ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Παρακαλώ βάλτε (V) στο κατάλληλο κουτί. Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται για:
Υποτροφία :

Οικονομική ενίσχυση:
A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΥΠΟΦΗΦΙΟΥ:

1. Όνομα: ………………………………
(Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)
2.

ΦΟΙΤΗΤΗ:

Επώνυμο: ………………………………

Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………….. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………

3. Πρόγραμμα Σπουδών: ……………………………………............................................................................
4. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ……………… Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας ………………………………
5. Οικογενειακή κατάσταση:
Χήρος/α

Άγαμος/η

Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η

B. ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ημερομηνία Παραλαβής:……... /........../ ........../
Η αίτηση εγκρίνεται : ………………………..

Όνομα Λειτουργού: …………………………
Ποσό Υποτροφίας/ Οικον. Ενίσχυσης: …………………………

Σημειώσεις:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Έγκρισης: ………………………………
Υπογραφές Μελών Επιτροπής……………………………………………………………………………………………………
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Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
(Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο)
Σημαντικό: Πριν παραδώσετε ή στείλετε την αίτησή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει όλα τα αντίγραφα
των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που αναφέρονται σ’ αυτή. Σημειώστε



όπου ισχύει.

Τα αντίγραφα που θα επισυνάψετε να έχουν άμεση σχέση με το αίτημά σας (π.χ για υποτροφία αριστείας
να επισυνάψετε το απολυτήριό σας, μέλη πολύτεκνης οικογένειας να επισυνάψουν αντίγραφο της
κάρτας πολυτέκνων, παιδιά που είναι ορφανά να προσκομίσουν πιστοποιητικό θανάτου, κτλ.)

Επισυνημμένα Αντίγραφα



1

Φορολογική Δήλωση

2

Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

3

Κάρτα Πολυτέκνων

4

Κάρτα Ανεργίας

5

Άλλα Πιστοποιητικά (καθορίστε)

6
7
8
9
10

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα αιτητή/ αιτήτριας ή και της οικογένειας: ………………..
(Παρακαλώ όπως επισυνάψετε πιστοποιητικά από Φόρο Εισοδήματος και Κοινωνικές Ασφαλίσεις)
2. Λόγοι που στηρίζουν το αίτημά σας για υποτροφία/ οικονομική ενίσχυση:
(π.χ βαθμός απολυτηρίου, ορφανός, μέλος πολύτεκνης οικογένειας, άλλα μέλη της οικογένειας που
σπουδάζουν στο NUP, προβλήματα υγείας, άνεργος, κτλ)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ - ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Δήλωση Αιτητή/ τριας:
- Οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και ακριβείς. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω καταγράψει στο
παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί. Οποιαδήποτε παράλειψη ή ανακρίβεια θα έχει ως αποτέλεσμα την
ακύρωση της αίτησης. Επιπρόσθετα, είναι εις γνώση μου ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα
οποιαδήποτε προσωπικά πιστοποιητικά κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης αυτής ,
- Θα ενημερώσω εγγράφως το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών για οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά την οικογενειακή
και οικονομική μου κατάσταση καθώς και το είδος και τη διάρκεια φοίτησής μου, γιατί κατανοώ ότι αυτές οι αλλαγές
πιθανόν να καθορίσουν την έγκριση ή μη της αίτησής μου.
- Είμαι υπεύθυνος/η να προσκομίσω τα σχετικά δικαιολογητικά.
- Εξουσιοδοτώ την Επιτροπή που θα συσταθεί για την εξέταση της αίτησής μου όπως διατηρεί σε ηλεκτρονική ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν.
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………..………
Ημερομηνία Υποβολής της Αίτησης ........../ ........../ ..........
Υπογραφή:………………………………………………………….
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Το NUP προσφέρει υποτροφίες διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους σε προπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποτροφίες
αυτές δίνονται αυτόματα με βάση τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου ως ακολούθως:
Γενικός Βαθμός
19.00 Και άνω

Ποσοστό Υποτροφίας
20%

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους σπουδών, οι υποτροφίες μπορούν να συνεχιστούν μέχρι και την
ολοκλήρωση των σπουδών, νοουμένου ότι οι φοιτητές επιτυγχάνουν γενικό βαθμό 85% και άνω σε κάθε έτος
φοίτησης. Το ποσοστό της έκπτωσης υπολογίζεται στο εγκεκριμένο ποσό διδάκτρων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προσφέρει οικονομική ενίσχυση υπό μορφή έκπτωσης σε περιορισμένο αριθμό
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που:
- Αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες
- Προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες
- Έχουν τουλάχιστον ένα ακόμα μέλος της οικογένειας που φοιτά ταυτόχρονα στο Νεάπολις
- Έχουν διακριθεί σε αθλητικούς παγκύπριους ή διεθνείς αγώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αιτήσεις παραδίδονται στο Τμήμα Υποτροφιών και Οικονομικής Ενίσχυσης (Γραφείο 104) του Πανεπιστημίου Νεάπολις
ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρος Δανάης, Πάφος 8042, Κύπρος. Μπορούν να αποσταλούν και
μέσω Φαξ: +357 26843535 ή στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: andrea.louvari@nup.ac.cy. Ιστότοπος: www.nup.ac.cy. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο Τηλ.: +357 26843315
Καταληκτικές ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-17:
Νεοεισερχόμενοι φοιτητές στο Χειμερινό εξάμηνο/ Υφιστάμενοι φοιτητές: 21 Οκτωβρίου 2016
Νεοεισερχόμενοι φοιτητές στο Εαρινό εξάμηνο: 3 Μαρτίου 2017
Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά από τις δεδομένες ημερομηνίες θεωρούνται εκπρόθεσμες.
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