ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
Κατηγορία Υποτροφίας

“ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ”

Κριτήρια

Ποσοστό
Υποτροφίας

Διάρκεια

Απόφοιτοι λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου
19.00+ (ή ισοδύναμο προσόν)

75%

Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος

Απόφοιτοι λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου
18,00-18,99 (ή ισοδύναμο προσόν)

50%

Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος

Απόφοιτοι λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου
17,00-17,99 (ή ισοδύναμο προσόν)

25%

Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος

Μετά το πρώτο έτος σπουδών, το Πανεπιστήμιο προσφέρει αυτόματες υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών
στο Πανεπιστήμιο. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
Κατηγορία Υποτροφίας

Κριτήρια

Ποσοστό
Υποτροφίας

Διάρκεια

“ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ”

Προϋποθέτει συμμετοχή σε αθλητική ομάδα
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μέχρι 40%

Πληροφορίες από το
Γραφείο Αθλητισμού

Κατηγορία Υποτροφίας

Κριτήρια

Ποσοστό
Υποτροφίας

Διάρκεια

“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ”

Λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό
εισόδημα και άλλοι παράγοντες

Κατά
περίπτωση

Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και
επαναξιολόγηση κάθε έτος

“ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ”

Υποψήφιοι μαθητές/φοιτητές μέλη πολύτεκνων
οικογενειών (τέσσερα (4) παιδιά και άνω)

15%

Για όλη τη διάρκεια σπουδών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κατηγορία Υποτροφίας

“ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ”

Κριτήρια

Ποσοστό
Υποτροφίας

Διάρκεια

Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ή του
Intercollege που εγγράφονται σε δεύτερο πτυχίο

10%

Για όλη τη διάρκεια σπουδών

Ταυτόχρονη φοίτηση δύο (2) ή/και περισσότερων
αδερφιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

10%

Για όλη τη διάρκεια σπουδών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

•• Οι αιτητές οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εισδοχής σε
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για πλήρη φοίτηση και να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής
του συγκεκριμένου προγράμματος.
•• Η αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας πρέπει να
υποβάλλεται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. ετήσιο εισόδημα, αριθμός εξαρτωμένων παιδιών
στην οικογένεια, κ.λ.π.).
•• Οι υποτροφίες ισχύουν για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά) και υπολογίζονται στα δίδακτρα του προγράμματος.
•• Η επέκταση, το ύψος και η χρονική διάρκεια της υποτροφίας μετά το πρώτο έτος
σπουδών, αποφασίζεται από το Πανεπιστήμιο μετά από επαναξιολόγηση της αίτησης,
την οποία οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού
έτους.
•• Οι αιτητές οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν
περισσότερες από μια υποτροφία. Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο (2) ή περισσότερων
υποτροφιών, ισχύει η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των διδάκτρων.
•• Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (με εξαίρεση
τις υποτροφίες «Ακαδημαϊκή Οικογένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας») και τα
προγράμματα της Ιατρικής Σχολής.

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, CY-2417,
Τ.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 22841528, +357 22841500 Φαξ: +357 22352067
Email: admissions@unic.ac.cy Ιστοσελίδα: www.unic.ac.cy
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Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισδοχής
Φοιτητών στο 22841528 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@unic.ac.cy

