ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φοιτητές για το
Διδακτορικό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν τα πιο κάτω πεδία της Αρχιτεκτονικής:
•

Κατασκευαστική ανάλυση, συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και
μνημείων,

•

Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον,

•

Αστικός Σχεδιασμός

•

Πολεοδομία και Χωρική Ανάπτυξη

Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος:
Καθηγητής Παναγιώτης Τουλιάτος
Email: art.tp@frederick.ac.cy, sec.mt@frederick.ac.cy

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου, 2022

Κριτήρια Εισδοχής
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών απαιτεί τη συμπλήρωση 180 ECTS για φοιτητές που
έχουν σχετικό τίτλο Master’s, συμπεριλαμβανομένου και του πενταετούς Ενιαίου Τίτλου
Master’s στην Αρχιτεκτονική. Η άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας είναι
απαραίτητη για όλους του υποψήφιους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (ΕΔΩ).
Διαδικασία Εισδοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο εισδοχής μέχρι την 16η Ιουνίου
2022 .
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Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Καλυπτική επιστολή, που να απευθύνεται στην επιτροπή Διδακτορικού Προγράμματος
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

•

Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, που είναι διαθέσιμο στο Γραφείο Εισδοχής του
Πανεπιστημίου ή ηλεκτρονικά (ΕΔΩ).

•

Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή και
ερευνητική εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις, βραβεύσεις καθώς και το είδος της
επαγγελματικής εμπειρίας.

•

Μία σύντομη δήλωση (με μέγιστο αριθμό λέξεων τις 800) η οποία να περιγράφει τους
λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος/α επιθυμεί να γίνει δεκτός/η στο Πρόγραμμα σε
σχέση με την επαγγελματική και ερευνητική του/ της εμπειρία και τους μελλοντικούς του/
της στόχους.
o

Η δήλωση πρέπει να εστιάζει με σαφήνεια το ευρύτερο ερευνητικό πεδίο στο οποίο
ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εστιάσει. Το συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να
εντάσσεται στα πεδία της πρόσκλησης.

•

Δύο συστατικές επιστολές από συμβούλους στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τομέα.

•

Αντίγραφα μέχρι τριών αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων, αν υπάρχουν.

•

Αντίγραφα πτυχίων με αναλυτικές βαθμολογίες.

•

Αντίγραφα τυχόν άλλου υποστηρικτικού υλικού, όπως πιστοποιητικά και βραβεύσεις.

•

Αποδεικτικά επάρκειας στην Αγγλική Γλώσσα, όπως TOEFL ή IELTS.
o

Υποψήφιοι/ες που έχουν συμπληρώσει πρόγραμμα σπουδών στο οποίο η
γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αγγλική καλύπτουν αυτό το κριτήριο.

•

Για το ελληνόφωνο πρόγραμμα οι αιτήσεις και το συνοδευτικό υλικό θα πρέπει να
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής θα κληθούν σε συνέντευξη.
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SCHOOL OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

CALL FOR DOCTORATE APPLICATIONS FOR THE
ACADEMIC YEAR 2022-2023

The Department of Architecture invites applications from prospective students for the
academic year 2022-2023 for the Ph.D. Program of Study:

The positions are related to Architecture domains such as:
•

Constructional analysus, restoration and conservation of historic buildings and
monuments,

•

Sustainable Built Environment

•

Urban Design

•

Urban Planning and Development

Doctorate Program Coordinator:
Prof. Panagiotis Touliatos
Email: art.tp@frederick.ac.cy sec.mt@frederick.ac.cy

Deadline for submission of applications: September 16th, 2022
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Admission Criteria
The Doctoral Program of Study requires completion of 180 ECTS for students who hold a
relevant Master’s degree, including five years Integrated Master’s in Architecture. Very good
knowledge of English is required for all candidates.
For more information visit the University’s Web site (HERE).

Application Procedure
All prospective students must apply through the Admissions Office by September 16th, 2022.

The application material must include the following items:
•

A cover letter, addressed to the Doctoral Program Committee of the Department of
Architecture.

•

A completed application form, which can be obtained from either the University’s
Admissions Office or electronically (HERE).

•

A Curriculum Vitae indicating the student’s education, academic and research
experience, any publications, awards, and also his/ her specific professional experience
etc.

•

A short statement (maximum of 800 words) stating the reason the candidate wishes to
join the Program, the candidate’s professional and research experience and future goals.
o

The statement should clearly state the broad research area that the student is
interested in. The stated area should be within the listed areas of interest in the
current call.

•

Two letters of recommendation from academic or professional advisors.

•

Copies of up to three representative publications, if any.

•

Copies of all degrees and transcripts.

•

Copies of any other supporting material, such as certificates, or awards.

•

Proof of English language proficiency, such as TOEFL or IELTS.
o

Candidates who have completed an undergraduate or graduate program of which
the instruction language was English, satisfy the proof of English language
proficiency requirement.

•

The application material submitted must be in English.

Candidates who meet all the admission criteria may be invited to interview.
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Tuition Fees
Tuition fees and program-specific scholarships are published on the Frederick University
website (HERE). Further special tuition waiver leading up to 90% tuition funding is also
available.

Information
For more information related to the admissions procedure or to tuition, please contact:
•

Frederick University Admissions Office
o

Nicosia tel. +357 22394394

o

Limassol tel. + 357 25730975

o

E-mail address: admissions@frederick.ac.cy

For information related to academic matters, please contact:
•

Professor Panagiotis Touliatos
Architecture Doctorate Program Coordinator
o

Email address: sec.mt@frederick.ac.cy
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