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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

                                                  -Διαδικασία και Κανονισμός- 
 

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου χορηγεί σε δικαιούχους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής υποτροφίες με την ονομασία:  

«Υποτροφία Αριστείας Πτυχίου Νεοεισερχομένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών» 

Οι υποτροφίες προορίζονται για νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής 
Εκκλησίας Κύπρου που πληρούν τόσο τα γενικά κριτήρια υποτροφιών, όσο και τις ειδικές 
προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα υποτροφία.  

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες, όρους και προϋποθέσεις για την παραχώρηση των υποτροφιών οι 
υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα βασικά κριτήρια: 

• Να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και να φοιτούν ως νεοεισερχόμενοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές στο α΄ ακαδημαϊκό έτος, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 
ECTS, Μάστερ)». 

• Η διαγωγή τους να είναι  κοσμιοτάτη. 

              Β.  ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Υποτροφιών της Σχολής, φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ 
της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» και κατέχει πτυχίο που να προέρχεται από 
αξιολογημένα-πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή από αναγνωρισμένο 
Πανεπιστήμιο με βαθμό Άριστα, δικαιούται υποτροφία για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος 
σπουδών: 

• Πτυχίο με βαθμολογία Άριστα εξασφαλίζει στον νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή 
υποτροφία ύψους 1000 ευρώ για το πρώτο έτος.  

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Για φοιτητές που δικαιούνται φοιτητική χορηγία, τα άνω ποσά υποτροφιών θα είναι 
μειωμένα, ώστε να μη υπερκαλύπτουν το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή 
οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν τη Σχολή σε 
επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κ.λπ. όταν τους ζητηθεί. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο 
Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών (Οδός Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία) και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: welfare@theo.ac.cy . 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν: 

1. Το συμπληρωμένο έντυπο «Αίτηση για Υποτροφία Αριστείας Πτυχίου Νεοεισερχομένων 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών» 

2. Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου του φοιτητή ή της φοιτήτριας που υποβάλλει την 
αίτηση. 

3. Το «Έντυπο Ολοκλήρωσης Εγγραφής», από το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών. 

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και 
δικαιολογητικά και/ή οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα και/ή δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την πρώτη Δευτέρα Σεπτεμβρίου μέχρι και την τρίτη 
Παρασκευή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.  

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών, μετά τη λήξη της 
περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών. Η Επιτροπή Υποτροφιών απαρτίζεται από μέλη 
του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού καθώς και της φοιτητικής κοινότητας της 
Σχολής. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο τέλος της έκτης εβδομάδας από την έναρξη 
των μαθημάτων εκάστου έτους και ακολουθεί η χορήγηση των υποτροφιών. 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία 
Φοιτητικής Μέριμνας:   

• Τηλ.: +357 22443066,  
• e-mail: welfare@theo.ac.cy  

 

 


