ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για Έρευνα που πιθανό να παραχωρηθούν
από την Κυβέρνηση του Μεξικού για το έτος 2014
Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) αιτήσεις από πολίτες
της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές
σπουδές ή για Έρευνα σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, εξαιρουμένων των κλάδων Business
Administration, Plastic Surgery, Accounting, Marketing, Dentistry and Advertising, που πιθανό
να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Μεξικού, μέσα στα πλαίσια των Πολιτιστικών
Συμφωνιών Κύπρου – Μεξικού, για το έτος 2014.
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου, 2013, ώρα 2:00 μ.μ.

2.
Οι υποψήφιοι πρέπει διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις
για να υποβάλουν αίτηση προς διεκδίκηση υποτροφίας:
Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν:
(α)

(β)

Για Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου
Master:
1)

Να είναι κάτοχοι πρώτου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σπουδών με
βαθμολογία τουλάχιστο 8.00/10.00 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια της
Ελλάδας και άλλων χωρών) ή First Class Honours (Ηνωμένο Βασίλειο) ή
3.80/4.00 (Η.Π.Α και Καναδά),

2)

Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας,

3)

Να έχουν εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα συμμετέχοντα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Μεξικού για το έτος 2014,

4)

Να αρχίζουν τις σπουδές τους κατά το έτος 2014.

Για Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου:
1)

Να είναι κάτοχοι πρώτου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σπουδών με
βαθμολογία τουλάχιστο 8.00/10.00 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια
Ελλάδας και άλλων χωρών) ή First Class Honours (Ηνωμένο Βασίλειο) ή
3.80/4.00 (Η.Π.Α και Καναδά), και επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου Master.

2)

Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας,

3)

Να έχουν εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα συμμετέχοντα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Μεξικού για το έτος 2014,

4)

Να αρχίζουν τις διδακτορικές τους σπουδές το έτος 2014.
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(γ)

Για Έρευνα (εκπόνηση μεταδιδακτορικής διατριβής/επιστημονικής έρευνας):
1)

Να είναι κάτοχοι πρώτου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σπουδών με
βαθμολογία τουλάχιστο 8.00/10.00 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια
Ελλάδας και άλλων χωρών) ή First Class Honours (Ηνωμένο Βασίλειο) ή
3.80/4.00 (Η.Π.Α και Καναδά), και επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος επιπέδου Master και Διδακτορικού Τίτλου.

2)

Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας,

3)

Να έχουν εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα συμμετέχοντα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Μεξικού για το έτος 2014.

4)

Να αρχίζουν τις σπουδές κατά το 2014.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(i)

Η εξασφάλιση της υποτροφίας δεν απαλλάσσει το φοιτητή από την προϋπόθεση
να παρακαθίσει σε εισαγωγικές εξετάσεις των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του
Μεξικού, στο σχετικό κλάδο σπουδών.

(ii)

Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, πρέπει να
υποβληθεί βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του
πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε
θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος / πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του
αντίστοιχου βαθμολογικά χαρακτηρισμού (π.χ. Άριστα ή First Class Honours ή
3.80/4.00.

(iii)

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, για όσους υποψηφίους κατέχουν
δύο ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών
επιπέδου Bachelor.

(iv)

Σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικούς)
Κανονισμούς του 2003, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που εκδίδονται από
αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργούν
σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε χώρες με τις οποίες η Κυπριακή
Δημοκρατία συνδέεται με διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων
σπουδών, χωρίς ενδιάμεσο πρώτο καταληκτικό τίτλο, μπορούν να τύχουν και
αναγνώρισης του τίτλου τους ως ισότιμου ή ισότιμου και αντίστοιχου «πτυχίου»
σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως «μεταπτυχιακού διπλώματος
επιπέδου Master». Ως εκ τούτου, προκειμένου το Ι.Κ.Υ.Κ να είναι σε θέση να
αξιολογήσει ένα τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης πενταετούς τουλάχιστον κανονικής φοίτησης ότι είναι, ταυτόχρονα,
πρώτος τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακό δίπλωμα Master, είναι απαραίτητο οι
υποψήφιοι για διεκδίκηση υποτροφιών, να προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) που να
επιβεβαιώνει τη διπλή αυτή αναγνώριση.
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(v)

Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές από αποφοίτους
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Κύπρου ή του εξωτερικού, θα γίνονται δεκτές νοουμένου ότι θα συνοδεύονται
από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας (όχι κατ’ ανάγκη ισοτιμίας και
αντιστοιχίας) του πρώτου τίτλου σπουδών ή / και του μεταπτυχιακού τίτλου
Master από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ).

