ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
«ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ»
Σχολική Χρονιά 2018 - 2019

Τα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν στους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου μας Υποτροφίες (Ολικές ή
και Μερικές) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020.
Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφίες στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τους όρους που
τα ίδια τα Πανεπιστήμια/Κολέγια θέτουν στους υποψηφίους και να επιστρέψουν συμπληρωμένη την Αίτηση Υποτροφίας που
επισυνάπτεται στο γραφείο ΣΕΑ μέχρι 19 Ιουνίου 2019. Για όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτείται ειδικό έντυπο αίτησης (Alexander
College και Susini College) οι υποψήφιοι θα το προμηθευτούν από το γραφείο ΣΕΑ. Αίτηση μπορούν να κάνουν και μαθητές/τριες που
δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει το κάθε Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
Οι υποτροφίες που έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα (18/4/2019) αφορούν τα ιδρύματα που φαίνονται με αλφαβητική σειρά στον πίνακα
που ακολουθεί:

Επισημαίνεται ότι υποτροφίες/χορηγίες προσφέρονται επίσης από διάφορα ιδρύματα (π.χ. Ροταριανός Όμιλος) για σπουδές σε
Δημόσια ή Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εν λόγω υποτροφίες:
● Με σχετικές ανακοινώσεις στην πινακίδα του γραφείου ΣΕΑ
● Από το σχετικό βιβλιαράκι που μπορούν να δανειστούν από το γραφείο ΣΕΑ
● Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis/ypotrofies_metalykeiakes_spoudes.pdf

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο/Κολέγιο

Υποτροφίες
●

ALEXANDER COLLEGE
Τηλ. επικ.:70002592

Η υποτροφία ισχύει για το δεύτερο και τρίτο έτος
σπουδών στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια
εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% της γενικής
βαθμολογίας
●

AMERICAN COLLEGE
Τηλ. επικ.:22661122

υποτροφίες ύψους μέχρι και 50%

●
●
●

Προϋποθέσεις
●
●
●

Η επιλογή βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών
ακαδημαϊκών συμβούλων
Λαμβάνονται υπόψη η τελική βαθμολογία
καθώς και οικονομικά κριτήρια
Ειδικό έντυπο αίτησης

3 υποτροφίες ύψους 35% βάση προσωπικών
κριτηρίων
υποτροφίες ύψους 50% 18/20 και άνω
υποτροφίες 30% για 16/20 και άνω
υποτροφίες 20% για 15/20 και άνω

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα έτη σπουδών
C.D.A. COLLEGE
Τηλ. επικ.: 77770232

Ισχύουν ειδικές προσφορές

●
CYPRUS COLLEGE
Τηλ. επικ.: 22713000

υποτροφίες ύψους 25% σε κάθε πρόγραμμα
σπουδών

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών
● υποτροφίες ύψους 75% (19-20/20)
● υποτροφίες ύψους 50% (18-18,99/20)
● υποτροφίες ύψους 25% (17-17,99/20)
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
Τηλ. επικ.: 22713000

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Τηλ. επικ.:22431355 - 25730975

Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος
σπουδών
●
●
●
●
●

2 ολικές υποτροφίες (19-20/20)
4 υποτροφίες ύψους 50% (18-18,99/20)
8 μερικές υποτροφίες 10-20% (17-17,99/20)
Αθλητικές υποτροφίες σε αθλητές
Υποτροφίες με βάση κοινωνικο-οικονομικά
κριτήρια

Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος
σπουδών

Το κολέγιο θα καλύψει τη διαφορά με την φοιτητική
χορηγία

● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω
● Οι υποτροφίες ισχύουν για το Cyprus College
Λευκωσίας και Λεμεσού
● Οι υποτροφίες ισχύουν για τους μαθητές που
θα εισηγηθεί το Γραφείο Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής
● Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για τα
προγράμματα
Ιατρικής,
Οδοντιατρικής,
Βιοιατρικών Επιστημών και Εργοθεραπείας
●
●
●

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 19-20/20
Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 18-18,99/20
Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 17-17,99/20

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο/Κολέγιο

Υποτροφίες
●

●
●
●
●

●

●

GLOBAL COLLEGE
Τηλ. επικ.:22814555

●

4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για τον κλάδο των Γραμματειακών Σπουδών
και Διοίκησης Γραφείου
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για τον κλάδο της Αισθητικής
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για τον κλάδο της Μηχανικής Οχημάτων
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για τον κλάδο Υπηρεσίες Ασφαλείας και
Προστασία Προσώπων
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για
τον
κλάδο
του
Τεχνολόγου
Μηχανολογίας
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για τον κλάδο του Τεχνολόγου Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
4 υποτροφίες: 1 ύψους 100% και 3 ύψους 50%
για
τον
κλάδο
του
Τεχνολόγου
Ηλεκτρολογίας

●

2 υποτροφίες ύψους 50% για τον κλάδο Bsc
Accounting
του
Πανεπιστημίου
Roehampton Λονδίνου

