οποίοι συγκεντρώνουν την ψηλότερη
βαθμολογία, μόνο στο Πρόγραμμα ΜΕ - 2.
4. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο της εττιΛεξιμότητας, δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική
βαθμολογία πενήντα (50) μονάδων και άνω για να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους φοιτητές.
5. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις
διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007
έως 2009, τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι φοιτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι
τ' ακόλουθα:
Ι.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
Βαθμολογία Πανεπιστημιακού Διπλώματος

Μέχρι 35
μονάδες
-> Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. ^πιοκάτω)
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II.

Μέχρι 5
μονάδες

οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

(0

Δημοσιεύσεις (Publications) σε Διεθνή Επιστημονικά
Περιοδικά εγνωσμένου κύρους με σύστημα κριτών

0D

Βεβαιώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
Υπουργούς που να επιβεβαιώνουν τις Εξαιρετικές
Πράξεις Αλτρουισμού που έχουν αναγνωριστεί από
την Κυβέρνηση
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς,
Πανευρωπαϊκούς ή αε Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες,
ή συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική Ομάδα
Εθνικού Επιπέδου,
(κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες
Πανεπιστημιακές Ολυμπιάδες,
(κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)

- * Μέχρι 5 μονάδες
(1,50 μονάδα ανά
Δημοσίευση)
^0,50
της μονάδας

-Η-0,75

της μονάδας
Μέχρι 2
μονάδες
-> 0,75
της μονάδας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΙ.

Μέχρι 60
μονάδες

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως;
(Α) Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

(0
(«)
(ϋί)
(iv)

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
από γονείς
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
από ένα γονέα
(Βλ. Σημ. -1πιο κάτω)
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
πολύτεκνη οικογένεια
(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω)
>
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται
από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς
_ {Με Δικαστική Απόφαση)
(Βλ. Σημ. "3πιο κάτω)

Μέχρι 10
μονάδες
—> 10 μονάδες
—· 8 μονάδες

~* 8 μονάδες

—• 6 μονάδες

Ρ Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται
οπό Μσνογονεϊκή Οικογένεια (Γονείς σε
διάσταση)
(Βλ. Σημ. Λπιο κάτω)
Οικονομική Κατάσταση
(Βλ.Σημ.'5Ια,"··'5ΙίΙ)πιοκάτω)

(Β)

Μέχρι 50
μονάδες
(κατ'αναλογία)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας του Πανεπιστημιακού Διπλώματος καθορίζονται τ' ακόλουθα:
0)

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα/Πτυχίο με βαθμολογία 10/10 , 100/100 ,4/4 και 5/5 αντιστοιχεί στις
35 μονάδες.

(Ν)

Ο βαθμός πτυχίου «Αριστα» που αντιστοιχεί στην ελάχιστη βαθμολογία 8.50/10
ή 3.80/4 ή 4.75/5.00 βαθμολογείται με 20 μονάδες.

(iii)

Κάθε βαθμός πτυχίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού όπως καθορίζονται
από τα 0} και (ϋ) ττιο πάνω, αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 20 και 35 μονάδων.

*1

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός ολλά ο γονέας είνοί ξανά
μοριοδότηση για ορφάνια.
-

ή 70/100

παντρεμένος δεν παίρνει τη

Σε περίπτωση που φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί του ο
αιτητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.

ΤΜΗΜΑ A
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Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, ζητείται ένορκος
δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (ττ.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική απόφαση για
διατροφή.
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής
κατάστασης,
το ποσό που αντιστοιχεί οτις
50 μονάδες, είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα των €800 κατά άτομο. Εισόδημα
μεγαλύτερο των €600, θα αντιστοιχεί αναλογικά σε μικρότερο αριθμό μονάδων.
(β)

Πρόσθετα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής
η σημερινή αξία (2012) της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

κατάστασης της οικογένειας και

Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου που οδηγούν
στην απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου MASTER στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταοη.
1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές για χορήγηση 45 υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου
που οδηγούν στην απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανετπατήμιο
Κύπρου ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ - 1

Μέχρι 5 υποτροφίες στις "Επιστήμες της Αγωγής» , και

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ - 2

— Μέχρι 40 υποτροφίες σε κλάδο «επιλογής των υποψηφίων»

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης
διεκδίκηση υποτροφίας:

προς

(α) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με ελάχιστον βαθμό
Λίαν Καλώς [για απόφοιτους Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών] ή «Upper Second Class
Honours»-(2.1) και άνω [για απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων], ή 3.00/4.00, ή 3.75/5.00 και άνω [για
απόφοιτους Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και Καναδά].
Σημειώσεις:
(Ι) Πα σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθεί, πρόσθετα με το
πτυχίο, βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του πτυχίου. Σε περίπτωση που
δεν είναι εφικτή ή υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος/πτυχίο φέρει τον
κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογικά χαρακτηρισμού (π.χ. Άριστα, First Class Honours ή
3.80/4.00 ή 4.75/5.00 ή Λίαν Καλώς ή Upper Second Class Honours ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 κτλ).
(ii) Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τελικός βαθμός του πανεπιστημιακού
διπλώματος που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master,
για όσους υποψήφιους κατέχουν δύο ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους
σπουδών επιπέδου Bachelor.
(β) να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012, και
(γ) να αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.
3. Η αξία κάθε υποτροφίας θα είναι €2.000 ετησίως.
Σημείωση:

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, παραμείνει για το συγκεκριμένο
Πρόγραμμα (Μ) αδιάθετο ποσό στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τότε
αριθμός υποτροφιών θα παραχωρηθεί στους πρώτους κατά σειρά κατάταξης επιλαχόντες, οι οποίοι
συγκεντρώνουν την ψηλότερη βαθμολογία μόνο στο Πρόγραμμα Μ - 2.

4.Οι υποψήφιοι φοιτητές 8α πρέπει να πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική
βαθμολογία πενήντα (50) μονάδων και άνω για να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους φοιτητές.
5.Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 200S έως 2009 και τις
διατάξεις των περί ϊου Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007 εως
2009, τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι φοιτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι τ'
ακόλουθα:
Ι.

Μέχρι 35
μονάδες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
Βαθμολογία Πανεπιστημιακού Διπλώματος

—* Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. "'πιο κάτω)
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Μέχρι 5
μονάδες

Τ Υ Χ Ο Ν ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Δημοσιεύσεις (Publications) σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
εγνωσμένου κύρους με σύστημα κριτών

(Ι)

-> Μέχρι 5 μονάδες
( 1,50μονάδα ανά
Δημοσίευση)

Βεβαιώσεις
από
τον
Πρόεδρο
της
Δημοκρατίας
και Υπουργούς
που
να
επιβεβαιώνουν
τις
Εξαιρετικές
Πράξεις
Αλτρουισμού που έχουν αναγνωριστεί από
την Κυβέρνηση
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς,
Πανευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Αθλητικούς
Αγώνες, ή συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική
Ομάδα Εθνικού Επιπέδου {κατά τη διάρκεια
των προπτυχιακών
σπουδών)

(ϋ)

Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες
Πανεπιστημιακές Ολυμπιάδες, (κατά τη
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
ill.

-* 0,50 της
μονάδας

-+ 0,75 της
μονάδας

-> 0,75 της
μονάδας
Μέχρι 60
μονάδες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
(Α) Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Μέχρι 10
μονάδες

(0

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από
γονείς

-* 10
μονάδες

(if)

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από
ένα γονέα_
(Βλ. Σημ. '2πιο κάτω)
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
πολύτεκνη οικογένεια
(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω)
> Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται
από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς
(Με Δικαστική Απόφαση)
(Βλ. Σημ. 3πιο κάτω)

-> 8 μονάδες

(iii)

<iv>

>

(Β)

Μέχρι 2
μονάδες

—> 8 μονάδες

—> 6 μονάδες

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
Μονογονεϊκή Οικογένεια (Γονείς σε διάσταση)
(Βλ. Σημ. "πιο κάτω)

Οικονομική Κατάσταση

(Βλ. Σημ.™""™

πιο κάτω)

Μέχρι 50
μονάδες
(κατ 'αναλογία)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας του Πανεπιστημιακού Διπλώματος καθορίζονται τ' ακόλουθα:
*1

"2
*3
*4

(ί)

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα/Πτυχίο με βαθμολογία 10/10 , 100/100 ,4/4 και 5/5 αντιστοιχεί στις 35
μονάδες.

(Π)

Ο βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» που αντιστοιχεί στην ελάχιστη βαθμολογία 6.50/10 ή 60/100 ή
3.00/4.00 ή 3.75/5.00 βαθμολογείται με 20 μονάδες.

(iii)

Κΰθε βαθμός πτυχίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού όπως καθορίζονται πιο
πάνω, αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 20 και 35 μονάδων.
Σε περίπτωση που φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος δεν παίρνει τη
μοριοδότηση για ορφάνια.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί
του ο αιτητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.
Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, ζητείται ένορκος
δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική απόφαση για
διατροφή.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΊΌΥ 2012
*(α)

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί στις
50 μονάδες, είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα των €600 κατά άτομο. Εισόδημα
μεγαλύτερο των €600, θα αντιστοιχεί αναλογικά σε μικρότερο αριθμό μονάδων.

