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Συνήθεις Ερωτήσεις
Από πού μπορώ να ενημερωθώ εάν υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες για υφιστάμενους
διδακτορικούς φοιτητές?
Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υποτροφίες και για τον τρόπο υποβολής αίτησης,
επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduatestuties/scholarships.
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία?
Η αίτηση σας για υποτροφία, θα πρέπει να υποβληθεί μετά την ανακοίνωση των κενών θέσεων
υποτροφίας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για υποτροφία σε υφιστάμενους
διδακτορικούς φοιτητές?
Οι υποτροφίες προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια του Εαρινού εξαμήνου και αφορούν το
επόμενο Χειμερινό εξάμηνο.
Ποιες είναι οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες?
Υπάρχουν διάφορα είδη διαθέσιμων υποτροφιών για τους υφιστάμενους διδακτορικούς
φοιτητές. Οι μερικές υποτροφίες καλύπτουν τις υπολειπόμενες δόσεις των διδάκτρων που
οφείλει ο φοιτητής. Οι πλήρεις υποτροφίες καλύπτουν τις υπολειπόμενες δόσεις των
διδάκτρων που οφείλει ο φοιτητής συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000.
Τι περιλαμβάνει η Μερική υποτροφία?
Η μερική υποτροφία περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες δόσεις των διδάκτρων που οφείλει ο
φοιτητής.
Τι περιλαμβάνει η Πλήρης υποτροφία?
Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες δόσεις των διδάκτρων που οφείλει ο
φοιτητής συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000 το οποίο καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις
ύψους €4.000.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερες από μία υποτροφίες?
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για περισσότερες από μία υποτροφίες, εάν πληροίτε τα
κριτήρια επιλογής κάθε τύπου υποτροφίας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για Πλήρη
και για Μερική υποτροφία. Η χορήγηση μίας υποτροφίας δεν μπορεί να συνδυαστεί με δεύτερη
υποτροφία.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση τόσο για Πλήρη όσο και για Μερική υποτροφία?
Ναι μπορείτε, νοουμένου ότι πληροίτε τα κριτήρια του κάθε τύπου υποτροφίας.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για Πλήρη υποτροφία εάν σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος μου
είχε χορηγηθεί Μερική υποτροφία?
Ναι μπορείτε, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της υποτροφίας που σας χορηγήθηκε
προηγουμένως είχε διάρκεια μικρότερη από τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για νέα υποτροφία του Πανεπιστημίου Κύπρου, εάν μου έχει ήδη
παραχωρηθεί προηγουμένως υποτροφία από το ΠΚ?
Ναι μπορείτε, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της υποτροφίας που σας χορηγήθηκε
προηγουμένως είχε διάρκεια μικρότερη από τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για Πλήρη υποτροφία?
• Να είστε εγγεγραμμένος σε Συμβατικό Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.
• Πλήρης φοίτηση κατά το εξάμηνο έναρξης της υποτροφία και καθ΄ όλη τη διάρκεια της.
• Δεν πρέπει να εργάζεστε εντός ή εκτός του ΠΚ πλέον των 40 ωρών μηνιαίως.
• Να έχετε τη διαμονή σας στην Κύπρο.
• Να μη λαμβάνετε άλλην υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο οργανισμό,
Ίδρυμα κλπ.
• Θα έχετε διδακτικές ή άλλες υποχρεώσεις στο ακαδημαϊκό σας Τμήμα, διάρκειας
τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα χωρίς την καταβολή επιπρόσθετης επιχορήγησης.
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για Μερική υποτροφία?
• Πλήρης φοίτηση κατά το εξάμηνο έναρξης της υποτροφία και καθ΄ όλη τη διάρκεια της.
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για την υποτροφία?
• Ακαδημαϊκή επίδοση
• Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα
• Συμβολή-ενδιαφέρον-πρωτοτυπία της έρευνας
• Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση είτε του υπότροφου μόνον, είτε συν-συγγραφή
της ανακοίνωσης από τον υπότροφο και τον Ερευνητικό Σύμβουλο/Δημοσιεύσεις
• Συστατικές επιστολές
• Άλλα κριτήρια που αποφασίζει η Οντότητα και ανακοινώνει με την προκήρυξη των
υποτροφιών.
Πώς θα ειδοποιηθώ ότι έχει παραληφθεί η αίτηση μου για υποτροφία?
Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε αυτόματο η-μήνυμα στο λογαριασμό του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εάν δε παραλάβετε η-μήνυμα, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: graduateschool@ucy.ac.cy. Σημειώστε
ότι με την εισαγωγή σας στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να δείτε όλες
τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει για υποτροφία.

