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Ανακοίνωση 

Θέμα:  Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και 

Πολιτισμικών Σπουδών 

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον γενικό τίτλο 
«Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» (Δύο Κατευθύνσεις: 1. MME, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση, 2. ΜΜΕ 

και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσεων) που εμπίπτει στο πεδίο των σπουδών επικοινωνίας και 
δημοσιογραφίας, αποσκοπεί στην προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου, για απασχόληση σε φορείς 
και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, καθώς και η προετοιμασία τους για 
μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της 
επικοινωνίας και γενικότερα του τομέα παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών, σε ιδρύματα του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού. 
 
 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο 

από την περιοχή της θεωρητικής όσο και από την περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία 

της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης, και το 

ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων.  Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη μέριμνα 

λαμβάνεται ώστε να εξοπλιστούν οι απόφοιτοι με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη 

διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. 

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

Σπουδών με γενικό τίτλο «Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας και 

Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (Δύο Κατευθύνσεις: 1. MME, Δημοσιογραφία και 

Εκπαίδευση, 2. ΜΜΕ και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσεων), αποφάσισε να παραχωρήσει:  

Α. Υποτροφίες 30% στα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ που θα εγγραφούν στο πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα 

σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Β. Μία υποτροφία 75% και δύο υποτροφίες 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

για το πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα σπουδών.  

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων (για τις υποτροφίες 75% και 50%): 13η Αυγούστου 2018. 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων/αποφάσεων: 3η Σεπτεμβρίου 2018.  
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 και κατανέμονται σε 3 μέρες της βδομάδας. 

 
Σημειώσεις 

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

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

δικαιούται. 
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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 Δρ. Σωτήρης Θεοχαρίδης, τηλ. 

99786815. 

http://www.frederick.ac.cy/
mailto:info@frederick.ac.cy