"(β)

Πρόσθετα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας
και η σημερινή αξία (2012) της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Παραχώρηση αριθμού υποτροφιών
οδηγούν στην απόκτηση πρώτου
Πανεπιστήμια της Κύπρου, στα οποία
βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την
•
*
β
1.
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για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου που
μεταπτυχιακού τίτλου MASTER σε Ιδιωτικά
έχει παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας, με
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑ!
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές για χορήγηση 10 υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού
επιπέδου που οδηγούν στην απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου MASTER σε Αναγνωρισμένα Ιδιωτικά
Πανεπιστήμια της Κύπρου, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΔ-1 -+ Μέχρι 2 υποτροφίες στις «Επιστήμες της Αγωγής» , και
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΔ- 2 -+ Μέχρι 8 υποτροφίες σε κλάδο «επιλογής των υποψηφίων »
2. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για υποβολή
αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας:
(α) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με βαθμολογία
Άριστα [για απόφοιτους Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών] ή First Class Honours [νια
απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων] ή 3.80/4.00 ή 4.75/5.00 [για απόφοιτους Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και
Καναδά].
Σημειώσεις:

(ί)

(ϋ)

Πα σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθεί,
πρόσθετα με το πτυχίο, βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του
πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή ή υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θεωρείται ότι ο
σχετικός τίτλος/πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογικά χαρακτηρισμού
(π.χ. Αριστα, First Class Honours ή 3.80/4.00 ή 4.75/5.00 κτλ.)
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο
ο τελικός βαθμός του
πανεπιστημιακού διπλώματος που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου Master, για όσους υποψήφιους κατέχουν δύο ξεχωριστούς πρώτους
καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Bachelor.

(β) να παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στα εγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της
Κύπρου, στα οποία έχει παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας,
(γ) να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 31" Δεκεμβρίου 2012, και
(δ) να αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος

2012/2013.

3. Η αξία κάθε υποτροφίας θα είναι €2,000 ετησίως.
Σημείωση:
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, παραμείνει για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
(ΜΙΔ) αδιάθετο ποσό στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τότε αριθμός υποτροφιών
θα παραχωρηθεί στους πρώτους κατά σειρά κατάταξης επιλαχόντες, οι οποίοι ο /κεντρώνουν την ψηλότερη
βαθμολογία, μόνο στο Πρόγραμμα ΜΙΔ-2.
4.Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμόππας, δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική
βαθμολογία πενήντα (50) μονάδων και άνω για να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους φοιτητές.
5. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις
διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007
έως 2009, τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι φοιτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι
τ' ακόλουθα:

A
ΕΙϋΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΤΟΥ 2012

406

Μέχρι 35
μονάδες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Ι.

οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
Βαθμολογία Πανεπιστημιακού Διπλώματος

-> Μέχρι 35 μονάδες
(κατ'αναλογία)
(Βλ. Σημ. "Λ πιο κάτω)

11.

Μέχρι 5
μονάδες

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

(!)

Δημοσιεύσεις
(Publications)
σε
Διεθνή
Επιστημονικά Περιοδικά εγνωσμένου κύρους με
σύστημα κριτών

(«)

Βεβαιώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και Υπουργούς που να επιβεβαιώνουν τις
Εξαιρετικές Πράξεις Αλτρουισμού που έχουν
αναγνωριστεί από την Κυβέρνηση

- * Μέχρι 5 μονάδες
(7,50μονάδα ανά Δημοσίευση)

-» 0,50 της
μονάδας

Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς,
Πανευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Αθλητικούς
-.0,75
Αγώνες, ή συμμετοχή σε διακριθείσα αθλητική της μονάδας
Ομάδα Εθνικού Επιπέδου,
(κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες
-» 0,75 της
Πανεπιστημιακές Ολυμπιάδες,
μονάδας
(κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
Μ.

ΚΟΙΝΩΝίΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέχρι 60
μονάδες

οι οπο ες καθορίζονται ως ακολούθως:
Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση
(Α)
or οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
<ΙΪ
από νονείς
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός
(II)
από ένα γονέα
(Βλ. Σημ. '2πιο κάτω)
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
(111)
πολύτεκνη οικογένεια
{4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω)
>
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται
(Ιν)
από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς '
(Με Δικαστική Απόφαση)
(Βλ. Σημ. '3πιο κάτω)
>

(Β)

Μέχρι 2
μονάδες

Σε περίπτωση που ο φοιτητής
από Μονογονεϊκή Οικογένεια
διάσταση)
(Βλ. Σημ. Απιο κάτω)
Οικονομική Κατάσταση
(Βλ.Σημ.'5^'α·
' m πιο κάτω)

Μέχρι 10
μονάδες
^10
μονάδες^
-.8
μονάδες
-*8
μονάδες

-+6
μονάδες

προέρχεται
{Γονείς σε

Μέχρι 50
μονάδες
(κατ'αναλογία)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας
τ' ακόλουθα:

του Πανεπιστημιακού Διπλώματος

καθορίζονται

(ί)

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα/Πτυχίο με βαθμολογία 10/10,100/100 ,4/4 και 5/5 αντιστοιχεί στις
35 μονάδες.

