Ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο

Λευκωσίας, το Uclan Cyprus, το American College και το Ctl
Eurocollege ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών για το
ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ως ακολούθως:
• Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μια (1) υποτροφία 75% για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 και άνω
Δύο (2) υποτροφίες 25% για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω

Οι υποτροφίες ισχύουν για τα πτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως ακολούθως:
(α) Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής
(β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
(γ) Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
(δ) Σχολή Επιστημών Αγωγής
Οι υποτροφίες παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους
για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή
επίδοση του υποτρόφου.

• Uclan (University of Central Lancashire) Cyprus
Μερικές υποτροφίες 50% για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,5 και
άνω για το πρώτο έτος σπουδών
Τρεις μερικές υποτροφίες 50% για απόφοιτους με γενικό βαθμό 17,5 και άνω και
αναλόγως με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση καθώς και με τη δυνατότητα
διατήρησης της υποτροφίας για όλα έτη εξασφαλίζοντας το 70% της συνολικής
βαθμολογίας
Οι υποτροφίες ισχύουν για τα πτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα του Uclan
Cyprus ως ακολούθως:
(α) School of Business & Management
(β) School of Law
(γ) School of Science
• American College
Δύο (2) υποτροφίες 50% για όλα τα έτη σπουδών
Οι υποτροφίες ισχύουν για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών :
Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών,
Γραμματειακά,

Διοίκηση

Μηχανογραφημένη Λογιστική, Μαγειρική,

Επιχειρήσεων,

Μάρκετινγκ,

Διοίκηση

Πληροφ.

Συστημάτων, Πληροφορική, Ξενοδοχειακές σπουδές, Τουριστικές σπουδές

 Ctl Eurocollege
Δύο (2) υποτροφίες 50% με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15 και άνω

Οι υποτροφίες ισχύουν για τα προγράμματα σπουδών :
Business Administration, Marketing & Public Relations, Hotel Administration,
Hospitality Management, Computer Studies, Web design for business, Office
administration, Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών και Ψυχαγωγικών
Εφαρμογών και Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

Κριτήρια επιλογής για όλες τις πιο πάνω υποτροφίες είναι οι υποψήφιοι να
διαμένουν στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς και η οικονομική κατάσταση της
οικογένειας.

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 29η Ιουλίου 2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με το Δήμο Μέσα
Γειτονιάς στο τηλ. 25723597(3) για περισσότερες πληροφορίες

