Τμήμα Πληροφορικής: Υποτροφία Ανδρέα Πιτσιλλίδη
Το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές του επιπέδου Μάστερ, οι
οποίοι έχουν εισαχθεί το τρέχον Χειμερινό Εξάμηνο (2021), για μία υποτροφία διδάκτρων ύψους
€5125, με τα ακόλουθα κριτήρια:
(α)
Ο παραλήπτης της υποτροφίας να είναι Κύπριος πολίτης και
(β)
Να προέρχεται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα, με βάση τα κριτήρια και τους
μηχανισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι αιτητές εκτός από τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης, καλούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα
Πληροφορικής (χώρο υποδοχής, ισόγειο, πτέρυγα Β) αντίγραφο της πολιτικής τους ταυτότητας και
βεβαιώσεις Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών για το 2020, οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (των γονέων τους ή των ιδίων και των συζύγων τους, ανάλογα με την
οικογενειακή τους κατάσταση), μέχρι και τις 19.10.2021. Διευκρινίζεται ότι, εάν το άτομο στο οποίο
θα χορηγηθεί η υποτροφία πλήρωσε ήδη μέρος του ποσού των διδάκτρων του, αυτό θα του
επιστραφεί.
Department of Computer Science: Andreas Pitsillides Scholarship
The Department of Computer Science accepts applications for a tuition fees scholarship for the sum
of €5125. Eligible candidates are Master lever students of the Department of Computer Science
who were admitted to their studies during the current Winter Semester (2021). The criteria for the
scholarship are the following:
(a) The recipient of the scholarship must be a Cypriot citizen and
(b) To come from a low-income family, based on the criteria and mechanisms of the University of
Cyprus.
Applicants, are required to complete the relevant application and submit it to the Department of
Computer Science (reception area, ground floor, wing B) together with a copy of their identity card
and Annual Insurable Salary Certificates for 2020, issued by the Department of Social Insurance
Services (either regarding their parents, or themselves and their spouses, depending on their family
situation), until 19.10.2021. It is clarified that if the recipient of the scholarship has already paid part
of the amount of the tuition fees, this will be returned to him/her.

