Φωτογραφία

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα πριν συµπληρώσετε την αίτηση.
Όνοµα

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ

Όνοµα Πατρός

Επώνυµο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας:

Πόλη:
Ταχ. Κώδικας:

Χώρα:

Email Address:
Σταθερό Τηλέφωνο:

Kινητό Τηλέφωνο:

Τηλεοµοιότυπο (fax):

Skype ID:

:

Ηµεροµηνία
Γέννησης

Μέρα

Μήνας

Έτος

Υπηκοότητα :

Χώρα ∆ιαµονής

Φύλο

Τόπος Γέννησης

Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου

:

Άρρεν

Θήλυ

∆ηλώστε 2 άτοµα επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
1.

2.

Kινητό Τηλέφωνο

Kινητό Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Πτυχίο (BBA, BSc, BA)
Mεταπτυχιακό (MA, MBA, MSc)
∆ιδακτορικό (Ph.D)
Eξ Αποστάσεως Πρόγραµµα
Εξάµηνο για το οποίο υποβάλλετε αίτηση:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

(Σεπτέµβριος - Ιανουάριος) 20..........

ΕΑΡΙΝΟ

(Φεβρουάριος - Μάιος)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ

20..........

(Ιούνιος - Ιούλιος)

20..........

Ποσό

Αρ. Απόδειξης

Ηµεροµηνία

Τέλος Εισδοχής

Ref. No.

Προκαταβολή

Reg. No.

Σηµειώσεις

Αίτηση Εισδοχής 06/2018

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ – Παρακαλούµε µη γράφετε στο παράρτηµα αυτό

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Παρακαλούµε καταγράψετε µε χρονολογική σειρά, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στα οποία έχετε φοιτήσει ή εξακολουθείτε να φοιτάτε. Η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από αντίγραφα πιστοποιητικών, διπλωµάτων, πτυχίων, αναλυτικών βαθµολογιών ή άλλα σχετικά έγγραφα.
Σχολείο /Πανεπιστήµιο / Άλλο Ίδρυµα

Πόλη / Χώρα

Από / Μέχρι

Τίτλος Σπουδών

Βαθµός

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

2. ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Παρακαλούµε δηλώστε εάν έχετε επιτύχει σε οποιαδήποτε εξέταση αγγλικής γλώσσας (π.χ. TOEFL, GCΕ/IGCSE, IELTS, Proficiency κλπ.).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται µε αντίγραφα των επίσηµων πιστοποιητικών.

3.

Εξέταση

Βαθµός

Ηµεροµηνία Εξέτασης

Εξέταση

Βαθµός

Ηµεροµηνία Εξέτασης

Εξέταση

Βαθµός

Ηµεροµηνία Εξέτασης

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Παρακαλώ δηλώστε οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις έχετε επιτύχει (GCE, LCCI, ECDL, κλπ.). Αντίγραφα των επίσηµων αποτελεσµάτων θα
πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.
Θέµα

Εξεταστικό Σώµα

Βαθµός/Αποτέλεσµα

Ηµεροµηνία Εξέτασης

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ (Με χρονολογική σειρά. Για µεταπτυχιακούς φοιτητές µόνο)
Θέση

Από/Μέχρι

Όνοµα Οργανισµού/Εταιρείας

Τηλ. Επικοινωνίας

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Παρακαλώ να προσδιορίστε οποιαδήποτε σωµατική ή άλλη αναπηρία/ιατρική πάθηση/µαθησιακή δυσκολία, η οποία ενδέχεται να απαιτεί ειδικές ρυθµίσεις
ή εγκαταστάσεις. Η κατάθεση αυτών των πληροφοριών δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσµα αξιολόγησης της αίτησης σας και θα χρησιµοποιηθεί µόνο από τα
αρµόδια Τµήµατα του Πανεπιστηµίου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
1. Εγώ ο/η αιτητής/τρια, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεµαι στην επεξεργασία των προσωπικών µου στοιχείων, τα οποία παρείχα µε το παρόν έγγραφο στον οργανισµό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το
"ΕΠΚ"), από:
(α) το ΕΠΚ µε σκοπό (i) την εγγραφή µου στο πιο πάνω πρόγραµµα σπουδών κατά το πιο πάνω αναφερόµενο ακαδηµαϊκό έτος και εξάµηνο και
(ii) την επικοινωνία µαζί µου µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε άλλο τρόπο σε σχέση µε υπηρεσίες, προτάσεις και ανακοινώσεις σε µεταγενέστερο στάδιο (εφεξής ο «Σκοπός
Εισδοχής»)
Και/ή
(β) ερευνητικές εταιρείες µε τις οποίες το ΕΠΚ συνεργάζεται (εφεξής η
«Ερευνητική Εταιρεία») µε σκοπό (i) τη διεξαγωγή έρευνας, για λογαριασµό του ΕΠΚ, (εφεξής η «Έρευνα»); και/ή (ii) την επικοινωνία
µαζί µου µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ή µε άλλο τρόπο σε σχέση ή συναφή µε Έρευνα.
2. Κατανοώ ότι σε περίπτωση που εγώ, ο/η αιτητής/τρια, δεν επιθυµώ όπως
το ΕΠΚ και/ή η Ερευνητική Εταιρεία επικοινωνεί µαζί µου µε τον πιο πάνω
τρόπο έχω τη δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να ενηµερώσω το ΕΠΚ και/ή την
Ερευνητική Εταιρεία µέσω των διαθέσιµων µεθόδων επικοινωνίας.
3. Προς αποφυγή τυχών αµφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
i.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδοµένα, τα οποία παρέχονται δια του
παρόντος εντύπου από τον/την αιτητή/τρια στο ΕΠΚ και τα οποία πρό-

