ΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (IGCSE/GCE/BACCALAUREATE Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19
Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, πρέπει να υποβληθεί
στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) από την Δευτέρα 02 Απριλίου
2018 μέχρι και την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις
08:00 μέχρι και τις 14:00 στο Γραφείο 2, της ΥΣΦΜ) ή μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς
(με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 30 Απριλίου 2018) στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Τ.Θ.
20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Αίτηση για
εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση διεθνείς εξετάσεις». Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τον Τομέα Προπτυχιακών Σπουδών στο
22894041 ή με το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο 22894021 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
fm@ucy.ac.cy.
Η επιλογή των υποψηφίων από τα Τμήματα θα γίνεται με βάση τους κανόνες για εισδοχή
υποψηφίων μέσω διεθνών εξετάσεων για τις πιο κάτω κατηγορίες.
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες που καθορίζει το Σύνταγμα της Κύπρου
(Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του
εξωτερικού, Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα, ξένοι υπήκοοι, Έλληνες της διασποράς και παιδιά
λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου, και μπορούν να διεκδικήσουν, ως υπεράριθμοι,
περιορισμένο αριθμό θέσεων (3% των εισακτέων Κυπρίων φοιτητών), με βάση τις εξετάσεις
IGCSE/GCE/BACCALAUREATE ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
2. Οι υποψήφιοι για να διεκδικήσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση τις εξετάσεις
IGCSE/GCE/ΒACCALAUREATE θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια και να
έχουν εξασφαλίσει τη βαθμολογία που καθορίζει το κάθε Τμήμα σε συγκεκριμένα μαθήματα
(βλ. Παράρτημα Ι & ΙΙ & III).
2.1. Να έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες
εξετάσεις.
2.2 Να έχουν πετύχει σε τρία μαθήματα των εξετάσεων GCE A´Level με συνδυασμό
βαθμολογίας, όπως ορίζεται από το κάθε Τμήμα.
2.3 Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές
της χώρας όπου διαμένουν.
Οι εξετάσεις που είναι ισοδύναμες με IGCSE/GCE/ΒACCALAUREATE καθορίζονται από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΚΥΠΡΙΟΙ
1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες, οι υποψήφιοι:
α. Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
β. Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ότι ανήκουν σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες
γ. Να παρουσιάσουν αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας τους (να φαίνεται καθαρά η
κυπριακή υπηκοότητα) ή και του διαβατηρίου.
2. Στην περίπτωση των Κυπρίων με Διπλή Υπηκοότητα, οι υποψήφιοι:
α. Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
β. Να παρουσιάσουν αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή και του διαβατηρίου ή άλλο
πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι είναι Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα.

3.

4.

5.

Στην περίπτωση των επαναπατρισθέντων Κυπρίων, οι υποψήφιοι:
α. Να έχουν επαναπατρισθεί πρόσφατα, μετά από μακρά διαμονή στο εξωτερικό.
β. Να έχουν αποφοιτήσει από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
γ. Να παρουσιάσουν αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας τους ή και του διαβατηρίου.
Στην περίπτωση Κύπριων μόνιμων κάτοικων του εξωτερικού, οι υποψήφιοι:
α. Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές
της χώρας όπου διαμένουν.
β. Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
γ. Να παρουσιάσουν αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας τους ή και του διαβατηρίου.
Στην περίπτωση παιδιών Λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι υποψήφιοι:
α. Να παρουσιάσουν Δελτίο Επίδοσης Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
β. Να παρουσιάσουν βεβαίωση εργοδότησης Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Να παρουσιάσουν αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας τους ή και του διαβατηρίου.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Στην περίπτωση των Ελλήνων της διασποράς, οι υποψήφιοι:
α. Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές
της χώρας τους (το απολυτήριο θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά).
β. Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.
γ. Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό υπηκοότητας, στο οποίο να φαίνεται η ελληνική
υπηκοότητα. Σε περίπτωση αλβανικής υπηκοότητας τότε υπάρχουν δίδακτρα.
δ. Να παρουσιάσουν αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή και διαβατηρίου.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης, με βάση τα αποτελέσματα
των εξετάσεων GCE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων :
α. Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές
της χώρας τους.
β. Να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
γ.Να παρουσιάσουν αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή και διαβατηρίου ή να παρουσιάσουν
πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορεί να υποβληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποψήφιοι που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, μπορούν να διεκδικήσουν θέση και
βάση τις εξετάσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που οργανώνει
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή,
υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι. Εξυπακούεται, επίσης ότι οι υποψήφιοι μπορούν
συμμετάσχουν, για μια συγκεκριμένη χρονιά, μόνο σε μια από τις δύο διαδικασίες.

