Προκήρυξη 6ου Ετήσιου Φοιτητικού Διαγωνισμού
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
εις Μνήμη Γεώργιου Παρασκευαΐδη

2018

Ταξιδιωτική Υποτροφία Γ. Παρασκευαΐδη
Σύντομη Περιγραφή Θεσμού Βραβείου:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν επιθυμίας και δωρεάς από την οικογένεια
Παρασκευαΐδη, έχει θεσμοθετήσει Ετήσια Διάλεξη στη μνήμη του Γεώργιου Παρασκευαΐδη,
με στόχο την απόδοση τιμής σε μια σημαντική προσωπικότητα της Κύπρου που έχει
προσφέρει με το πολύπλευρο, επιχειρηματικό και φιλανθρωπικό του έργο στον τόπο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προκηρύσσεται ετήσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Από το
2013, το Βραβείο εις Μνήμην του Γεώργιου Παρασκευαΐδη παραχωρείται ως Ταξιδιωτική
Υποτροφία (Travelling Fellowship) με στόχο να δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής να εμπλουτίσουν τις σπουδές τους μέσα από ένα ερευνητικό-εκπαιδευτικό
ταξίδι στο εξωτερικό.

Διαγωνισμός 2018:

Υποβολή Πρότασης για πραγματοποίηση ταξιδίου εντός του ακαδημαϊκού έτους 2018-19,
το οποίο θα πρέπει να έχει σαφείς εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς στόχους και να αποτελεί
συμπληρωματική εμπειρία των σπουδών των φοιτητών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση
των φοιτητών Διπλώματος η πραγματοποίηση ταξιδίου πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τον
Μάιο 2019.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
•

•
•

Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου 3ου και 4ου
Έτους Σπουδών.
Φοιτητές Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικούς Τμήματος Αρχιτεκτονικής
Πανεπιστημίου Κύπρο
Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση.

Βραβείο:

Στις τρεις προτάσεις που θα επιλεγούν θα απονεμηθεί το ποσό των €1.500 (3 υποτροφίες
συνολικής αξίας €4.500) και αναμνηστική πλακέτα, η οποία θα δοθεί κατά την Ετήσια
Διάλεξη εις Μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14
Ιανουαρίου 2019, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Αξιολόγηση Προτάσεων:

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
• Ερευνητική ποιότητα της πρότασης (προορισμός/οί ταξιδίου,
επιστημονικοί/επαγγελματικοί στόχοι, και γενικότερη τεκμηρίωση της πρότασης).
• Βαθμός δυνατής υλοποίησης της πρότασης με βάση ρεαλιστικά χρονικά και
οικονομικά δεδομένα.
• Αναμενόμενη ποιότητα των προβλεπόμενων παραδοτέων (σύντομη παρουσίαση
στο περιθώριο της Διάλεξης Παρασκευαΐδη).

Παραδοτέα:

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 κάτω πρέπει θα αναγράφεται
εξαψήφιος κωδικός αριθμός για θέματα αναγνώρισης.
• Πρόταση 4-6 σελίδων Α4 σε μορφή PDF, που να περιλαμβάνει:
- Οπτικό υλικό (σχέδια, σκίτσα, διαγράμματα κτλ.) που να περιγράφει με σαφήνεια
την κεντρική ιδέα για το ταξίδι και τους στόχους της (Βλέπε «αξιολόγηση
προτάσεων» πιο πάνω).
- Καλογραμμένο κείμενο που να αιτιολογεί με σαφήνεια τους στόχους του
ταξιδιού, και τι αναμένει ο/η φοιτητής/τρια να αποκομίσει από αυτό.
• Προϋπολογισμός ταξιδιού που να αναφέρει το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου, το
κόστος διαμονής, και άλλα τυχόν έξοδα. Εισηγούμαστε να διερευνήσετε τις
δυνατότητες που προσφέρονται από φοιτητικές εστίες, ώστε να μεγιστοποιήσετε τον
χρόνο διαμονής και μελέτης στο εξωτερικό.
• Προκαταρτικό χρονοδιάγραμμα που να περιγράφει τις προτιθέμενες δραστηριότητες
πριν το ταξίδι και το θέμα μιας δημόσιας παρουσίασης που πρέπει να γίνει με την
αποπεράτωση του ταξιδιού.
•

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού ταξιδιού ο/η κάθε φοιτητής/τρια
πρέπει να παραδώσει αναφορά 3.000 λέξεων συνοδευόμενη με σχέδια,
εικόνες/φωτογραφίες, η οποία θα συνοψίζει την αρχιτεκτονική τους εμπειρία, και που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ucy.ac.cy/arch/el/g-paraskevaides.

Υποβολή Προτάσεων:

Υποβολή συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στις 14:00, στην γραμματεία
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστημίου Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία. Εκτός
από το βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας του κάθε αιτητή, σφραγισμένο σε
λευκό φάκελο, τα υπόλοιπα παραδοτέα αρχεία πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε CD/DVD
και να συνοδεύουν το φάκελο.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων:

Οι βραβευμένες εργασίες του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Ανδρέα Σαββίδη, (als@ucy.ac.cy, 22892967).
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