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Ανακοίνωση 

Θέμα:  Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές  

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

 

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc στη Συντήρηση και Αποκατάσταση 

Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων. Φιλοδοξία αλλά και όραμα του Πανεπιστημίου Frederick είναι όπως, με 

το συγκεκριμένο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, συμβάλει στην προστασία και προαγωγή  του 

ανθρώπινου πολιτισμού, μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων συντήρησης και 

αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών, ως φορέων τέχνης και τεχνικής, αλλά και ως φορέων 

ιστορικής μνήμης και αειφόρου ανάπτυξης.  

Η κατάλληλη κατάρτιση των αποφοίτων στα Ιστορικά Τοπικά Δομικά Συστήματα και το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο θα τους επιτρέψει είτε να στελεχώσουν αρμόδιες αρχές, είτε ως μελετητές να μπορούν να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.  

Δικαίωμα εισδοχής στο πρόγραμμα έχουν Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι αναγνωρισμένων 

πανεπιστημίων της Κύπρου και του εξωτερικού. Αίτηση εισδοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι 

πανεπιστημίου και άλλων, συναφών με το αντικείμενο, ειδικοτήτων (π.χ. αρχαιολόγοι, ιστορικοί, τοπογράφοι 

μηχανικοί, επιμετρητές ποσοτήτων κλπ.). 

Το Πανεπιστήμιο Frederick σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

MSc στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, αποφάσισε να 

παραχωρήσει υποτροφίες ύψους 25% στα μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου που θα 

εγγραφούν στο πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Επιπρόσθετα προκηρύσσει μία υποτροφία ύψους 50%, την οποία μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι για το πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν και θα 

αξιολογηθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την ακαδημαϊκή 

επίδοση στο πρώτο πτυχίο και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα, την επαγγελματική πείρα και την οικονομική 

κατάσταση των υποψηφίων. 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων (για την υποτροφία 50%): 15 Σεπτεμβρίου 2022  
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων/αποφάσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2022 
Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει: 
- Ακαδημαϊκής Επίδοσης πρώτου πτυχίου, άλλων πρόσθετων προσόντων 
- Επαγγελματικής πείρας  
-     Οικονομικής κατάστασης 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες για πλήρη φοίτηση. Το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί 
και με μερική φοίτηση. Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οι ώρες των μαθημάτων είναι 
απογευματινές. 
 
 

 



 

2 

 

 

Σημειώσεις 

1. Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ συντρέχουν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια υποτροφιών του 

Πανεπιστημίου Frederick. Στο/στη φοιτητή/τρια θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/ μείωση που 

δικαιούται. 

2. Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος, τον τρόπο διδασκαλίας, τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων και άλλων σχετικών θεμάτων, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβουλεύονται την 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy), να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής σε Λευκωσία 

και Λεμεσό (τηλ. 22394394/25730975, email: info@frederick.ac.cy) ή να επικοινωνήσουν με τους Συντονιστές 

του Προγράμματος: Συντονιστής Κατεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Καθηγητής Παναγιώτης Τουλιάτος, Email: 

art.tp@frederick.ac.cy . Συντονιστής Κατεύθυνσης Πολιτικής Μηχανικής, Καθηγητής Μίλτων Δημοσθένους, 

Email: eng.dm@frederick.ac.cy 
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