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Προς: Διευθυντή/τρια 

Υπόψη: Καθηγητές/τριες Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ INTERCOLLEGE 2021-2022 
 

Στα πλαίσια της πολιτικής του Intercollege να καταστήσει τις σπουδές στην ανώτερη 

εκπαίδευση προσβάσιμες στους τελειόφοιτους και τις τελειόφοιτες της σχολικής χρονιάς 2021-

2022 που επιθυμούν να σπουδάσουν στα προγράμματά του, το Κολέγιο παραχωρεί τις πιο 

κάτω υποτροφίες: 

 

 Υποτροφίες Αριστείας  

 Υποτροφίες 15%, στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών, 

σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19/20 και άνω. 

 Υποτροφίες 10%, στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών, 

σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17.5/20 και άνω. 

 

 Υποτροφίες Οικονομικής Βοήθειας / Φοιτητικής Μέριμνας   

Δυνατότητα διεκδίκησης επιπλέον υποτροφιών μέχρι 10%, στα ήδη μειωμένα κατά 20% 

δίδακτρα πρώτου έτους σπουδών, σε συγκεκριμένους αποφοίτους που αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το βαθμό του απολυτηρίου τους.  

Τα κριτήρια παραχώρησης των συγκεκριμένων υποτροφιών είναι, μεταξύ άλλων, η 

οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της 

οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας). 

 

Οι εν λόγω υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα αρχικά 

κριτήρια εισδοχής των προγραμμάτων για τα οποία ενδιαφέρονται. Θα υπάρχει η δυνατότητα 

διεκδίκησης  εκ νέου των συγκεκριμένων υποτροφιών ανάλογα με την κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά. 

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων παρακαλείστε 

όπως αποστείλετε προς το Ιntercollege, το αργότερο μέχρι 1 Ιουλίου 2021, κατάλογο με τα 

στοιχεία των υποψηφίων που επιθυμείτε να προτείνετε είτε στο email info@intercollege.ac.cy ή 

στο fax 22842599.   

ΠΤΥΧΙΑ (4 Χρόνια) 

-Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική)  - Ελληνικά 

-Αισθητική  - Ελληνικά 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (2 Χρόνια) 

-Επισιτιστικές Τέχνες (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική) Ελληνικά ή Αγγλικά 

-Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Ελληνικά 

-Μηχανική Αυτοκινήτου - Ελληνικά 

Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22842500 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Άγγελος Ιακωβίδης 

BA(Hons), MA, PhD(c) 

Head of Marketing & Communications INTERCOLLEGE and Cyprus Maritime Academy 

email: iacovides.a@unic.ac.cy   
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