Έναρξη του προγράμματος
επιλογής υποψηφίων για σπουδές
σε Ρωσικά πανεπιστήμια
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 20 Ιανουαρίου το Ρωσικό
πολιτιστικό κέντρο στη Λευκωσία, ξεκινά τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων
για επιλογή υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών για όλους που
επιθυμούν να σπουδάσουν σε ρωσικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021/2022. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ! Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο στη νέα
διαδικτυακή
πλατφόρμα.
Επισκεφθείτε
το
πόρταλ education-inrussia.com και δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό.
Για να συμμετέχετε στη διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα
προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας στη πλατφόρμα, να
επιλέξετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να επιλέξετε έως και 6 προτιμώμενα
πανεπιστήμια με φθίνουσα σειρά της προτεραιότητας τους για τον
υποψήφιο. Στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επιτρέπεται η επιλογή 2
πανεπιστημίων, σε άλλες περιοχές - έως 3. Θα πρέπει επίσης να ανεβάσετε
ένα αντίγραφο του διαβατηρίου και του εκπαιδευτικού σας εγγράφου (οι
μαθητές της 3ης Λυκείου θα πρέπει να ανεβάσουν τα αποτελέσματα του 1ου
εξαμήνου). Επίσης, σας συνιστούμε να ανεβάσετε πληροφορίες σχετικά με τα
επιτεύγματά σας σε διάφορους τομείς, να υποδείξετε τα διπλώματά σας, τα
πιστοποιητικά και τα βραβεία σας για συμμετοχή σε διάφορους
διαγωνισμούς, επιστημονικές ολυμπιάδες κ.λπ. τα τελευταία 3 χρόνια (όχι
παλαιότερα). Στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής θα σας ζητηθεί να
εκτυπώσετε το έντυπο αίτησής σας, να το υπογράψετε και να το ανεβάσετε
στον προσωπικό σας λογαριασμό στη πλατφόρμα.
Τον Μάρτιο θα διεξαχθούν συνεντεύξεις επιλογής με όλους τους αιτούντες. Οι
υποτροφίες θα παρέχονται με βάση τα αποτελέσματα των τελικών
αξιολογήσεων του υποψηφίου. Θα λάβουμε υπόψη την τρέχουσα απόδοσή
τους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων,
καθώς και διπλώματα και πιστοποιητικά, βραβεία, επιστημονικές
δημοσιεύσεις για τα τελευταία 3 χρόνια.

Μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ρώσοι συμπατριώτες
που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής. Λάβετε υπόψη ότι η συμμετοχή πολιτών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι μόνιμοι
κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν απαιτείται γνώση της ρωσικής
γλώσσας για την απόκτηση υποτροφίας. Ορισμένα προγράμματα στα ρωσικά
πανεπιστήμια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.
Η υποτροφία ισχύει για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα: ειδική
εκπαίδευση, bachelor, master. Επίσης δίνει την ευκαιρία απόκτησης ενός
δεύτερου τριτοβάθμιου πτυχίου, όπως επίσης και διδακτορικού.
Ο αριθμός των υποτροφιών για την Κύπρο είναι περιορισμένος (συνήθως
περίπου 10 υποτροφίες ετησίως) και χορηγούνται σε υποψηφίους σε
ανταγωνιστική βάση και σύμφωνα με το διάταγμα της κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας της 08.10.2013 αρ. 891 και το διάταγμα του Υπουργείο
Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 28.07.2014 Αρ. 844.
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