με
το
οι
να

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Υποψήφιοι που δεν είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους
θα προσφερθεί θέση προπτυχιακού φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, χρειάζονται για την
είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία θεώρηση εισόδου. Η θεώρηση εισόδου εκδίδεται από
το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στην Κύπρο.
Φοιτητές από κράτη - μέλη της ΕΕ δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για την είσοδό τους στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Οι σπουδαστές αυτοί χρειάζεται να αποταθούν στο Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση Άδειας Διαμονής
Σπουδαστή Υπηκόου Κράτους - Μέλους της ΕΕ. (Παράρτημα IV).
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα €6.834 ανά ακαδημαϊκό έτος.
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Αρ. Αίτησης: ………

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (IGCSE/GCE/BACCALAUREATE Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
1. Παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία:
…………………………………..
Επώνυμο

…………………………………………….
Όνομα

……………………………….
Όνομα Πατρός

2. Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ………………………………….…………………….
3. ΜΟ: Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας
Οδός και αριθμός: ……………………………………………………………………………………………………
Πόλη/Επαρχία: …………………………………………………………………………………………………………
Ταχυδρομικός Κώδικας: …….…………………………………………………………………………………….
Χώρα:

ΚΥ: Κύπρος

,

ΕΛ: Ελλάδα

, Άλλη (Δηλώστε)

ΤΜΟ: Τηλέφωνο Μόνιμης Κατοικίας: Σταθερό: ………………… Κινητό .…………………..
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
1. Φύλο: ΄Αντρας (Μ):

Γυναίκα (F):

2. Ημερομηνία Γεννήσεως (ΗΜ/ΜΗ/ΧΡ): ___ / ____ / _______
3. Τόπος Γεννήσεως: ………………………………………………………………….
4. Υπηκοότητα: ΚΥ: Κυπριακή

ΕΛ: Ελληνική

Άλλη (Δηλώστε)

5. Κοινότητα (Για Κύπριους μόνο):
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ελληνοκυπριακή

ΕΚ

Τουρκοκυπριακή

ΤΚ

Αρμένικη

ΑΡ

Λατινική

ΛΑ

Μαρωνίτικη

ΜΑ

6. Ηλεκτρονική Διεύθυνση – Email:
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ “Χ”

…………………………………………..

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
1. Παρακαλώ δηλώστε το Τμήμα - Πρόγραμμα σπουδών, για το οποίο υποβάλλετε την αίτησή
σας. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αίτηση για περισσότερα από ένα προγράμματα,
τότε δηλώστε τα προγράμματα κατά σειρά προτίμησης (από 1 μέχρι και 4).
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΕ)
ΤΜΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αγγλικών Σπουδών - Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών - Τουρκικών
Σπουδών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΓΓΛ/ΑΓΓ
ΓΕΣ
ΤΟΥ/ΤΟΜ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕ)
ΤΜΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Βιολογικών Επιστημών

ΒΙΟ

Μαθηματικών και Στατιστικής

ΜΑΣ

Πληροφορικής

ΕΠΛ

Φυσικής

ΦΥΣ

Χημείας

ΧΗΜ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΙΣ)
ΤΜΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ιατρικής

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ)
ΤΜΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση

ΕΠΑΔ/ΕΠΑ

Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτική Εκπαίδευση

ΕΠΑΠ/ΕΠΑ

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Κοινωνιολογία

ΚΟΙΝ/ΚΠΕ

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Πολιτική Επιστήμη

ΠΟΛΕ/ΚΠΕ

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Δημοσιογραφία

ΔΜΣ

Νομικής

ΝΟΜ

Ψυχολογίας

ΨΥΧ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΔ)
ΤΜΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

ΔΕΔΔ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΛΟΧ

Οικονομικών – Οικονομικά

ΟΙΚ

Οικονομικών – Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών
Σπουδών

ΔΙΕΟ /ΟΙΚ

Διατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά και
Οικονομικά

ΜΘΟΚ

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΟ)
ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Αρχιτεκτονικής

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΡΗ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΗλεκτρολόγου Μηχανικού

ΗΛΕΜ/ΗΜΥ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΜηχανικού Υπολογιστών

ΜΗΠΟ/ΗΜΥ

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

ΜΜΚ

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΠΠΜ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΙ)
ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

ΒΝΕ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΙΣΑ

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας/Κλασικές Σπουδές
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας/ Φιλοσοφία

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΛΑΣ/ΚΦΙ
ΦΙΛ/ΚΦΙ

2. Παρακαλώ αναφέρετε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει
κατά χρονολογική σειρά:
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διάρκεια Φοίτησης

Μέσος Όρος
Βαθμολογίας

3. Παρακαλώ αναφέρετε τις εξετάσεις που έχετε επιτύχει στα Νέα Ελληνικά και
τη βαθμολογία σας:

