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Σχεδίασε το mellon σου με επιτυχία!

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο μοναδικό ολοκληρωμένο εργαλείο επαγγελματικού 
προσανατολισμού και λάβε δωρεάν εξατομικευμένη καθοδήγηση από τους 
ειδικά εκπαιδευμένους Συμβούλους του Πανεπιστημίου μας!

#TheJourneyToMySuccess
αρχίζει με το ολοκληρωμένο εργαλείο επαγγελματικού 
προσανατολισμού E-MELLON!

Τα αξιόπιστα τεστ e-mellon θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις:

         Πώς διαφέρει το e-mellon από τα άλλα τεστ 
           επαγγελματικού προσανατολισμού; 

Το συγκεκριμένο τεστ είναι μοναδικό στο είδος του, 
αφού δεν εξετάζει μόνο τα ενδιαφέροντά σου, τα οποία 
μεταβάλλονται και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της 
ζωής μας, αλλά και την προσωπικότητα, τις αξίες και τις 
ικανότητές σου, παρέχοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη 
διερεύνηση της επαγγελματικής σου ταυτότητας, 
οδηγώντας σε στην πιο ορθή επιλογή του προγράμματος 
σπουδών που σου ταιριάζει. 

                                                            Πληροφορίες: 

- Το τεστ θα διεξάγεται ανά ομάδες ενδιαφερομένων στους 
 χώρους του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και στη 
 Λεμεσό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
- Η ολοκλήρωση των test διαρκεί 1 μέρα, καθώς συνδυάζεται με 
 ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων. 
- Ολοκληρώνεται με εξατομικευμένη συνάντηση με Σύμβουλο 
 του Πανεπιστημίου για ανάλυση της Προσωπικής Έκθεσης 
 Αποτελεσμάτων σε μέρα και ώρα που θα ορίζεται με τον κάθε 
 συμμετέχοντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εγγραφών 
στο τηλ. 22 394 394, ή στο e-mail: adm.kg@frederick.ac.cy

e-mellonR

Το ιδανικό επάγγελμα 
Περίπου το 1/3 της ζωής 
σου θα δαπανηθεί στον χώρο εργασίας, 
έτσι η ικανοποίηση από την εργασία είναι 
ζωτικής σημασίας. 

Όταν η επιλογή καριέρας σου 
ευθυγραμμίζεται με την προσωπικότητα, 
τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τις 
ικανότητές σου, τότε είναι πιο πιθανό 
να βρείς ικανοποίηση στον 
χώρο εργασίας.

Προσωπικότητα
τι σου ταιριάζει να κάνεις; 

Ενδιαφέροντα
τι σου αρέσει να κάνεις;

Ικανότητες
σε τι έχεις κλίση
(τι κάνεις καλά)

Αξίες
τι είναι σημαντικό

για εσένα; 



Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές του 

με μορφή υποτροφιών βάσει της επίδοσής τους, της οικονομικής τους 

κατάστασης και της διάκρισής τους στον αθλητισμό ή άλλους τομείς. 

Τα σχέδια Υποτροφιών, Οικονομικής Βοήθειας και Βοηθημάτων ισχύουν για 

όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick.

ΥΠΟΤΡΟφΙΕΣ βΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣηΣ ΣΤη ΔΕΥΤΕΡΟβΑθΜΙΑ ΕκΠΑΙΔΕΥΣη

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Υποτροφία
19.00 – 20.00 (ή ισοδύναμο προσόν) 100%

18.00 – 18.99 (ή ισοδύναμο προσόν) 50%

17.00 – 17.99 (ή ισοδύναμο προσόν) 10% – 30%

Διεκδίκηση υποτροφίας βάσει Ειδικού Σχεδίου Υποτροφιών 
10 for 10 Scholarships – λεπτομέρειες πιο κάτω

- Με εξαίρεση την υποτροφία 100% τα πιο πάνω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 
- Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο ή περισσότερων υποτροφιών, ισχύει η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των 
 διδάκτρων.

Σημείωση 1: Οι υποτροφίες ισχύουν για το 1ο έτος σπουδών. Από το 2ο έτος σπουδών και μετά οι φοιτητές συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης» του Πανεπιστημίου Frederick.
Σημείωση 2: Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick, εφόσον οι υποψήφιοι 
πληρούν τα κριτήρια εισδοχής – ανάλογα του προγράμματος σπουδών.
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ΕΙΔΙκΟ ΣχΕΔΙΟ ΥΠΟΤΡΟφΙΩΝ – 10 for 10 

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και γι’ αυτό 
το κάθε ένα από τα 14 Τμήματά του προσφέρει 10 υποτροφίες από 50-100%, για όλα 
τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10 υποτροφίες για όλα τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών από 25-100%.  