(ϋ)

Ο βαθμός πτυχίου «Άριστα» που αντιστοιχεί στην ελάχιστη βαθμολογία 8.50/10 ή 70/100 ή
3.80/4 ή 4.75/5.00 βαθμολογείται με 20 μονάδες.

(iii)

Κάθε βαθμός πτυχίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου βαθμού όπως καθορίζονται
πιο πάνω, αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 20 και 35 μονάδων.

ΤΙνΙΗΜΑ Α
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*2

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος δεν παίρνει τη
μοριοδότηση για ορφάνια.

*3

Σε περίπτωση που φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί
του ο απητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.
Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, ζητείται
ένορκος δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική
απόφαση για διατροφή.

"4

(α)

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί στις
50 μονάδες, είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα των €600 κατά άτομο.
Εισόδημα μεγαλύτερο των €600, θα αντιστοιχεί αναλογικά σε μικρότερο αριθμό μονάδων.

"(β)

Πρόσθετα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της
οικογένειας και η σημερινή αξία (2012) της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

*5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δ

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές που προσφέρονται από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου και χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το
ημερολογιακό έτος 2012

Οι υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές για το ημερολογιακά έτος 2012, 6α προκηρυχθούν
Ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

με ξεχωριστή

Ι - Γενικοί Όροι/Προϋποθέσεις Χορήγησης Υποτροφιών
για όλα τα Προγράμματα
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, δηλαδή να συγκεντρώνουν συνολική
βαθμολογία πενήντα (50) μονάδων για να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους φοιτητές.
2. Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για σκοπούς σπουδών από άλλες πηγές
μικρότερης αξίας από τις προσφερόμενες κρατικές υποτροφίες δικαιούνται να διεκδικήσουν υποτροφία, η οποία θα είναι
μειωμένη κατά ποσό ίσο με την αξία της υποτροφίας που ένει είασφαλιστεί από άλλη πηγή (π.χ Παγκύπριο Γυμνάσιο,
Ίδρυμα Τυρίμου, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων Κύπρου, ΣΤΕΛΜΕΚ, ΑΗΚ, CYTA, Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων, Ίδρυμα Λεβέντη, Σχολική Εφορεία Μόρφου και άλλα).
3. Στις περιπτώσεις φοιτητών που τυγχάνουν υποτροφίας από οποιαδήποτε άλλη πηγή
και η υποτροφία
τερματίζεταιΑ5ιακότττεται/μειώνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για οποιοδήποτε λόγο, το Ι.Κ.Υ.Κ. δε θα
καταβάλλει οποιοδήποτε συμπληρωματικό ποσό.
4. Επιπρόσθετα το Ι.Κ.Υ.Κ. δε θα καταβάλλει οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό στις περιτπώσεις υποψηφίων που
εξασφαλίζουν υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για σκοπούς σπουδών από άλλες πηγές, η αξία της oπoίαc είναι Ιση ή
υεναλύτερη της προσφερόμενης κρατικής υποτροφίας.
5. Τυχόν αποποίηση υποτροφίας από άλλη πηγή, πριν / ή μετά την έναρξη των σπουδών, καταργεί το δικαίωμα
χορήγησης πλήρους υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
6. Απόκρυψη από το φοιτητή ότι, τυννάνει κρατικής υποτροφίας ή υποτροφίας/ οικονομικήζ βοήθειας αττό άλλη πηγή
για σκοπούς σπουδών ή απόκρυψη οποιουδήποτε άλλου στοιγείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται αυτόματο
Êποκλεισμό; του από τη διεκδίκηση υποτροφίας ή διακοπή της υποτροφίας με υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά
που του έχουν χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, αυτά έχουν εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.
7. Οι υποτροφίες που έχουν εξασφαλιστεί από άλλες πηγές περιλαμβάνουν υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί από
οποιοδήποτε Ίδρυμα ή Αρχή του εσωτερικού ή εξωτερικού και υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί από ξένες Κυβερνήσεις ή
Οργανισμούς αλλά δεν περιλαμβάνουν υποτροφίες ή οικονομική ενίσχυση που χορηγούνται λόγω ακαδημαϊκής
διάκρισης από τα ίδια τα Πανεπιστήμια σε φοιτητές κατά ή μετά την έναρξη των σπουδών τους.
8. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πς στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη των
σπουδών, ή να έχουν τύχει απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά. Αποκλείονται ως υποψήφιοι όσοι έχουν
τύχει αναστολής για υπηρεσία στην εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουμένων υποψηφίων που έχουν
τύχει αναστολής για σκοπούς σπουδών.
9. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των διαφόρων προγραμμάτων, και
άρρενες υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τις λυκειακές τους οττουδές τον Ιούνιο του 2012, και θα αρχίσουν
προπτυχιακές σπουδές μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Οι υποτροφίες που θα εγκρίνονται, θα
αναστέλλονται και θα χορηγούνται μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας των δικαιούχων και της ικανοποίησης
των όρων και προϋποθέσεων με βάση τις οποίες παραχωρήθηκαν οι υποτροφίες.