●

2 υποτροφίες ύψους 50% για τον κλάδο LLB
Law
του Πανεπιστημίου Roehampton
Λονδίνου

Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος
σπουδών

Προϋποθέσεις
● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 16/20 και άνω για
τους επαγγελματικούς κλάδους
● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 17/20 και άνω για
το Business Administration

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο/Κολέγιο

Υποτροφίες
●

INTERCOLLEGE
Τηλ. επικ.:22842497 / 25381180

●
●

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλ. επικ.: 22842496

●

LARNACA COLLEGE
Τηλ. επικ.: 24828899

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ
Τηλ. επικ.: 26843300

1 υποτροφία αριστείας ύψους 40% με
γενικό βαθμό 19/20 και άνω
1 υποτροφία αριστείας ύψους 30% με
γενικό βαθμό 18/20 και άνω
υποτροφίες ύψους 20% σε φοιτητές που
αντιμετωπίζουν
οικονομικές
και
οικογενειακές δυσκολίες

•

1. Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού:
υποτροφία ύψους 20%

●

Όλες
οι
υποτροφίες
ισχύουν
νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια
εισδοχής

Όλες οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι
πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής

Η υποτροφία ισχύει για το πρώτο έτος σπουδών

●

KES COLLEGE
Τηλ. επικ.: 22875737

Προϋποθέσεις

3 υποτροφίες ύψους 20% των διδάκτρων σε
Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα
Σπουδών του Κολεγίου

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών
● 5 μερικές υποτροφίες ύψους 50% (17/20 και
άνω)
● 4 μερικές υποτροφίες ύψους 50% (15/20)
Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών
για πλήρη φοίτηση
● 2 υποτροφίες ύψους 50%
● 2 υποτροφίες ύψους 30%
Οι υποτροφίες προσφέρονται για το πρώτο έτος
σπουδών

● Οικονομική κατάσταση οικογένειας (άνεργοι
γονείς
ή
χαμηλό
εισόδημα
ή
πολύτεκνη/μονογονεική οικογένεια
● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω
●
●

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 17/20 και άνω
Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο/Κολέγιο

Υποτροφίες
1.
●
●
●

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τηλ. επικ.:22841529

Προϋποθέσεις

Υποτροφίες Αριστείας:
υποτροφίες ύψους 75% (19-20/20)
υποτροφίες ύψους 50% (18-18,99/20)
υποτροφίες ύψους 25% (17-17,99/20)

2. Κοινωνικο-οικονομικές Υποτροφίες:
● υποτροφίες φοιτητικής μέριμνας
● υποτροφίες σε μαθητές/τριες πολύτεκνων
οικογενειών
3. Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Οικογένειας
Πανεπιστημίου Λευκωσίας:
● υποτροφίες σε περιπτώσεις ταυτόχρονης
φοίτησης
αδελφιών
στο
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας
4. Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης
● υποτροφίες σε μαθητές/τριες που θα
συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

1.

Υποτροφίες με βάση το Γενικό Βαθμό
Απολυτηρίου

2.

Υποτροφίες με βάση οικονομικά κριτήρια

3. Υποτροφίες σε αδέλφια που φοιτούν
ταυτόχρονα

4.

Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα συμβατικά
ακαδημαϊκά προπτυχιακά προγράμματα με
εξαίρεση το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική

Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος
σπουδών

●

SUSINI COLLEGE
Τηλ. επικ.:25366196 - 22676663

UCLAN UNIVERSITY OF CENTRAL
LANCASHIRE
Τηλ. επικ.:24694000

3 μερικές υποτροφίες ύψους 20%

Οι υποτροφίες δίνονται με τη μορφή μείωσης
διδάκτρων κατά 20%

● 3 μερικές υποτροφίες ύψους 50%
● 3 μερικές υποτροφίες ύψους 40%
● 6 μερικές υποτροφίες ύψους 30%
Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος
σπουδών

●

●

Οι υποτροφίες θα προσφερθούν σε μαθήτριες
που προέρχονται από άπορες οικογένειες και
αφορούν τα προγράμματα Αισθητικής
Ειδικό έντυπο αίτησης

● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 16,5/20 και άνω
● Οι υποτροφίες μπορούν να διατηρηθούν και τα
υπόλοιπα έτη σπουδών εάν εξασφαλιστεί το
70% της συνολικής βαθμολογίας

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο/Κολέγιο

Υποτροφίες
●

THE LIMASSOL COLLEGE
Τηλ. επικ.:25381095

●
●

2 υποτροφίες ύψους 25% για το Τμήμα
Διαιτολογία και Διατροφή
2 υποτροφίες ύψους 25% για το Τμήμα
Αισθητική και Κοσμητολογία
2 υποτροφίες ύψους 20% για το Τμήμα
Δημοσιογραφία

Προϋποθέσεις
● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 16/20 και άνω
● Παραχωρείται επίσης έκπτωση με βάση
οικονομικά και άλλα κριτήρια σε πολύτεκνες
και μονογονεικές οικογένειες ή οικογένειες με
οικονομικά προβλήματα

