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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Επιστημών της 

Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και προβληματισμό για το μέλλον και το ρόλο 

του ανθρώπου ως προς τον πλανήτη και την ανθρώπινη ζωή, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη.  

Το Πρόγραμμα προσεγγίζει αυτούς τους προβληματισμούς και επιδιώκει τη διαμόρφωση και 

ενδυνάμωση επαγγελματιών που στελεχώνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα για να αξιοποιούν καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας του 

περιβάλλοντος και διάδοσης της αειφόρου ανάπτυξης, ανάμεσα στις ομάδες στις οποίες 

απευθύνονται. Φοιτητές και απόφοιτοί μας προέρχονται από μια ποικιλία επιστημονικών πεδίων 

όπως είναι οι διάφοροι κλάδοι στην εκπαίδευση, οι περιβαλλοντικές επιστήμες, δασολόγοι, 

βιολόγοι, φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, γεωγράφοι κ.λπ. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο δημόσιο τομέα (εκπαίδευση, τμήμα περιβάλλοντος, τμήμα δασών κ.λπ.), σε Μη-

Κυβερνητικούς Οργανισμούς ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος 

έχουν την ευκαιρία, πέρα από την θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των σχετικών θεμάτων, να 

αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά, δημιουργώντας συνθήκες δημιουργικής μάθησης 

και ανταλλαγής απόψεων στη βάση των διαφορετικών συνιστωσών του περιβάλλοντος και της 

αειφορίας. 

Το Πανεπιστήμιο Frederick, σε μια προσπάθεια να στηρίξει ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

αποφάσισε να παραχωρήσει υποτροφίες ύψους 25% στα μέλη της Βιολογικής Εταιρίας Κύπρου 

που θα εγγραφούν στο πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
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Επιπρόσθετα προκηρύσσει δύο υποτροφίες ύψους 50%, τις οποίες 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 τις υποτροφίες 50%: 31 Αυγούστου 2020. 

Κοινοποίηση αποφάσεων επιτροπής στους υποψηφίους: 7 Σεπτεμβρίου 2020  
 
Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, είναι 18 μήνες για φοιτητές με πλήρη φοίτηση, ενώ υπάρχει και δυνατότητα 

μερικής φοίτησης όπου οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος σε 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, από 

διακεκριμένους καθηγητές και άλλους προσοντούχους επιστήμονες. Οι ώρες των μαθημάτων είναι 

απογευματινές και βραδινές. 

 
Σημειώσεις: 

1. Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια 

υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick. Στον φοιτητή/τρια θα παραχωρείται μόνο η 

μεγαλύτερη υποτροφία / μείωση διδάκτρων 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 άλλα σχετικά θέματα, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να 

συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy), να απευθυνθούν στα 

Γραφεία Εισδοχής του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό (τηλ. 22394394 / 25730975, email: 

info@frederick.ac.cy) ή να επικοινωνήσουν με τη συντονίστρια του Προγράμματος: Χρυσάνθη 

Κάτζη, τηλ. 22431355#181, 99576643, email: pre.kch@frederick.ac.cy. 
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