ΤΜΗΜΑ A
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10. Άρρενες υποψήφιοι, που έχουν ολοκληρώσει τις λυκειακές τους σπουδές τον Ιούνιο του 2012, και δε θα υποβάλουν
αίτηση κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2012/2013, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία μετά τη συμπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
11. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και να είναι πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών
τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.
12. Μπορούν επίσης να διεκδικήσουν υποτροφία και φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι:
(α) ο ένας εκ των δύο γονιών τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρυ
εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, και
(β) κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Σημείωση:

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 πιο πόνω, απαιτείται η ι/>το|3οΛ/ί πιστοποιητικού
μόνιμης διαμονής στην Κύπρο.

13. Αιτήσεις για υποτροφίες μπορούν επίσης να υποβάλουν και υποψήφιοι φοιτητές, κάτοχοι Απολυτηρίου
Δημοσίων Λυκείων ή Ιδιωτικών Σχολών του Εξωτερικού, που πληρούν τις προϋποθέσεις της απαιτούμενης βαθμολογίας
του σχετικού Προγράμματος και που οι γονείς τους (ή ένας απ' αυτούς) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου αλλά διαμένουν
στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς λόγους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
14. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση, μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας (Δημόσιοι Υπάλληλοι), της Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων
αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση.
15. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει Θέση σε Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (ΤΕί) Ελλάδας, στα Κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου [ΠΑΚ και
ΤΕΠΑΚ], στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, στα οποία έχει παραχωρηθεί τελικά άδεια λειτουργίας {Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου , Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederick] και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας
(Πρόγραμμα Γ2) και να αρχίζουν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.
16. Με την υποβολή της αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται Βεβαίωση εξασφάλισης
θέσης και αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής από το Πανεπιστήμιο.
17. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εγγραφής δεν υττοοεί να προσκομιστεί εντός της προθεσμίας που
ορίστηκε {31 Οκτωβρίου 2012), η αίτηση ττρέπει να υποβληθεί μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας υποβολής
αίτησης και το εν λόγω πιστοποιητικό να αποσταλεί μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2012.
18. Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές από απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Κύπρου, θα γίνονται δεκτές νοουμένου όπ, αυτές Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης
ισοτιμίας (όχι κατ' ανάγκη ισοτιμίας και αντιστοιχίας) του πρώτου καταληκτικού τίτλου σπουδών από το Κυπριακό
Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)19. Στις περιπτώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει
από το φοιτητή να υποβάλει πιστοποιητικό αναγνώρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
και
πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας {όχι κατ' ανάγκη ισοτιμίας και αντιστοιχίας) του πρώτου καταληκτικού
Πανεπιστημιακού τίτλου,σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.),
προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση του γ^α διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές.
20. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα
στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης σχετικά με το κρπήριο της ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.
21. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις
διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007
έως 2009, δεν μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες όσοι:
J

κατέχουν ήδη πανεπιστημιακό δίπλωμα και υποβάλλουν αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας για προπτυχιακές
σπουδές,

·/

κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο Master και υποβάλλουν αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές
σπουδές Master,

•s

παρακολουθούν σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο εξωτερικό ή στην Κύπρο,

s

παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά μαθήματα για
εισδοχή οε πανεπιστήμια,
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•S

παρακολουθούν σπουδές νια απόκτηση επαγγελματικού τίτλου ή επαγγελματικής κατάρτισης ή ειδίκευσης (όπως
π.χ. Chartered ή Certified Accountancy ή οτην Αρχιτεκτονική, Εξειδίκευση οτην. Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία,
Μουσική, κτλ.).

