15 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Telecommunications Engineering (MSc)
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στα μέλη του Επιστημονικού Επιμελητηρίου
Κύπρου (ΕΤΕΚ) που επιθυμούν να σπουδάσουν, αριθμό υποτροφιών ύψους 50% για το
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Telecommunications Engineering (MSc).
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στην μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό
Laureate International Universities που αποτελείται από 70 Πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 25
χώρες, με σύνολο 1,000,000 φοιτητές. Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στη Κύπρο που
αξιολογήθηκε από τον ανεξάρτητο και έγκυρο οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων (QS
stars) με το υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων –
υποδομών, της κοινωνικής ευθύνης και της προσβασιμότητας και στήριξης φοιτητών.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Μηχανική Τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου παρέχει θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις πιο σημαντικές πτυχές του τομέα
των τηλεπικοινωνιών, όπως τις ενσύρματες επικοινωνίες, τις ασύρματες επικοινωνίες, καθώς και
στις σύγχρονες τάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Έναρξη μαθημάτων είναι η Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 (Επισυνάπτεται έντυπο οδηγιών
υποβολής αίτησης).
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην
κ. Λουτσία Ναρδή, Διευθύντρια Γραφείου Εισδοχής (email: l.nardi@euc.ac.cy, τηλ +35722713000 )

Με εκτίμηση,

Μαρίνα Αλεξάνδρου
Διευθύντρια Γραφείου Εισδοχής και Μάρκετινγκ

Οδηγίες για υποβολή αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Διοίκησης) ή συμπληρώνοντας την on-line
αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.euc.ac.cy)
ή να τις στείλουν ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία. Η τελευταία ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.
Η αίτηση εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
Απολυτήριο Λυκείου
Βεβαίωση από τον εργοδότη/τμήμα προσωπικού ότι εργάζεται στον οργανισμό
Μια συστατική επιστολή
Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
Μια μικρή φωτογραφία

Σημείωση:
Οι υποτροφίες ισχύουν για όσους θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και δεν
μεταφέρονται σε άλλο τετράμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για μέλη του προσωπικού
σας που είναι υφιστάμενοι σπουδαστές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