Πώς θα ενημερωθώ εάν θα μου χορηγηθεί υποτροφία?
Μόλις η επιτροπή αποφασίσει για τους υποψηφίους στους οποίους θα χορηγηθεί υποτροφία,
θα λάβετε ενημέρωση για το αποτέλεσμα στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Ποια είναι η διάρκεια της υποτροφίας?
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έως τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, με δυνατότητα παράτασης για
ένα (1) ακαδημαϊκό έτος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος και έγκριση του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Είναι ανανεώσιμες οι υποτροφίες?
Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει για την ανανέωση
της υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Επιβλέποντος καθηγητή του φοιτητή.
Ενημερώνεται ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο υπότροφος καταθέτει στη ΣΜΣ με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, Ετήσια Έκθεση Προόδου
για τις ερευνητικές δραστηριότητές του.
Εάν μου χορηγηθεί Πλήρης υποτροφία, μπορώ να σπουδάζω και να εργάζομαι ταυτόχρονα?
Κατά τη διάρκεια της Πλήρης υποτροφίας δεν μπορείτε να εργάζεστε πλέον των 40 ωρών
μηνιαίως. Επίσης θα σας ζητηθεί να υπογράψετε «Υπεύθυνη Δήλωση» που να δηλώνετε ότι δεν
εργοδοτείστε εντός ή εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου πλέον των 40 ωρών μηνιαίως και ότι δεν
λαμβάνετε άλλη υποτροφία/εισόδημα από το ΠΚ ή από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ. Σε
περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι εργάζεστε εντός ή εκτός ΠΚ, η υποτροφία διακόπτεται
αυτόματα και δεν δύναται να ανανεωθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Μπορώ να εργάζομαι κατά τη διάρκεια της Μερικής υποτροφίας?
Ναι, μπορείτε να εργάζεστε κατά τη διάρκεια της Μερικής υποτροφίας.
Εάν αρχίσω να εργάζομαι, μπορώ να διατηρήσω την Πλήρη υποτροφία?
Κατά τη διάρκεια της Πλήρους υποτροφίας δεν μπορείτε να εργάζεστε πλέον των 40 ωρών
μηνιαίως. Εάν ξεκινήσετε να εργάζεστε η υποτροφία τερματίζεται αυτόματα. Ο υπότροφος
επιστρέφει στο ΠΚ, αναλογία του ποσού του επιδόματος που έχει λάβει με βάση την
ημερομηνία εργοδότησής του.
Πότε/Πώς θα μου καταβληθεί η Πλήρης υποτροφία?
Το ετήσιο επίδομα καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ύψους €4.000 εκάστη, εντός κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τις εγγραφές στα μαθήματα και
αφού επιβεβαιωθεί ότι έχετε εγγραφεί σε μαθήματα. Το επίδομα το λαμβάνετε με απευθείας
έμβασμα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σημειώνεται ότι την τελευταία δόση του επιδόματος
της υποτροφίας που αντιστοιχεί στο τελευταίο εξάμηνο της επέκτασης της υποτροφίας (δόση
8ου εξαμήνου) καταβάλλεται με την περάτωση των σπουδών, δηλαδή με την κατάθεση της
διατριβής για εξέταση.

Εάν φοιτώ με μερική φοίτηση, μπορώ να διατηρήσω την υποτροφία?
Όχι, για να διατηρήσετε την υποτροφία θα πρέπει η φοίτηση σας να είναι πλήρης. Μόλις
εγγραφείτε σε μαθήματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το πρόγραμμα των εγγραφών σας και
ότι η φοίτηση σας είναι πλήρης.
Εάν μειώσω το φόρτο των μαθημάτων μου και μετατρέψω τη φοίτηση μου σε μερική, θα
επηρεάσει την υποτροφία που μου χορηγήθηκε?
Ναι, για να διατηρήσετε την υποτροφία, η φοίτηση σας θα πρέπει να είναι πλήρης καθ΄ όλη τη
διάρκεια των σπουδών σας.
Εάν αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών μου, θα επηρεαστεί η υποτροφία μου?
Ναι, εάν το νέο επίπεδο ή το νέο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι επιλέξιμα για την υποτροφία
για την οποία υποβάλατε αίτηση. Οι υποτροφίες είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές
εγγεγραμμένους σε Συμβατικά προγράμματα σπουδών.
Εάν αποχωρήσω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τί θα συμβεί με την υποτροφία μου?
Εάν αποχωρήσετε από το ΠΚ η υποτροφία τερματίζεται. Παράταση ή αναστολή στην καταβολή
του επιδόματος της υποτροφίας γίνεται μόνο σε περίπτωση που ο φοιτητής βρίσκεται με
αναστολή φοίτησης, προσωρινή διακοπή φοίτησης για λόγους υγείας, άδεια μητρότητας ή
άδεια πατρότητας.
Εάν αποχωρήσω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα πρέπει να επιστρέψω το ποσό της
υποτροφίας που μου χορηγήθηκε?
Εάν αποχωρήσετε από το ΠΚ πριν από την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος
σπουδών σας και την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, η υποτροφία διακόπτεται. Το ΠΚ
επιφυλάσσει τα δικαιώματα του να διεκδικήσει επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της
υποτροφίας.
Μπορεί μία άλλη υποτροφία να επηρεάσει τη χορηγούμενη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
υποτροφία προς εμένα?
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν ήδη άλλην υποτροφία είτε από το ΠΚ ή από άλλο
φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ., δύνανται να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση Πλήρους
υποτροφίας. Σε περίπτωση όμως που τους παραχωρηθεί Πλήρης υποτροφία, επιλέγουν ποιαν
από τις δύο υποτροφίες θα κρατήσουν. Θα κληθείτε να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
λαμβάνετε άλλη υποτροφία/εισόδημα από το ΠΚ ή από άλλο.
Υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες υποτροφίες, οι οποίες χορηγούνται από τα
Τμήματα/Οντότητες του ΠΚ?
Ναι, μερικά Τμήματα/Οντότητες του ΠΚ παραχωρούν επιπρόσθετες υποτροφίες. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα/Οντότητα για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
να ενημερωθείτε για ενδεχόμενες άλλες θέσεις απασχόλησης φοιτητών.
Περαιτέρω ερωτήσεις?

Για επιπρόσθετες ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τηλέφωνο: +357 22894044
Email: graduateschool@ucy.ac.cy
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