Tο τελικό ποσοστό της κάθε υποτροφίας, καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής 
θα καθοριστούν βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης και της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης του αιτητή. 

Τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν νεοεισερχόμενοι φοιτητές για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-18. Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών η υποτροφία αφορά κάλυψη 
διδάκτρων του 1ου έτους και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου 
Master κάλυψη διδάκτρων ολόκληρου του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό σχέδιο υποτροφιών 10 for 10 θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εγγραφών.



ΥΠΟΤΡΟφΙΕΣ κΑΤΑ Τη ΔΙΑΡκΕΙΑ 
ΤηΣ φΟΙΤηΣηΣ 

Το Πανεπιστήμιο Frederick επιβραβεύει την ακαδημαϊκή επίδοση 
και αριστεία με ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης». Οι φοιτητές συμμετέχουν αυτόματα 
στο πρόγραμμα υποτροφιών, με βάση την ακαδημαϊκή τους 
επίδοση, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση. 

Βαθμολογία Υποτροφία
8.00-10.00 5-50%

ΥΠΟΤΡΟφΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑφΟΜΕΝΟΥΣ 
φΟΙΤηΤΕΣ

Μετεγγραφόμενοι φοιτητές με υψηλή επίδοση μπορούν να 
ενταχθούν σε πρόγραμμα υποτροφιών, μετά από σχετική αίτηση 
στο Γραφείο Εγγραφών.

ΑθληΤΙκΕΣ ΥΠΟΤΡΟφΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει σε φοιτητές του Αθλητικές 
Υποτροφίες. Ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της 
προσφοράς τους στις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου 
Frederick, η υποτροφία μπορεί να φτάσει μέχρι και 100%. 

ΥΠΟΤΡΟφΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜβΑΣΙΟΥχΟΥΣ 
ΟΠλΙΤΕΣ (ΣΥΟΠ)

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει υποτροφίες ύψους 
30-60%, προς όλους τους συμβασιούχους οπλίτες, στη βάση 
ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 

ΑλλΕΣ ΥΠΟΤΡΟφΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick στην προσπάθεια του να ενδυναμώσει 
τους δεσμούς του με διάφορους φορείς, οργανισμούς, τη 
βιομηχανία αλλά και την αγορά εργασίας, προσφέρει κάθε χρόνο, 
μέσω των Σχολών και των Τμημάτων του, είτε απευθείας, είτε 
μέσω των  φορέων και οργανισμών διάφορες υποτροφίες. 
Πληροφορίες για τις υποτροφίες αυτές ανακοινώνονται συνήθως 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, αλλά και απευθείας από 
τους φορείς και τους οργανισμούς μέσω των οποίων γίνονται 
διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους.

ΟΙκΟΝΟΜΙκη ΣΤηΡΙξη κΑΙ βΟηθηΜΑΤΑ 

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει:
- Οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με οικονομικά 
 προβλήματα. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα 
 μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια. Μπορούν 
 να υποβάλουν γραπτή αίτηση (με όλα τα απαραίτητα 
 αποδεικτικά στοιχεία) για οικονομική στήριξη μέσω της 
 Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
- Ειδική Έκπτωση σε φοιτητές από πολύτεκνες 
 οικογένειες.
- Ειδική Έκπτωση σε αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα 
 στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of 
 Technology. 

ΕΡΓΟΔΟΤηΣη φΟΙΤηΤΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Frederick επίσης παρέχει τη δυνατότητα σε 
φοιτητές του να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο σε διάφορες 
θέσεις. Φοιτητές που εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο έχουν 
ανάλογες μειώσεις διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν για κάποιες από τις πιο πάνω 
προσφερόμενες υποτροφίες και βοηθήματα, μπορείτε να αποταθείτε στα Γραφείο Εγγραφών του Πανεπιστημίου Frederick 

στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό.

λευκωσία: Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 394394
λεμεσός: Μάριου Αγαθαγγέλου 18, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080 Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ.: +357 25 730975  

www.frederick.ac.cy, email: info@frederick.ac.cy        www.facebook.com/frederickuniversity



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

- Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Φυσικού Αερίου

- Δίπλωμα Τεχνικού Οχημάτων

- Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

- Δίπλωμα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

- Δίπλωμα Βρεφονηπιακής Εκπαίδευσης

- Δίπλωμα Εκπαιδευτή Αεροβικής Γυμναστικής και Fitness

- Δίπλωμα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας

- Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου

- Δίπλωμα Αισθητικής και Φροντίδας Ομορφιάς

- Δίπλωμα Σχεδιασμού Μόδας

- Δίπλωμα Γραφικών Τεχνών

- Δίπλωμα Σχεδιασμού Εσωτερικού Χώρου


