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ΘΕΜΑ: «Πξφγξακκα ππνηξνθηψλ απφ ην Κηλέδηθν Παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ (Chinese University of 
Hong Kong) ζε Έιιελεο ζπνπδαζηέο» 

 
τεηικό έγγραθο: Αξ. Πξση. 136215/01.11.2012/ Α.Π.Φ. 1073/7/Α 518/26.10.2012 Γεληθφ Πξνμελείν ζην 
Υνλγθ Κνλγθ/ ΑΠΦ 2346.53/2/Α 799 45910/31.10.2012 ΤΠΔΞ, Δ1 
 
 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Δ1 Γηεχζπλζε Μνξθσηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Τπνζέζεσλ)  δηαβίβαζε 
ζηελ ππεξεζία καο ηελ ππ’ αξηζκφ Φ. 1073/7/Α 518/26.10.2012 Ρεκαηηθή Γηαθνίλσζε ηνπ Γεληθνχ 
Πξνμελείνπ καο ζην Υνλγθ Κνλγθ, ζρεηηθά κε ηελ  ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα πξνπηπρηαθέο 
ζπνπδέο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ (Chinese University of Hong Kong) ζε Έιιελεο 
ζπνπδαζηέο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014.  
 
Σν Κηλέδηθν Παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ είλαη αλάκεζα ζηα 40 θνξπθαία Παλεπηζηήκηα ηνπ 
θφζκνπ θαη είλαη ην 5ν θαιχηεξν Αζηαηηθφ Παλεπηζηήκην γηα ην έηνο 2012. Έρεη πάλσ απφ 20.000 
θνηηεηέο θαη 3.800 δηεζλείο θνηηεηέο απφ 45 ρψξεο. Έρεη ζπλάςεη κνξθσηηθέο ζπκθσλίεο 
αληαιιαγψλ κε 220 Παλεπηζηήκηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Cornell, ηνπ Harvard, ηνπ Peking, 
ηνπ Yale, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ-Κνιεγίνπ ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Copenhagen Business School, ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληαο.   
 
Σν Κηλέδηθν Παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ (Chinese University of Hong Kong, Οffice of 
admissions and Financial Aid, room 201, Sui-Loong Pao Building, C.U.H.K., Shatin, N.T.,H.K., 
http://www.cuhk.edu.hk/adm/intl/) ρνξεγεί ππνηξνθίεο ζε άξηζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο, κε ηηο 
νπνίεο θαιχπηνληαη πιήξσο ηα δίδαθηξα εγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην. 
 
Σα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηά ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 είλαη ηα αθφινπζα: 
-ρνιή Καιψλ Σερλψλ ( www.cuhk.edu.hk/arts ) 
-ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ( www.baf.ouhk.edu.hk ) 
-ρνιή Δθπαίδεπζεο ( www.fed.cuhk.edu.hk ) 
-Πνιπηερληθή ρνιή ( www.erg.cuhk.edu.hk ) 
-Ννκηθή ρνιή ( www.cuhk.edu.hk/law ) 
-Ιαηξηθή ρνιή ( www.med.cuhk.edu.hk ) 
-ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ( www.cuhk.edu.hk/soi ) 
-ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ( www.cuhk.edu.hk/ssc ) 
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ΣΜΗΜΑ Α΄ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 

Ανδρέα Παπανδρέοσ 37, 151 80  Μαρούζι 
Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr  
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Σειέθσλν: +30210 344 2469 
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Αξηζ. Πξση. 109512/ΙΜαξνχζη,                   
 

 ΠΡΟ:  1. Παλεπηζηήκηα 
              2. Σ.Δ.Ι. 
   ΚΟΙΝ.: 1. Πεξηθ/θέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 
              2. Γεπη/ζκηεο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 
             
   

Να δηαηεξεζεί κέρξη 
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Οη ελδηαθεξφκελνη Έιιελεο ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ηα καζήκαηα 
δηεμάγνληαη ζηελ Αγγιηθή θαη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη: 
-GCE (3AL/2AL+2AS),  
-Γηεζλνχο Γηπιψκαηνο Baccalaureate,  
-SAT/AP (ην αληίζηνηρφ ηνπο αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ,) 
-εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ, 
-TOEFL, IELTS, 
-νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη έλα πιήξεο έηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε 
αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην θαη λα έρνπλ ζεκεηψζεη εμαίξεηε επίδνζε. 
 
Οη αηηνχληεο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζεη ηα αλσηέξσ. Δάλ ηνπο δεηεζεί (ηειεθσληθψο, κέζσ 
ηαρπδξνκείνπ ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) λα πεξάζνπλ απφ ζπλέληεπμε, ε επίδνζή ηνπο ζηελ 
ζπλέληεπμε απηή ζα ζπλεθηηκεζεί. Σν θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα 
επηινγήο.  
 
Αηηνχληεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα Πξνρσξεκέλεο πνπδέο (Advanced Standing) 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε εγγξαθήο γηα Πξνρσξεκέλεο πνπδέο (Admission with Advanced 
Standing). Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ελνηήησλ γηα ηελ απνθνίηεζή ηνπο είλαη 24. Ο ρξφλνο ζπνπδψλ 
κπνξεί λα ειαηησζεί θαηά έλα (1) έηνο.   
    
Οη Έιιελεο ππνςήθηνη πνπ ζα θάλνπλ αίηεζε πξηλ ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2012 ζα εηδνπνηεζνχλ κέρξη 
ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2012.  
 
Καηαληκηική ημερομηνία σποβολής ηων αιηήζεων η 2η Ιανοσαρίοσ 2013.  
 
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θελψλ ζέζεσλ ζην 
Παλεπηζηήκην.   
 
Η σποηροθία για ηο 2013-2014 είναι HK$ 120,000 (περίποσ US$ 15,500). ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ππνηξνθίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ 
ζπνπδψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππφηξνθνη ζα ζεκεηψζνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν θαη ζα 
ππάξρεη δηαπηζησκέλε νηθνλνκηθή αδπλακία θάιπςεο ησλ εμφδσλ ζπνπδψλ ηνπο.  
 
Γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ρνξεγείηαη ζηέγε ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη 
απφ ην Γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (Office of Student Affairs: OSA) θαη γηα δπλαηφηεηα ζηέγαζεο 
εθηφο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο.  
 
Η επηινγή ησλ ππνηξφθσλ γίλεηαη κε βάζε ηα αθαδεκατθά ηνπο πξνζφληα, ιακβαλνκέλεο ππφςε 
θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αδπλακίαο γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ ζπνπδψλ ηνπο. 
 
Οη ππνςήθηνη είλαη επηιέμηκνη γηα ππνηξνθία, εάλ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε, ηνπο έρεη δνζεί ζέζε ζε 
πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ην 2013 θαη δχλαληαη απνδεδεηγκέλα  λα 
θαιχςνπλ ηα ππφινηπα έμνδα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο 
ππνηξνθίαο.     
 
Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο θαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ειεθηξνληθά κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο: θα Doris Tso 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: doristso@cuhk.edu.hk ζην ηειέθσλν (+852) 3943 7059 θαη θα 
Dennis Fung ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: dennisfung@cuhk.edu.hk ζην ηειέθσλν (+852) 3943 
1572 ή λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα: http://www.cuhk.edu.hk/adm/intl/                                                
 
                                               Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ   
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