
 

 

 

 

Δωρεάν Μεταπτυχιακές Σπουδές για Μάστερ «on Natural Gas Engineering in Energy 

Transition» 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 

2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ 

«Natural Gas Engineering in Energy Transition», στην Αγγλική, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-

23 που αρχίζει το Σεπτέμβριο.   

Τα δίδακτρα για φοίτηση στο πρόγραμμα, ύψους 8000€ για Κύπριους υπηκόους καλύπτονται 

από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει 

πρόσθετη επιχορήγηση για επίδομα διαβίωσης (Ενδεικτικά για το έτος 2021-22 ήταν 4500 €).  

Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις για φοιτητές από κλάδους της Μηχανικής και των  

Επιστημών. Το πρόγραμμα προσφέρεται για φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα 

https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/ 

Στην  ετήσια κατάταξη World University Rankings της QS ( http://www.topuniversities.com/ ) 

για το τρέχον έτος στο θεματικό πεδίο «Μηχανικής Πετρελαίου» το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

συγκαταλέγεται στα κορυφαία 101-150 πανεπιστήμια παγκοσμίως.  

Για υποβολή αιτήσεων στο  

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm 
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Postgraduate Studies on "Natural Gas Engineering in Energy Transition" 

The University of Cyprus announces that it is accepting applications, until Friday 22nd 

July 2022 at 12.00 noon, for the Master's degree program on " Natural Gas Engineering 

in Energy Transition", in English, for 2022-23 which will begin in September 2022. 

The fees and tuitions for the program €8000, for Cypriot citizens are covered by 

sponsorship from the Ministry of Energy, Commerce and Industry to the University of 

Cyprus. In addition, the Ministry of Energy, Trade and Industry can provide an 

additional grant for living allowance (Indicative for the year 2021-22 was €4500) 

The program accepts applications for students from the fields of Engineering and 

Science. The program is offered for full- or partial-time students. More information 

about the program at https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/ 

In the QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com /) for the 

current year, the field "Petroleum Engineering" of the University of Cyprus is included 

in the top 101-150 worldwide. 

For applying at 

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm 
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