•S

παρακολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης ή
/ και διαμένουν στην Κύττρο ενώ είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα κανονικής και πλήρους φοίτησης σε
Πανεπιστήμια του εξωτερικού,

·/

παρακολουθούν σπουδές σε μη εγκεκριμένα προγράμματα προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών σπουδών από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΪΠ) των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου [Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederick],

ν

τυγχάνουν υποτροφίας του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου για φοίτηση στις
Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας,

•S

τυγχάνουν άλλης υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας για σκοπούς ίσης ή μεγαλύτερης
αξίας από τις προσφερόμενες κρατικές υποτροφίες,

J

κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους δε διέμεναν για συνεχή περίοδο
τουλάχιστον τριάντα {301 υιινών σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου το Ι.Κ.Υ,Κ. μπορεί να διεξαγάγει
αποτελεσματικό έλεγχο για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεκδίκηση
υποτροφίας, και δεν κατοικούν μόνιμα στις πιο πάνω περιοχές ή των οποίων οι γονείς δεν εργάζονται και δε
διαμένουν σ' αυτές τις περιοχές.

ν

δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται στους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου Νόμους του 2006 ως 2009 και στους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικούς)
(Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2007 έως 2009, καθώς και στη σχετική προκήρυξη υποτροφιών για κάθε
πρόγραμμα ξεχωριστά,

•s

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σπουδών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master.

22. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ωστόσο, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και φοιτητές οι οποίοι έχουν
ήδη συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο* το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών τους και έχουν εγγραφεί στο
δεύτερο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, εφόσον δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν αίτηαη για
διεκδίκηση υποτροφίας (Προγράμματα Α, Β1, Β2 και Β4).
23. Τονίζεται ότι δε δικαιούνται να διεκδικήσουν υποτροφία όσοι έχουν εγγραφεί στο δεύτερο έτος σπουδών και
υπέβαλαν αίτηση κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011/2012, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσουν υποτροφία κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
24. Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα Β3, μπορούν να υποβληθούν μόνο
από υποψήφιους που. βρίσκονται αε προχωρημένο στάδιο σπουδών, και οι οποίοι, ανεξάρτητα από το αν είχαν υποβάλει
στο παρελθόν αίτηση , έχουν ήδη συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο* οποιοδήποτε ÉTOC προπτυνιακών
σπουδών και έχουν εγγραφεί οτο επόμενο έτος σπουδών, κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά εφόσον επεσυνέβησαν
στο μεταξύ (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους) σοβαρά γεγονότα (όπως θάνατος ενός ή και των δύο γονέων) που
επηρέασαν σημαντικά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση τους και της οικογένειας τους.
25. Για τους φοιτητές που αναφέρονται στις παραγρ. 22 και 24 πιο πάνω είναι απαραίτητο να επισυναφβούν τα
ακόλουθα:
•J
πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας του πρώτου έτους σπουδών (2011/2012), στις
περιπτώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ,
•/

βεβαίωση εγγραφής για φοίτηση στο δεύτερο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013,
στις περιπτώσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων χωρών,

ν

πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προηγούμενων Εξαμήνων, στις περιπτώσεις
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή/και βεβαιώσεις προαγωγής στο επόμενο
ακαδημαϊκό έτος (Πρόγραμμα Β3) κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.
Σημείωση:

* ικανοποιητική πρόοδοι; : σημαίνει την προαγωγή του υποψηφίου στο επόμενο έτος
σπουδών, ή στις περιπτώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιτρέπεται η
μεταφορά μαθημάτων , σημαίνει τη μεταφορά μέχρι δύο (2) οφειλόμενων
μαθημάτων.

26. Οι υπότροφοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αλλάξουν κλάδο, πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (π.χ. BSc σε
Master/ή και Master σε PhD) ή χώρα σπουδών χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και νοουμένου ότι η διευθέτηση αυτή, δε συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη από
την αρχικά υπολογισθείσα.

ΤΜΗΜΑ A
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27. Για |ανανέωοη της υποτροφίας απαΤτείται[, όπως ο υπότροφος υποβάλλει προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, βεβαίωση από τα Πανεπιστήμια , στην οποία να φαίνεται ότι έχει
επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα του προηγούμενου έτους καθώς και πρωτότυπη εγγραφή για το επόμενο έτος.
Σημείωση: Στις περιπτώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που επιτρέπεται η μεταφορά
μαθημάτων, ικανοποιητική πρόοδος σημαίνει τη μεταφορά μέχρι δύο (2) οφειλόμενων
μαθημάτων.
28. Σε περίπτωση που η επίδοση του υττότροφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του δεν ικανοποιεί τους όρους του
συμβολαίου του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, δύναται, κατά τη κρίση του, να
μειώσει, αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει την υποτροφία.
Σημείωση:

Η υποτροφία τερματίζεται και στις περιπτώσεις που οι γονείς των υποτρόφων δεν είναι
πλέον μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