Επίπεδο Εξέτασης
(π.χ. IGCSE/GCE,
A´Level, Ο´Level ή
άλλο)
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Εξεταστικός Φορέας

Βαθμός

Ημερομηνία
Έκδοσης
Πιστοπ/τικού

4. Παρακαλώ αναφέρετε τις εξετάσεις GCE/IGCSE/ΒACCALAUREATE ή άλλες ισοδύναμες
εξετάσεις στις οποίες έχετε επιτύχει ή που αναμένετε επιτυχία μέχρι τον προσεχή
Αύγουστο:
Επίπεδο Εξέτασης
Εξεταστικός
Θέμα
Βαθμός
Ημερομηνία
(π.χ. A´Level, Ο´Level ή
Φορέας
Έκδοσης
άλλο)
Πιστοπ/τικού

5. Παρακαλώ όπως επισυνάψετε στην αίτησή σας τα ακόλουθα αντίγραφα πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων, σημειώνοντας √ αναλόγως:
Σημειώστε √
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE/B στα Νέα Ελληνικά ή
άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της Νέας
Ελληνικής γλώσσας.
Πιστοποιητικό επιτυχίας σε τρία μαθήματα GCE A’ Level με συνδυασμό
βαθμολογίας όπως ορίζεται από το Τμήμα ή BACCALAUREATE ή και άλλες
ισοδύναμες εξετάσεις ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα στο
οποίο επιθυμείτε να εισαχθείτε (Παράρτημα I, ΙI, III).
Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την υπηκοότητά σας (π.χ. αντίγραφο
διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας).
Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας (να φαίνεται καθαρά η υπηκοότητα).
Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες
αρχές της χώρας όπου διαμένετε (το απολυτήριο θα πρέπει να είναι
μεταφρασμένο στα Ελληνικά).

6

Εάν το Ίδρυμα στο οποίο φοιτάτε ή έχετε φοιτήσει δεν είναι κρατικό, να
επισυνάψετε βεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας, στην οποία
λειτουργεί ότι είναι αναγνωρισμένο.

Πιστοποιητικό αποφοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του
εξωτερικού (Ισχύει μόνο για επαναπατρισθέντες Κύπριους).
Δελτίο Επίδοσης πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ισχύει
μόνο για παιδιά Λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου).
Πιστοποιητικό ότι ανήκετε στη Θρησκευτική Ομάδα Αρμενίων/ Μαρωνιτών/
Λατίνων. Ισχύει μόνο για Κύπριους που ανήκουν σε Θρησκευτικές Ομάδες
– σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν δίδακτρα.
Βεβαίωση εργοδότησης Υπουργείου Εξωτερικών (Ισχύει μόνο για παιδιά
Λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου).
Δ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
δίδακτρα για φοιτητές που δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται
στα €6,834 ανά ακαδημαϊκό έτος.
Ε. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Εάν λαμβάνετε υποτροφία για τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρακαλώ δηλώστε
τον οργανισμό που παρέχει την υποτροφία, τη διάρκεια και το ύψος του ποσού της
υποτροφίας.
Οργανισμός: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Διάρκεια Υποτροφίας: Από ……………………………………..………..Μέχρι…………………………………………
Ποσό: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Η υποβολή αίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα από Ξένους Υπηκόους και Έλληνες της
Διασποράς προϋποθέτει την εξασφάλιση Θεώρησης Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία
(VISA) ή την ανανέωση της άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία (Παράρτημα V).
Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αρχίσει τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου το Σεπτέμβριο 2018. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη απολυτήριο Σχολής
Μέσης Παιδείας, πρέπει να επισυνάψουν βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν
βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης τους από την Εθνική Φρουρά.
-------------------------------------------------------------------------------------------ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση είναι
αληθείς και ακριβείς. Σε περίπτωση που μου προσφερθεί θέση σε πρόγραμμα
σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνω ότι αποδέχομαι τους Κανόνες και
Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(β) Με την παρούσα παρέχω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη ρητή και ανεπιφύλακτη
συγκατάθεση μου και το εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ή οποιαδήποτε
άλλη μορφή και να επεξεργάζεται ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά την έννοια του Νόμου Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει όλα τα
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των
προσωπικών μου δεδομένων. Σε περίπτωση που η αίτηση μου δεν γίνει αποδεκτή,
αντιλαμβάνομαι ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση
θα καταστραφούν και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας.
………………………………..
Υπογραφή Αιτητή/τριας
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…………………………
Ημερομηνία

