Προκήρυξη 1ης Ετήσιας Ταξιδιωτικής Υποτροφίας 2018-19
για πρόσφατους απόφοιτους του Τμήματος Αρχιτεκτονικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου
εις Μνήμη Γεώργιου Παρασκευαΐδη

Ταξιδιωτική Υποτροφία Γ. Παρασκευαΐδη
Το Ίδρυμα Παρασκευαΐδη σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου έχει την τιμή να ανακοινώσει την Ταξιδιωτική Υποτροφία 2018-19 για πρόσφατους
απόφοιτους του τμήματος.
Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναγνωρίσει και να προωθήσει τις ερευνητικές
δραστηριότητες ενός πρόσφατου απόφοιτου μέσα από το θεσμό του ταξιδιού.
Η υποτροφία μέγιστου μεγέθους €2500 αναμένεται να καλύψει το κόστος του ταξιδιού και
την επακόλουθή έκθεση / παρουσίαση πορισμάτων και πρέπει να αποπερατωθεί εντός του
ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Δικαίωμα συμμετοχής και διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου την τελευταία δεκαετία με το δίπλωμα αρχιτέκτονα-μηχανικού.
Τις αιτήσεις θα αξιολογήσει επιτροπή αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη:
•
•

Τρία μέλη ΔΕΠ του τμήματος
Το υπότροφο της προηγούμενης χρονιάς (όπου αυτό ισχύει)

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία αποτελούν
και τα παραδοτέα της διαδικασίας συμμετοχής:
• Έκθεση 1000 λέξεων (εξαιρουμένου υποστηρικτικού υλικού όπως π.χ. φωτογραφίες,
διαγράμματα, κλπ.) ή ένα video clip μέγιστής διάρκειας 3 λεπτών, τα οποία θα
προσδίδουν την πρωτοτυπία και τον προβληματισμό της ταξιδιωτικής πρότασης
που υποστηρίζουν την εξελισσόμενη σταδιοδρομία των αιτητών και πού
συμπεριλαμβάνουν επεξηγηματική μεθοδολογία διερεύνησης και πιθανά μέσα
επικοινωνίας των πορισμάτων.
• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και κατάσταση αναμενόμενων εξόδων που
συμπεριλαμβάνουν τόσο το προτεινόμενο ταξίδι όσο και την επακόλουθη έκθεση /
παρουσίαση πορισμάτων.
Οι αιτήσεις θα είναι ανώνυμες εκτός από ένα μονοσέλιδο βιογραφικό σημείωμα με
στοιχεία επικοινωνίας του κάθε αιτητή, σφραγισμένο σε λευκό φάκελο. Τόσο στο φάκελο
όσο και στα παραδοτέα που αναφέρονται πιο πάνω και αποθηκευμένα σε CD/DVD, πρέπει
θα αναγράφεται εξαψήφιος κωδικός αριθμός για θέματα αναγνώρισης.
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Μια και η παρουσίαση / διάδοση των πορισμάτων στη ευρύτερη ακαδημαϊκή και
επαγγελματική κοινότητα αρχιτεκτονικής αποτελεί επιπρόσθετο σκοπό αυτής της
πρωτοβουλίας, η επιλεγόμενη υποβολή αποδέχεται την υποχρέωση για την οργάνωση
επακόλουθης έκθεσης / παρουσίασης των πορισμάτων, καθώς και την παράδοση υλικού
για ανέγερση σε σχετική ιστοσελίδα του τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Ανδρέα Σαββίδη, (als@ucy.ac.cy, 22892967).
Παραδοτέα μέχρι τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στις 14:00 στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση: architecture@ucy.ac.cy
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