29. Σε περίπτωση που ο {υπότροφος διακόψει τις σπουδές του] κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, δύναται να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της
υποτροφίας.
30. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν τελικά για υποτροφία θα κληθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου να
υπογράψουν συμβόλαιο με έναν εγγυητή. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο έγκρισης, ο υπότροφος βρίσκεται στο
Εξωτερικό, το εν λόγω συμβόλαιο θα μπορεί να συναφθεί εφόσον ο υπότροφος αποδέχεται να παραχώρησε! Ειδικό
Πληρεξούσιο Έγγραφο, [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ fj της αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57, σε αντιπρόσωπο του στην Κύπρο.
It • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΡ. 1ΚΥΚ 57
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
1. Οι φοιτητές είναι υττογρεωίΐένοι να συμπληρώσουν τόσο τα [ΜΕΡΗ 1, 2 και 3| καΒώς και τα [Παραρτήματα Α , BJ
και |~[ και την [Υπεύθυνη Δήλωση! της αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57 .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την εξέταση των αιτήσεων, θα λάβει υπόψη την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση της οικογένειας του αιτητή, που συνίσταται από την κοινωνική-οικογενειακή κατάσταση και τα κάθε μορφής
ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα. Λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης και η σημερινή αξία (2012) της
κινητής ή ακίνητης περιουσίας.
3. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο, όπως στην αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57 συμπληρωθεί και η "Δήλωση της Οικονομικής
Κατάστασης" (ΜΕΡΟΣ 3) της οικογένειας του αιτητή.
4. |Η Δήλωση της Οικονομικής Κατάστασης] (ΜΕΡΟΣ 3) της οικογένειας του αιτητή 6α πρέπει υποχρεωτικά, μεταξύ
άλλων, να συνοδεύεται από :
(α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ των γονέων για το έτος 2011 (ΕΝΤΥΠΑ Ε.ΠΡ.190Φ/2011) οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος - Υπουργείο Οικονομικών).
(β) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ γονέων για το 2011, ΟΪ οποίες εκδίδονται από το
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Προτού συμπληρώσετε

την Αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57, παρακαλείστε να μελετήσετε ne πιο κάτω

Σημειώσεις:

ΣΗΜΕΙΩΣΕίΣ:
(ί)
Διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει να προσκομίζουν και οι δύο γονείς Φορολογικές Βεβαιώσεις για το
2011.
[Προσοχή: ακόμα και εάν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει ότι δεν εργάζεται ή το πιστοποιητικό
ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών είναι μηδενικό, ή ακόμα και εάν παίρνει σύνταξη
αναπηρίσς/ανικανότητας/γήρατος, θα πρέπει και πάλι να προσκομίζει απαραίτητα και Φορολογική
Βεβαίωση],
(il)

Η ττροσκόμιση Φορολογικής Βεβαίωσης θεωρείται απαραίτητη, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει
εισοδήματα από μισθωτή εργασία, αλλά να έχε; εισοδήματα από άλλες πηγές {π.χ. ενοίκία, μερίσματα,
καταθέσεις, επιχειρήσεις), τα οποία θα διαπιστωθούν μόνο από τη Φορολογική Βεβαίωση.

(iii)

Ακόμα και εάν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει ότι δεν εργάζεται (π.χ. η μητέρα δηλώσει
οικοκυρά), θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτόζ/ή να προσκομίσει βεβαίωση ετήσιων ασφαλιστέων
αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς ελέγχου:
Νοείται ότι, εάν αυτό που δηλώνει ευσταθεί, το πιστοποιητικό αυτό θα δείχνει ότι οι
ασφαλιστέες της/του αποδοχές είναι μηδενικές.
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(ίν)

Στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι ΜΕΤΟΧΟΙ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, πρέπει να υποβάλουν
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟ 2010 ή 2011(Έντυπο που
υποβλήθηκε στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για τα φορολογικά έτη 2010 ή 2011).

(ν)

Οι συντάξεις αναπηρίας/χηρείας/ανικανότητας/γήρατος/ επίδομα ορφάνιας δεν υπολογίζονται
στα πιστοποιητικά ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών. Συνεπώς, όπου αυτό ισχύει, υπολογίζονται τα
ποσά αυτά, πέραν των ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών (π.χ. κάποιος με σύνταξη ανικανότητας,
μπορεί να έχει και εισοδήματα από μερική εργασία):
Νοείται ότι όσοι λαμβάνουν τέτοιες συντάξεις/επιδόματα πρέπει απαραιτήτως να
προσκομίζουν πιστοποιητικά ασφαλιστέων αποδοχών και φορολογικές βεβαιωθείς για τους
λόγους που αναφέρονται στα σημεία (i), (Π) και (ΜΙ), πιο πάνω.