Παράρτημα Ι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IGCSE/GCE
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level στην Αγγλική Φιλολογία με ελάχιστη βαθμολογία Β και σε
δύο επιπλέον μαθήματα σε επίπεδο GCE A’ Level με ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Β, C. Ένα
από τα δύο μαθήματα μπορεί να είναι τα Νέα Ελληνικά σε επίπεδο GCE A’ Level.
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE/IGCSE στη γαλλική γλώσσα και σε δύο επιπλέον μαθήματα με
βαθμολογία τουλάχιστον Β. Ένα από τα δύο μαθήματα μπορεί να είναι τα Νέα Ελληνικά
Ή επιτυχία στις εξετάσεις
Γαλλικού Baccalauréat. Για το πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας η γνώση της Νέας Ελληνικής δεν είναι απαραίτητη.
Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE/IGCSE σε ένα γενικό μάθημα με βαθμολογία C, στα Νέα Ελληνικά με
βαθμολογία Β, και στην Γαλλική ή Αγγλική Γλώσσα με ελάχιστη βαθμολογία Β. Δεν απαιτείται
GCE/IGCSE ή άλλη πιστοποίηση γνώσης στη Γερμανική Γλώσσα. Για το πτυχίο Σύγχρονων
Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών η γνώση της Νέας Ελληνικής είναι απαραίτητη.
ΤΜΗΜΑ TOYΡΚΙΚΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level σε τρία από τα ακόλουθα μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία
Β: Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αγγλική ή Τουρκική Γλώσσα ή Φιλολογία.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE/IGCSE στα Νέα Ελληνικά με βαθμολογία τουλάχιστον Β και επιτυχία
στις εξετάσεις GCE A´Level σε τρία από τα ακόλουθα μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία Β:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Πτυχίο στα Μαθηματικά
Πτυχίο στα Μαθηματικά και Στατιστική
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE/IGCSE στα Νέα Ελληνικά ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις με ελάχιστη
βαθμολογία C ή πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Επιτυχία
στις εξετάσεις GCE A´Level στα Μαθηματικά με βαθμολογία Α και σε δύο άλλα μαθήματα σε
επίπεδο GCE A’ Level από τις Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες, π.χ. Προχωρημένα
Μαθηματικά (Further Mathematics), Στατιστική, Φυσική, Χημεία ή Πληροφορική, με ελάχιστο
συνδυασμό βαθμολογίας Β και C.
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE O´Level στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις
με ελάχιστη βαθμολογία C. Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A´Level στα Μαθηματικά με ελάχιστη
βαθμολογία Β και σε άλλα δύο μαθήματα, από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία Β: Φυσική,
Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Οικονομικά, Διεύθυνση Επιχειρήσεων.
TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCΕ O’ Level/IGCSE στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία C ή σε
άλλες ισοδύναμες εξετάσεις. Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’Level στη Φυσική και στα Μαθηματικά
με ελάχιστη βαθμολογία Β και σε ένα μάθημα από τις Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες, π.χ.
Βιολογία, Χημεία, Προχωρημένα Μαθηματικά (Further Mathematics), Πληροφορική, με ελάχιστη
βαθμολογία Β.
TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level στη Χημεία, Φυσική και Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία
Β και επιτυχία σε εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IGCSE/GCE
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση
Πτυχίο στη Προδημοτική Εκπαίδευση
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCE/GCE στα Νέα Ελληνικά με βαθμολογία Α και σε τρία επιπλέον
μαθήματα επιπέδου GCE A’ Level με ελάχιστη βαθμολογία Β από τα ακόλουθα: Μαθηματικά,
Φυσική, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Οικονομικά, Λογοτεχνία, Γεωγραφία, ένα από τα οποία πρέπει
να είναι τα Μαθηματικά ή η Φυσική.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο στην Κοινωνιολογία
Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη
Πτυχίο στην Δημοσιογραφία
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level σε τρία μαθήματα με ελάχιστο συνδυασμό
Β,Β,C. Το ένα μάθημα πρέπει να είναι τα Νέα Ελληνικά.

