
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Η Διεύθυνση της Σχολής “Global College” (Λευκωσία) προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού  
υποτροφιών σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με την επωνυμία «Μεταπτυχιακό στις 
Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση» σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια μοριοδότησης: 

 

 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Βαθμός Πτυχίου  
Μέχρι 50 μόρια αναλόγως του 

βαθμού  

2 Δεύτερος τίτλος σπουδών  10 Μόρια  

3 

Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Διαγωνισμούς Μουσικής ή 
Τέχνης, Θεάτρου, Χορού ή παρακολούθηση μαθημάτων 
(Μουσικής, Τέχνης, Θεάτρου, Χορού)   

Μέχρι 20 μόρια (5 μόρια για 

κάθε συμμετοχή ή διάκριση ή 

παρακολούθηση μαθημάτων) 

4 
Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς, 
Πανευρωπαϊκούς και Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες  

Μέχρι 10 μόρια (2 μόρια για 

κάθε συμμετοχή ή διάκριση) 

5 

Πολύτεκνη οικογένεια (ο ίδιος ο φοιτητής/τρια είναι 
πολύτεκνος ή ο φοιτητής/τρια είναι μέλος πολύτεκνης 
οικογένειας)  

10 Μόρια 

 

Σημειώνεται ότι, για όλα τα πιο πάνω κριτήρια μοριοδότησης θα πρέπει να υποβληθούν και 

τα σχετικά αντίγραφα των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων.    

 

Τονίζεται ότι: 
 
• Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα προχωρούν στο στάδιο της 

αξιολόγησης. 
• Όσες αιτήσεις δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους 

όρους και προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

• Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τη 
λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

• Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τη 
λήψη της τελικής απόφασης για τη χορήγηση υποτροφίας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Σχολής «Global College», δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Αίτηση Υποβολής από την Ιστοσελίδα της 
Σχολής Global College: www.globalcollege.ac.cy 

• Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε διά χειρός 
στη Γραμματεία της Σχολής «Global College» (Ελαιώνων 245, 2048 Στρόβολος) είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: info@globalcollege.com.cy 
 

 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 30η Σεπτεμβρίου 2020. 
Αιτήσεις, που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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