(νί)

Σε περίπτωση που κάποιος είναι λήπτης οποιουδήποτε δημόσιου βοηθήματος, πέραν της σχετικής
βεβαίωσης, πρέπει ΑΠΑΡΑΠΉΤΑ να προσκομίζει και απόκομμα ετήσιου ποσού δημόσιου
βοηθήματος του 2011, έτσι ώστε να υπολογίζεται στο συνολικό ετήσίο εισόδημα:
Νοείται ότι, όσοι λαμβάνουν τέτοια βοηθήματα, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν
τπστοττοιητικά ασφαλιστέων αποδοχών και φορολογικές βεβαιώσεις για τους λόγους που
αναφέρονται στα σημεία (i), (ίί) και (ίίί) πιο πάνω. Σημειώνεται ότι, το δημόσιο βοήθημα δεν
υπολογίζεται στη φορολογική βεβαίωση και 0α πρέπει να προστίθεται στο ετήσιο εισόδημα.

6. Στο συνολικό υπολογισμό του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος μιας οικογένειας θα πρέπει να λαμβάνονται
πάντα υπόψη οι [δύο| ακόλουθες αρχές:
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Α- Πάντα λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα έγγραφα του προηγούμενου έτους (2011) έστω και αν
παρατηρηθούν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2012/2013), διαφοροποιήσεις στα
ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα (όπως π.χ. από απόλυση, πτώχευση, μείωση εισοδημάτων, κτλ.).
Σημείωση:

Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων όπου
θα
λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα του 2012 με την υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών / πιστοποιητικών (βεβαιώσεις Ασφαλιστέων Αποδοχών από το
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ).

Β- Σε κάθε διαφορά στο εισόδημα μεταξύ των δύο εγγράφων (π.χ. εάν το πιστοποιητικό ασφαλιστέων
αποδοχών κάποιου αναγράφει εισόδημα €20.000 και η φορολογική βεβαίωση €21.500) τότε λαμβάνεται
υπόψη το υψηλότερο ποσό.
„____________________________™___^^
7. Για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητή και ακίνητη περιουσία) είναι
υποχρεωτικό να υποβληθεί στο [Παράρτημα Α| και Ένορκος Δήλωση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στο Γραφείο
του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι η αξία της κινητής ή ακίνητης περιουσίας θα λαμβάνεται
υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης,
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα
στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης τόσο για την ακαδημαϊκή επίδοση, για τα πρόοθετα
προσόντα, για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή όσο και για την εξακρίβωση της
σημερινής αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
9. Επιπλέον πρέπει να συμπληρωθεί και το [Παράρτημα Β| της αίτησης με [αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57J , σύμφωνα με τον περί
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, η "Ρητή συγκατάθεση και
δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από τον αιτητή σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
]
χαρακτήρα».
10. [Οι Αιτήσεις με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 57J θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένες και να συνοδεύονται
απαραίτητα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην Ανακοίνωση.

από όλα τα

11. Κάθε Πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση υποτροφίας, σε γνώση του κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει
ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα Λαμβάνονται
όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον των υπευθύνων.
12. Απόκρυψη ή/και μη προσκόμιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται
αυτόματο αποκλεισμό του ή διακοπή της υποτροφίας με υποχρέωση να επιστρέφει το ποσό που του έχει χορηγηθεί οε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.
13.Τονίζεται ότι |δε θα γίνονται δεκτά| επιπρόσθετα στοιχεία /πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά μετά τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (31/10/2012) και μετά τη λήψη της τελικής απόφασης για χορήγηση
υποτροφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!
[Μ0Ν0[ οι ττλήρεις αιτήσεις θα ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΪ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 .
ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΘΑ [ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ] ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΟΝΟ
Βεβαιώσεις /Έντυπο /Δηλώσεις /Πιστοποιητικά

από Κυβερνητικές Υπηρεσίες / Τμήματα (όπως

π.χ. από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ),
καθώς και πιστοποιητικό Εγγραφής από το Πανεπιστήμιο
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012.
14. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε βα γίνονται δέκτες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ.57 από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου, στη Λευκωσία ή από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχων ή από τα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή και από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
http://www.cvsehoiarships.qov.cv
16. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ΜΟΝΟ στη Γραμματεία του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ΕΥΣΤΗΜΕΝΕΣ μέσω ταχυδρομείου, μέχρι ιην Τετάρτη,
31 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14.00 στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower,
3° ς όροφος,
1065 Λευκωσία

ή

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Τ.Ο. 23949,
1607 Λευκωσία

17. Πα περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Τηλ:+35722-456433,
Fax: +35722-673910 ή/ και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lkyk@ikvk.orq.cy. Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τη
διεκδίκηση των εν λόγω. υποτροφιών καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην Ιστοσελίδα
htt ρ : //w ww. cy schoi a rs h i ps. go ν ,c ν του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mot.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίοημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα
Ετήαια συνδρομή:€20Τ00