βαθμολογίας

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Επιτυχία σε εξετάσεις GCE O’ Level στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία B ή σε εξετάσεις
GCE A’ Level με ελάχιστη βαθμολογία C και επιτυχία σε τρία από τα ακόλουθα μαθήματα σε
επίπεδο GCE A’ Level με ελάχιστο συνδυασμό βαθμών B,C,C: Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία,
Οικονομικά, ένα από τα οποία πρέπει να είναι τα Μαθηματικά ή η Φυσική.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level στα Νέα Ελληνικά με βαθμολογία Α, IGCSE/GCE στα
Αγγλικά με ελάχιστη βαθμολογία Β και επιτυχία σε εξετάσεις GCE A’Level σε τρία μαθήματα με
ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Α,Β,Β.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία Β ή ισοδύναμο
αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A´ Level σε
τρία μαθήματα με ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Α, Β, Β. Το ένα από τα μαθήματα πρέπει
οπωσδήποτε να είναι τα Μαθηματικά.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία Β ή ισοδύναμο
αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A´ Level σε
τρία μαθήματα με ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Α, Β, Β. Το ένα από τα μαθήματα πρέπει
οπωσδήποτε να είναι τα Μαθηματικά.
TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές
Πτυχίο στα Οικονομικά
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία Β, GCE A´Level
στα Μαθηματικά και σε δύο άλλα μαθήματα με ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Β,B,C από τους
εξής κλάδους: Οικονομικά, Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και
Ιστορία.
Διατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά και Οικονομικά
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις με ελάχιστη
βαθμολογία C ή πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Επιτυχία
στις εξετάσεις GCE A´ Level στα Μαθηματικά με βαθμολογία Α και επιτυχία σε δύο άλλα μαθήματα
σε επίπεδο GCE A’ Level από τις Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες π.χ. Προχωρημένα
Μαθηματικά (Further Mathematics), Στατιστική, Φυσική, Χημεία ή Πληροφορική, με ελάχιστο
συνδυασμό βαθμολογίας Β και C. Ένα από τα δύο μαθήματα μπορεί να είναι τα Οικονομικά με
ελάχιστη βαθμολογία Β.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE O’ Level στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία Β ή επιτυχία σε
άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, GCE A´Level στα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία Β, GCE
A´Level στη Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία Β και ένα μάθημα GCE A’ Level από τα ακόλουθα με
ελάχιστη βαθμολογία B:Τέχνη & Σύνθεση/Καλές Τέχνες (Art & Design – Fine Art), Προχωρημένα
Μαθηματικά (Further Mathematics), Πληροφορική.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IGCSE/GCE
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών
Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά με βαθμολογία Β, GCE A´ Level στα
Μαθηματικά με βαθμολογία Β, επιτυχία στις εξετάσεις GCE A´Level στην Φυσική με βαθμολογία Β
και ένα ακόμη μάθημα GCE A´level από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία Β: Βιολογία,
Χημεία, Προχωρημένα Μαθηματικά (Further Mathematics), Πληροφορική.
ΤMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A´Level στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία Β ή ισοδύναμο
αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, GCE A´ Level στα Μαθηματικά και στη
Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία Α και ένα μάθημα από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία Β:
Βιολογία, Χημεία, Προχωρημένα Μαθηματικά (Further Mathematics), Πληροφορική.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A´Level στα Μαθηματικά και στη Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία Β
και ένα μάθημα από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία C: Βιολογία, Χημεία, Προχωρημένα
Μαθηματικά (Further Mathematics), Πληροφορική.
TMHMA BYZANTINΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιτυχία σε εξετάσεις GCE Α’ Level σε συναφή θέματα με συνδυασμό βαθμολογίας B,C,C.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level σε τρία μαθήματα με ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Α, Β,
C, από τα οποία: α) Νέα Ελληνικά και Ιστορία με ελάχιστο συνδυασμό βαθμολογίας Α και Β. β) Ένα
οποιοδήποτε άλλο μάθημα με ελάχιστη βαθμολογία C.
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Πτυχίο στις Κλασικές Σπουδές
Πτυχίο στη Φιλοσοφία
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ Level σε συναφή θέματα με συνδυασμό βαθμολογίας B,C,C.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Επιτυχία στις εξετάσεις GCE Ο’ Level/ GCSE στα Νέα Ελληνικά με βαθμολογία Α* και επιτυχία σε
τρία μαθήματα GCE A’ Level με βαθμολογία Α από τα ακόλουθα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία,
Μαθηματικά.
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Παράρτημα ΙΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ INTERNATIONAL (IB)
ΚΑΙ EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Αγγλικά σε Higher Level με βαθμολογία 6
και άλλα δύο μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 6 και 5.
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Γαλλικά σε Higher Level με βαθμολογία 6
και άλλα δύο μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 5.
Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Γαλλικά ή τα Αγγλικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6 και άλλα δύο μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 5.
ΤΜΗΜΑ TOYΡΚΙΚΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι η Ιστορία σε Higher Level με βαθμολογία 6,
ένα μάθημα ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Τουρκικά) και ένα οποιοδήποτε άλλο μάθημα σε επίπεδο
Higher Level με συνδυασμό βαθμολογίας 6 και 5.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6 και άλλα δύο μαθήματα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με συνδυασμό
βαθμολογίας 6 και 5: Βιολογία, Φυσική, Χημεία.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Πτυχίο στα Μαθηματικά
Πτυχίο στα Μαθηματικά και Στατιστική
34 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6, ένα μάθημα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 6: Φυσική,
Χημεία, Πληροφορική και ένα οποιοδήποτε άλλο μάθημα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία
5.
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6 και άλλα δύο μαθήματα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με συνδυασμό
βαθμολογίας 6 και 5: Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Οικονομικά, Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ
33 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική σε Higher Level
με βαθμολογία 6 και ένα μάθημα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 5 από τα ακόλουθα:
Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία.
TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ
31 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι η Χημεία και τα Μαθηματικά σε Higher Level
με βαθμολογία 6 και 5 και ένα μάθημα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με
βαθμολογία 5: Φυσική ή Βιολογία.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση
Πτυχίο στη Προδημοτική Εκπαίδευση
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά σε Higher Level με βαθμολογία 6
και τρία μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 5 από τα ακόλουθα: Μαθηματικά,
Αρχαία Ελληνικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιστορία, Γεωγραφία και Οικονομικά.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο στην Κοινωνιολογία
Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη
Πτυχίο στην Δημοσιογραφία
31 Βαθμοί. Τρία από τα μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με συνδυασμό βαθμολογίας 6 και 5
και 5.
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
33 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά σε Higher Level
με συνδυασμό βαθμολογίας 6 και 5 και δύο οποιαδήποτε μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με
βαθμολογία 6 και 5.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ INTERNATIONAL (IB)
ΚΑΙ EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
34 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά σε Higher Level