κειται να χρησιµοποιηθούν από το ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία
για την επίτευξη του Σκοπού Εισδοχής και/ή την Έρευνα (ανάλογα µε
την περίπτωση), θα προσδιορίζονται, επισηµαίνονται και καταγράφονται από το ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία ως τα προσωπικά δεδοµένα του/της αιτητή/τριας.
ii.

Όλα τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία δίδονται από τον/την αιτητή/τρια
δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από το
ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία για την επίτευξη του Σκοπού Εισδοχής και/ή την Έρευνα (ανάλογα µε την περίπτωση) και δεν δύναται να
υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς
τη συγκατάθεσή του/της αιτητή/τριας εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισµός 2016/679) ή/και
της ισχύουσας νοµοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν)
ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρµοστέας νοµοθεσίας.

iii. O/H αιτητής/τρια έχει ενηµερωθεί για τα δικαιώµατα του σχετικά µε τα
προσωπικά του στοιχεία. Τα εν λόγω δικαιώµατα καταγράφονται αναλυτικά στη ∆ήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του ΕΠΚ αντίγραφο του
οποίου ο/η αιτητής/τρια έχει λάβει και η οποία είναι επίσης διαθέσιµη
στο http://euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice- - - gdpr. Για την αποφυγή τυχόν αµφιβολιών ο/η αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενηµερωµένος/η σχετικά µε τα πιο πάνω
δικαιώµατά του/της.

Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Μέρα

Μήνας

Έτος

O∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση αυτή θα αποτελέσει µέρος του µόνιµου σας προσωπικού
µητρώου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Πρέπει να συµπληρωθεί κατάλληλα και να επιστραφεί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/τέλη στο:
Γραφείο Εισδοχής
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
∆ιαδικασία Εισδοχής
Παρακαλούµε όπως υποβάλετε τα ακόλουθα:
1. Αίτηση Εισδοχής
Συµπληρωµένη αίτηση εισδοχής µαζί µε το τέλος αίτησης €52
(δεν επιστρέφεται).
2. Ακαδηµαϊκά Προσόντα
α) Πτυχιακοί Φοιτητές. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή άλλο
ισότιµο προσόν.
β) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου,
αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθµολογίας, µια συστατική επιστολή, αποδεικτικά εργασιακής πείρας, βιογραφικό
σηµείωµα. Επιπρόσθετα, για τα Μεταπτυχιακά προγράµµατα
της Σχολής των Επιστηµών της Αγωγής είναι απαραίτητη µια
σύντοµη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων (µέχρι δύο σελίδες).
3. Μεταφερόµενοι Φοιτητές
Φοιτητές που άρχισαν τις σπουδές τους σε άλλα ανώτερα/ανώτατα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και επιθυµούν να µεταφερθούν στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, πρέπει να υποβάλουν επίσηµες αναλυτικές βαθµολογίες και περιγραφές όλων των µαθηµάτων που έχουν πετύχει.
4. Άλλα Προσόντα
Οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά ή αποτελέσµατα εξετάσεων.

5. Πιστοποιητικά Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται τουλάχιστον ένα
από τα ακόλουθα:
– Ολοκλήρωση προηγούµενου πτυχίου σε ίδρυµα στο οποίο
η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αγγλική (Μεταπτυχιακοί φοιτητές µόνο)
– TOEFL µε βαθµό τουλάχιστον 550 (Paper-based Test), 213
(Computer-based Test), 79 (Internet-based Test)
– IELTS µε βαθµό 6.5 ή ψηλότερο
– IGCSE/GCSE µε βαθµό “C” ή ψηλότερο
– Proficiency (Cambridge, Michigan)
Τα αγγλικά δεν είναι κριτήριο εισδοχής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Εισερχόµενοι φοιτητές που δεν έχουν πετύχει
κάποια από τις εξετάσεις αγγλικών που αποδέχεται το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήµιο Κύπρου, θα παρακαθήσουν στη διαγνωστική εξέταση αγγλικών του Πανεπιστηµίου το αποτέλεσµα της οποίας θα
καθορίσει το επίπεδο αγγλικών του κάθε υποψηφίου. Ακολούθως, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το ανάλογο µάθηµα αγγλικών µαζί µε τα µαθήµατα του κλάδου τους.
Για εσωτερική χρήση
Λίστα Ελέγχου:
Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ή
άλλο ισότιµο προσόν
Πτυχίο
Αναλυτική βαθµολογία πτυχίου
Βιογραφικό σηµείωµα
Έκθεση προσωπικών στόχων
Συστατική Επιστολή
Πιστοποιητικά Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
Φωτογραφία

Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ: +357-22713000, Φαξ: +357-22713172
email: info@euc.ac.cy, www.euc.ac.cy