(δ)

Να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 1/1/2014,

(ε)

Να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα 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.

3.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Νόμων του 2006 και του 2013 και τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007 και 2013 δεν μπορούν να
διεκδικήσουν υποτροφίες:
¾

Δημόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης,
καθώς και μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς που
απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση.

¾

Πρόσωπα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή
προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή σε πανεπιστήμια ή
παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου,

¾

πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη
των σπουδών τους δεν διέμεναν σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας,
όπου το Ίδρυμα μπορεί να διεξαγάγει αποτελεσματικό έλεγχο για τη
συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη
διεκδίκηση υποτροφίας, για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών
και δεν κατοικούν μόνιμα στις πιο πάνω περιοχές ή των οποίων οι γονείς
δεν εργάζονται και δε διαμένουν σ’ αυτές τις περιοχές, εκτός αν πρόκειται
για υποψηφίους των οποίων οι γονείς ή ένας από αυτούς είναι μόνιμοι
κάτοικοι των περιοχών αυτών αλλά διαμένουν στο εξωτερικό για
υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς λόγους για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη,

¾

πρόσωπα που διεκδικούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή
μετεκπαίδευση, αλλά κατέχουν ήδη τέτοια προσόντα ή έχουν τύχει τέτοιας
ή παρόμοιας εκπαίδευσης,

¾

πρόσωπα που έχουν ήδη αρχίσει μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική
εργασία κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη,

¾

πρόσωπα που δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και όρους που
καθορίζονται στους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Νόμους του 2006 και 2013 και στους περί του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2007
και 2013 καθώς και στη εν λόγω προκήρυξη υποτροφιών.
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4.

Απολαβές Υποτρόφων
Κάθε υποτροφία αναμένεται να καλύπτει μηνιαίο επίδομα διαμονής και διατροφής,
δίδακτρα και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
5.
Οι υποτροφίες αυτές υπόκεινται στους κανονισμούς των Αρχών που τις προσφέρουν.
Το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δεν αναλαμβάνει καμιά οικονομική ή άλλη
υποχρέωση έναντι των υποτρόφων που θα εγκριθούν από την παραχωρούσα Αρχή.
6.
Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν
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,
εξαιρουμένων υποψηφίων που έχουν τύχει αναστολής για σκοπούς σπουδών.
7.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά για υποτροφία θα κληθούν από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών να υπογράψουν συμβόλαιο με έναν εγγυητή.
8.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Νόμων του 2006 και του 2013, και τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007 έως 2013, τα
κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι αιτητές, όπως και η βαρύτητα του κάθε
κριτηρίου, είναι τα ακόλουθα:
Α.
I.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ MASTER
Ακαδημαϊκή Επίδοση
Βαθμολογία Πανεπιστημιακού Διπλώματος

Μέχρι 85
μονάδες

→ Μέχρι 85 μονάδες

ΙΙ. Προφορική Εξέταση

Μέχρι 10
μονάδες

ΙΙΙ. Τυχόν Πρόσθετα Κριτήρια

Μέχρι 5
μονάδες

οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
(i)
(ii)

Δημοσιεύσεις (Publications) σε Διεθνή
Επιστημονικά Περιοδικά εγνωσμένου κύρους με
σύστημα κριτών
• Εξαιρετικές Πράξεις Αλτρουισμού
, που έχουν αναγνωριστεί από την →0,50 της
Κυβέρνηση,
μονάδας
• Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε
Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς ή
σε Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες, ή
→0,75 της
συμμετοχή σε διακριθείσα
μονάδας
αθλητική Ομάδα Εθνικού
Επιπέδου, (κατά τη διάρκεια
προπτυχιακών σπουδών)
• Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε
Παγκόσμιες Πανεπιστημιακές
→ 0,75 της
Ολυμπιάδες (κατά τη διάρκεια
μονάδας
προπτυχιακών σπουδών)

→ Μέχρι 3 μονάδες
(1 μονάδα ανά
Δημοσίευση)

Μέχρι 2
μονάδες
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Β.
I.