με βαθμολογία 6 και 5 αντίστοιχα και δύο οποιαδήποτε μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με
βαθμολογία 6.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
34 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
34 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6.
TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές
Πτυχίο στα Οικονομικά
32 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6, και δύο οποιαδήποτε μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 6 και 5.
Διατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά και Οικονομικά
34 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά σε Higher Level με
βαθμολογία 6, ένα μάθημα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 6: Φυσική,
Χημεία, Πληροφορική και ένα οποιοδήποτε άλλο μάθημα σε επίπεδο Higher Level με
βαθμολογία 5.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
32 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική σε Higher Level
με βαθμολογία 6 και ένα άλλο οποιοδήποτε μάθημα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία 5.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών
31 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική σε Higher
Level με βαθμολογία 6 και ένα μάθημα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία
5: Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική.
ΤMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
31 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική σε Higher
Level με βαθμολογία 6 και ένα μάθημα από τα ακόλουθα σε επίπεδο Higher Level με βαθμολογία
5: Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
32 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική σε Higher
Level με βαθμολογία 6 και ένα άλλο οποιοδήποτε μάθημα σε επίπεδο Higher Level με
βαθμολογία 5.
TMHMA BYZANTINΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32 Βαθμοί. Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά και τα Αρχαία Ελληνικά σε
Higher Level με βαθμολογία 6 και 5 αντίστοιχα και ένα οποιοδήποτε άλλο μαθήματα σε επίπεδο
Higher Level με βαθμολογία 6.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
32 Βαθμοί. Τρία μαθήματα σε Higher Level με βαθμολογία τουλάχιστο 5.
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Πτυχίο στις Κλασικές Σπουδές
Πτυχίο στη Φιλοσοφία
31 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά, τα Αρχαία Ελληνικά και τα
Λατινικά σε Higher Level με βαθμολογία 6 και 5 και 5 αντίστοιχα.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
35 Βαθμοί. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά σε Higher Level με βαθμολογία 6
και τρία μαθήματα σε Higher Level με βαθμολογία 6 από τα ακόλουθα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία,
Μαθηματικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY FRENCH
BACCALAUREATE (FB)
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Αγγλικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και άλλα δύο
μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία 14 και 13.
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Γαλλικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και άλλα δύο
μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία 13.
Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Γαλλικά ή τα Αγγλικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και
άλλα δύο μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία 13.
ΤΜΗΜΑ TOYΡΚΙΚΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι η Ιστορία με ελάχιστη βαθμολογία 14, ένα μάθημα ξένης
γλώσσας (Αγγλικά ή Τουρκικά) και ένα οποιοδήποτε άλλο μάθημα με συνδυασμό ελάχιστης
βαθμολογίας 14 και 13.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και άλλα δύο
μαθήματα από τα ακόλουθα με συνδυασμό ελάχιστης βαθμολογίας 14 και 13: Βιολογία, Φυσική,
Χημεία.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Πτυχίο στα Μαθηματικά
Πτυχίο στα Μαθηματικά και Στατιστική
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14, ένα μάθημα
από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία 14: Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και ένα οποιοδήποτε
άλλο μάθημα με ελάχιστη βαθμολογία 13.
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και άλλα δύο
μαθήματα από τα ακόλουθα με συνδυασμό ελάχιστης βαθμολογίας 14 και 13: Βιολογία, Φυσική,
Χημεία, Πληροφορική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία 14
και ένα μάθημα με ελάχιστη βαθμολογία 13 από τα ακόλουθα: Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία.
TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι η Χημεία και τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14
και 13 και ένα μάθημα από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία 13: Φυσική ή Βιολογία.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση
Πτυχίο στη Προδημοτική Εκπαίδευση
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και τρία μαθήματα
με ελάχιστη βαθμολογία 13 από τα ακόλουθα: Μαθηματικά, Αρχαία Ελληνικά, Φυσική, Χημεία,
Βιολογία, Ιστορία, Γεωγραφία και Οικονομικά.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο στην Κοινωνιολογία
Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη
Πτυχίο στην Δημοσιογραφία
Τρία από τα μαθήματα με συνδυασμό ελάχιστης βαθμολογίας 14 και 13 και 13.
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά σε Higher Level με συνδυασμό
ελάχιστης βαθμολογίας 14 και 13 και δύο οποιαδήποτε μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία 14 και
13.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και
13 αντίστοιχα και δύο οποιαδήποτε μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία 14.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14.
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY FRENCH
BACCALAUREATE (FB)
TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές
Πτυχίο στα Οικονομικά
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14, και δύο
οποιαδήποτε μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία 14 και 13.
Διατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά και Οικονομικά
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία 14, ένα μάθημα
από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία 14: Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και ένα
οποιοδήποτε άλλο μάθημα με ελάχιστη βαθμολογία 13.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία 14
και ένα άλλο οποιοδήποτε μάθημα με ελάχιστη βαθμολογία 13.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία 14
και ένα μάθημα από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία 13: Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική.
ΤMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία 14
και ένα μάθημα από τα ακόλουθα με ελάχιστη βαθμολογία 13: Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική με ελάχιστη βαθμολογία 14
και ένα άλλο οποιοδήποτε μάθημα με ελάχιστη βαθμολογία 13.
TMHMA BYZANTINΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δύο από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά και τα Αρχαία Ελληνικά με ελάχιστη
βαθμολογία 14 και 13 αντίστοιχα και ένα οποιοδήποτε άλλο μαθήματα με ελάχιστη βαθμολογία
14.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τρία μαθήματα σε Higher Level με ελάχιστη βαθμολογία 13.
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Πτυχίο στις Κλασικές Σπουδές
Πτυχίο στη Φιλοσοφία
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά, τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά με
ελάχιστη βαθμολογία 14 και 13 και 13 αντίστοιχα.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία 14 και τρία μαθήματα
με ελάχιστη βαθμολογία 14 από τα ακόλουθα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά.
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Παράρτημα IV
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ
Φοιτητές με ευρωπαϊκό διαβατήριο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έκδοση ή ανανέωση της
άδειας προσωρινής παραμονής τους στην Κύπρο. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα διαμονής
στη Δημοκρατία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή
διατύπωση εκτός από την απαίτηση κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε
περίπτωση που ο σκοπός της διαμονής τους στη Δημοκρατία είναι η παρακολούθηση σπουδών
έχουν δικαίωμα παραμονής στην Κύπρο πέραν των τριών μηνών νοουμένου ότι προσκομίσουν
τα ακόλουθα:

