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ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Παρέχονται υποτροφίες ύψους 3500 Ευρώ ετησίως στον πρώτο εισακτέο της κάθε Σχολής
και επίδομα σίτισης 546Ευρώ ανά εξάμηνο σε όλους τους φοιτητές
Αίτηση εισδοχής σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να
υποβάλουν οι Έλληνες υπήκοοι που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις από τις 10 μέχρι και τις 31
Ιουλίου.
To Πανεπιστήμιο Κύπρου:






ο

Είναι το 52 καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως και κατατάσσεται στα 181-200 καλύτερα
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Times New Higher Education World University Rankings, 2017)
Προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου
Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία που συμβάλουν στην πιο άμεση εργοδότηση
Προσφέρει στήριξη και καθοδήγηση σε όλους τους τομείς καθόλη τη διάρκεια των σπουδών
Βρίσκεται κοντά στους φοιτητές ακόμη και όταν αυτοί αποφοιτήσουν μέσω του Γραφείου
Αποφοίτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε
μορφή pdf:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
3. Απολυτήριο Λυκείου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και
επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου
Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb.

Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα
(Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου
στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).
Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 7
Αυγούστου 2017 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο
Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν, δύναται να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι
υποψήφιοι της αρχικής κατανομής. Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην
αρχική κατανομή και είτε δεν εξασφάλισαν θέση είτε ζητούν βελτίωση θέσης.
Σημ.: Παρακαλώ σημειώστε ότι πέραν της αίτησης εισδοχής θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά τυχόν
αιτήσεις για στέγαση στις φοιτητικές εστίες, σίτιση, υποτροφίες και άλλα επιδόματα.

ΣΤΕΓΑΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην
Πανεπιστημιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της
διασποράς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι πέντε (25)
από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της
Διασποράς (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς προπτυχιακούς της Α’ κατανομής, 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς
προπτυχιακούς της Β’ κατανομής και 3 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η κατανομή
γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά
διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.
Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη Φοιτητική
Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18, μπορούν να υποβάλουν σχετική
αίτηση στο Γραφείο Στέγασης του Πανεπιστημίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Σημειώνεται ότι για διαμονή
στη Φ. Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους Ελλαδίτες προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της B’
κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης εντός 2
εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7) υποτροφίες για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €3.500 περίπου η κάθε μία, με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος,
είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον
6.50 (Λίαν Καλώς).

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή
Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν
τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα
διαρκούν οι σπουδές τους.
Το επίδομα σίτισης ανέρχεται σε 546 ευρώ το εξάμηνο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα
μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2017 ή του 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία,

www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates
Τηλέφωνο: 00357 22 89 4029, φαξ:00 357 22 89 5377,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ustudies@ucy.ac.cy