ΙΙ.
ΙΙΙ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
(PhD)
Ακαδημαϊκή Επίδοση
Μέχρι 85
μονάδες
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
(i) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
→ Μέχρι 80
μονάδες
(ii) Μεταπτυχιακά Διπλώματα επιπέδου Master
→ Μέχρι 5
μονάδες
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
- Για το πρώτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
επιπέδου Master
→2
μονάδες
- Για επιπρόσθετο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
επιπέδου Master
→2
μονάδες
- Για διάκριση (Distinction) ή βαθμολογία
→ 1 μονάδα
(9/10) μεταπτυχιακού διπλώματος
επιπέδου Master
(επιπρόσθετα με τα πιο πάνω)
Προφορική Εξέταση
Μέχρι 10
μονάδες
Τυχόν Πρόσθετα Κριτήρια

Μέχρι 5
μονάδες

οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
(i)

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

(ii)

• Εξαιρετικές Πράξεις
→0,50 της
Αλτρουισμού , που έχουν
μονάδας
αναγνωριστεί από την
Κυβέρνηση,
• Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε
Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς
→0,75 της
ή σε Διεθνείς Αθλητικούς
μονάδας
Αγώνες, ή συμμετοχή σε
διακριθείσα αθλητική Ομάδα
Εθνικού Επιπέδου,
(κατά τη διάρκεια προπτυχιακών
/ μεταπτυχιακών σπουδών)
• Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε
→ 0,75 της
Παγκόσμιες Πανεπιστημιακές
μονάδας
Ολυμπιάδες
(κατά τη διάρκεια προπτυχιακών
/ μεταπτυχιακών σπουδών)

→ Μέχρι 3
μονάδες
(1 μονάδα ανά
Δημοσίευση)

Μέχρι 2
μονάδες
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Γ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

I.

Ακαδημαϊκή Επίδοση

Μέχρι
85
μονάδες

οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
(i) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
(ii)

Μεταπτυχιακά Διπλώματα επιπέδου Master
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
- Για το πρώτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
επιπέδου Master

→2
μονάδες

- Για επιπρόσθετο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
επιπέδου Master
- Για διάκριση (Distinction) ή βαθμολογία
(9/10) μεταπτυχιακού διπλώματος
επιπέδου Master
(επιπρόσθετα με τα πιο πάνω)
(iii) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτορικού
Επιπέδου
ΙΙ.

ΙΙΙ.

→ Μέχρι 75
μονάδες
→ Μέχρι 5
μονάδες

→2
μονάδες
→1
μονάδα
→ 5 μονάδες

Προφορική Εξέταση

Μέχρι
10
μονάδες

Τυχόν Πρόσθετα Κριτήρια

Μέχρι 5
μονάδες

οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
(i)

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

(ii)

• 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
προπτυχιακών / μεταπτυχιακών
σπουδών)
• Συμμετοχή ή Διακρίσεις σε
Παγκόσμιες Πανεπιστημιακές
Ολυμπιάδες (κατά τη διάρκεια
προπτυχιακών / μεταπτυχιακών
σπουδών)

→ Μέχρι 3 μονάδες
(1 μονάδα ανά
Δημοσίευση)

→0,50 της
μονάδας
→0,75 της
μονάδας

→ 0,75 της
μονάδας

Μέχρι 2
μονάδες
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9.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου.
10.
Αιτήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων, πρέπει να
υποβληθούν στην Αίτηση (application form) με αρ. I.K.Y.K. 54, αντίγραφα του
οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του Ιδρύματος
Κρατικών
Υποτροφιών
Κύπρου,
ή
από
την
Ιστοσελίδα:
http://www.cyscholarships.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα
των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων. Αιτήσεις θ’
απορρίπτονται σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά / δικαιολογητικά.
11.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες, οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
ενημερωθούν
μέσω
της
ιστοσελίδας:
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros/
12.
Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω
Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 2:00 μ.μ. στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower,
3ος όροφος,
1065 Λευκωσία

ή

Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου
Τ.Θ. 23949,
1687 Λευκωσία

13.
Η παρούσα Ανακοίνωση και η σχετική αίτηση (application form) αρ. 54
βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