το έντυπο ΜΕU1A κατάλληλα συμπληρωμένο

ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφα τους

απόδειξη εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας στη Δημοκρατία

δήλωση ότι ο φοιτητής διαθέτει επαρκούς πόρους για τον ίδιο ή και τα μέλη της
οικογένειας τους ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα της Κοινωνικής Πρόνοιας της
Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1.

Έντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43 (τραπεζική απόδειξη)

2.

Μπορεί να διευθετηθεί μέσω:
Bank of Cyprus IBAN NO: CY05 0020 0128 0000 0005 0237 7300
UNIVERSITY OF CYPRUS
SWIFT CODE: BCYPCY2N
Details: I.D. Number & Name of Student (Entry Visa Fees)

3.

Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια
ισχύος η οποία να καλύπτει: Τουλάχιστον την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών ή Τουλάχιστον δύο
έτη.

4.

Δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της
χώρας προέλευσης, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η ισχύς του
πιστοποιητικού να μην ξεπερνά τους 6 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης του.

5.

Δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης και ιατρικές
αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι ο αλλοδαπός φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β, C,
HIV/AIDS, σύφιλη, καθώς επίσης και ακτινογραφία θώρακα. Η ισχύς του πιστοποιητικού να μην
ξεπερνά τους 4 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά
πρέπει να είναι από κρατικό /κυβερνητικό οργανισμό.
Δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο πρόσφατης βεβαίωσης (όχι πέρα των 6 μηνών) από τραπεζικό
ίδρυμα της χώρας προέλευσης ότι ο αλλοδαπός έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα
έξοδα διαβίωσης και σπουδών του.
Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ίδρυμα που την
παραχωρεί, αν αυτό είναι στη χώρα προέλευσής του (σε περίπτωση που υπάρχει υποτροφία).

