
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει τα πιο κάτω: 

(α) Οι δικαιούχοι για τη λήψη υποτροφίας για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές θα 

ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2020. 

(β) Οι εν λόγω δικαιούχοι θα ενημερωθούν με σχετική επιστολή στην οποία θα καταγράφονται 

όλες οι σχετικές με την υποτροφία λεπτομέρειες.  Περαιτέρω, θα τους ζητηθεί να προβούν στην 

υπογραφή σχετικού συμβολαίου με το Ίδρυμα. 

(γ) Οι μη δικαιούχοι για τη λήψη υποτροφίας θα ενημερωθούν με επιστολή στην οποία θα 

αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι απόρριψης της αίτησής τους. 

(δ) Η καταβολή του ποσού της κρατικής υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές θα γίνει στο 

τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019/20, νοουμένου ότι ο υπότροφος παρουσιάσει 

ικανοποιητική πρόοδο και εγγραφή στο επόμενο έτος σπουδών (2020/21).   

 

(ε) Η καταβολή της πρώτης δόσης της υποτροφίας των δευτεροετών υποτρόφων, θα 

γίνεται με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών (2019/20), νοουμένου ότι 

παρουσιάσουν ικανοποιητική πρόοδο και εγγραφή στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2020/21).  

 

(στ) Ικανοποιητική Πρόοδος, όσον αφορά τις πτυχιακές σπουδές, σημαίνει την προαγωγή 

του υποψηφίου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή τη μεταφορά μέχρι δύο οφειλόμενων 

μαθημάτων ή μέχρι 12 ECTS, όπου τούτο επιτρέπεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 

(ζ) Η καταβολή του ποσού της κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές θα 

γίνεται, ως ακολούθως: 

(i) Για μεταπτυχιακές σπουδές που ολοκληρώνονται εντός 13 μηνών, η καταβολή της 

υποτροφίας θα γίνεται εφ’ άπαξ με την προσκόμιση του τίτλου.   

(ii) Για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας πέραν των 13 μηνών, η καταβολή του ποσού θα 

γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις.  Δηλαδή, €2.000 στο μέσο της ακαδημαϊκής περιόδου, 

νοουμένου ότι ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και €2.000 στο τέλος 

της ακαδημαϊκής περιόδου με την προσκόμιση του τίτλου. 

   Για σκοπούς του σημείου (ii), ως ακαδημαϊκή περίοδος ορίζεται το διπλάσιο της 

ονομαστικής (χρονικής), διάρκειας του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή 

καθορίζεται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

(η) Για απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy  