6.

7.
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Σε περίπτωση που αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και σπουδών του αλλοδαπού άλλο άτομο, να
διευκρινίζεται η σχέση του αλλοδαπού με τον Χρηματοδότη.
Η βεβαίωση από το Τραπεζικό Ίδρυμα θα συνοδεύεται από πρωτότυπη και δεόντως επικυρωμένη
κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού με ελάχιστο υπόλοιπο το ποσό των €7000 (σε περίπτωση
υποτροφίας τότε το ποσό είναι €5000) στον τελευταίο μήνα πριν από την κατάθεση του εγγράφου
για επικύρωση στις Διπλωματικές Αρχές της Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση υπότροφου φοιτητή- Βεβαίωση ότι ο αιτητής έχει γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου με υποτροφία για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης, μαζί με
περιγραφή του σχετικού προγράμματος και της διάρκειάς του. Επίσης να επισημανθούν
πληροφορίες για την υποτροφία και τι περιλαμβάνει.

8.

Αποδεικτικό έγγραφο από την τράπεζα ότι έχουν υποβληθεί από τον υποψήφιο φοιτητή του ποσού
των διδάκτρων ύψους €3000, έναντι του συνολικού ποσού των απαιτούμενων διδάκτρων - μέσω

Western Union/ Money Gram ή μέσω SWIFT transfer (δεν ισχύ για φοιτητές με υποτροφία).
9.

Δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα ακαδημαϊκών προσόντων (απολυτήρια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης).

10.

Βεβαίωση ότι ο αιτητής έχει γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να παρακολουθήσει
πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης, μαζί με περιγραφή του σχετικού προγράμματος και της
διάρκειάς του.

11.

Βεβαίωση ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία έξοδα επαναπατρισμού.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1.

Έντυπο Μ61 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο – θα πρέπει να παραδοθεί στο αρχείο πληθυσμού
και μετανάστευσης από τον ίδιο τον αιτητή εντός 10 ημερών με την προέλευση του στη χώρα.

2.

Επικυρωμένο Αντίγραφο διαβατηρίου (με ισχύ 2 χρόνια και πάνω)

3.

Πρωτότυπο έγγραφο άδειας εισόδου (blue slip)

4.

5.

Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήμιο (Τμήμα και αναμενόμενη ημερομηνία
ολοκλήρωσης
των σπουδών)
Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό ιατρό με ισχύ 4
μηνών: Ηπατίτιδα Β(HBV ή HBsAg) - Ηπατίτιδα Γ (HCV) - AIDS (HIV) - Σύφιλη (VDRL) Ακτινογραφία Θώρακα για Φυματίωση
Τέλη €15 για την σφραγίδα πιστοποιητικού υγείας από Κυβερνητικό Ιατρό

6.

Πιστοποιητικό ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας που να καλύπτει:
Ενδονοσοκομειακή – Εξωνοσοκομειακή -Μεταφορά Σορού

7.

Βεβαίωση από Τραπεζικό Ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι ο αλλοδαπός έχει εμβάσει ικανοποιητικό ποσό
σε προσωπικό λογαριασμό του για κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και διδάκτρων για τη
χρονική περίοδο της αιτούμενης διαμονής.

8.

Πρωτότυπο Ενοικιαστήριο Έγγραφο (πιστοποιημένο από τον κοινοτάρχη)

9.

Πληρωμή Τέλους για την διεκπεραίωση της αίτησης M61 ύψους €34,17

10.

Πληρωμή Τέλους για έκδοση Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού ύψους €70,00

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (για ένα χρόνο μόνο)
1.

Έντυπο Μ61 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

2.

Πρωτότυπο Έγγραφο Άδειας Παραμονής (pink slip)

3.

Αντίγραφο Διαβατηρίου (με ισχύ 2 χρόνια και άνω)

4.

Αναλυτική Βαθμολογία για όλα τα εξάμηνα

5.

Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήμιο (συνολικό έτος σπουδής, τρέχον εξάμηνο κτλ.)

6.

Τραπεζικός Λογαριασμός από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας (απόδειξη εμβάσματος των
διδάκτρων)

7.

Πρωτότυπο Ενοικιαστήριο Έγγραφο

8.

Πιστοποιητικό ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας που να καλύπτει:
Ενδονοσοκομειακή – Εξωνοσοκομειακή - Μεταφορά Σορού
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης βίζας μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα μας www.ucy.ac.cy/internationalsupport/ ή στο τηλέφωνο 22894050.
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ΕΠ/ΜΣ 30/3/18

