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ΔΙΑΓΩΓΗ
Τν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο αλαθνηλώλεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 11νπ δηαγσληζκνύ «Έπεςνα
από Μαθηηέρ 2019» θαη πξνζθαιεί νκάδεο καζεηώλ από Γπκλάζηα, Λύθεηα θαη Τερληθέο
Σρνιέο ηεο Κύπξνπ λα ιάβνπλ κέξνο κε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Ο δηαγσληζκόο είλαη
μερσξηζηόο αλάκεζα ζε Λύθεηα/ Τερληθέο Σρνιέο θαη Γπκλάζηα).
Οη καζεηέο πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ζα βξαβεπζνύλ κε
ςποηποθίερ από ην Παλεπηζηήκην (βιέπε πην θάησ). Δπίζεο, ηα ζρνιεία ησλ πξώησλ ηξηώλ
εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζα βξαβεπηνύλ κε σπημαηικά βπαβεία (βιέπε πην θάησ).
Τα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηηο ηξείο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ζα έρνπλ ηε
κνλαδηθή επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα (master classes) από
εηδηθνύο εθπαηδεπηέο γηα απόθηεζε δεμηνηήησλ παξνπζίαζεο. Μεηά ην πέξαο ησλ
ζεκηλαξίσλ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, όπνπ θαη ζα αμηνινγεζνύλ από θξηηηθή
επηηξνπή. Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ ηξηώλ πξώησλ ζέζεσλ ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζςνολικήρ
βαθμολογίαρ, (50% γηα ηελ παξνπζίαζε + 50% γηα ηελ εξγαζία).
Γηα παξάδεηγκα:
Γπκλάζην Α: Μειέηε 9.6
Γπκλάζην Β: Μειέηε 9.5
Γπκλάζην Γ: Μειέηε 9.4

Παξνπζίαζε: 9
Παξνπζίαζε: 10
Παξνπζίαζε: 9.4

Σύλνιν = 9.3 (50%x 9.6 +50%x 9)
Σύλνιν = 9.75 (50%x 9.5+50%x 10)
Σύλνιν = 9.4 (50%x 9.4 +50%x 9.4)

Τειηθή Καηάηαμε:
Γπκλάζην Β (1ε ζέζε), Γπκλάζην Γ (2ε ζέζε), Γπκλάζην Α (3ε ζέζε)

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
 Οη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ομαδικέρ θαη λα πινπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά από ηνπο
μαθηηέρ ππό ηελ θαζνδήγεζε ενόρ ή δύο καθηγηηών.
 Οη εξγαζίεο πξέπεη λα έρνπλ επεςνηηικό σαπακηήπα θαη κελ είλαη κηα απιή
αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιά λα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο.
Σηόρνο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο.
 Τα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο είλαη: ε καινοηομία ηηρ έπεςναρ, ε αλαζθόπεζε ηεο
ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε πιεξόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο θαη αλάιπζεο θαη ε παξνπζίαζε
ζπκπεξαζκάησλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ.
 Γηα λα βνεζήζνπκε ηηο νκάδεο ζηε δηαδηθαζία/ ζηάδηα ηεο έξεπλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί
εηδηθό ζεκηλάξην κεζνδνινγίαο θαη ζπγγξαθήο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε εκεξνκελία πνπ
ζα αλαθνηλσζεί (ελδερνκέλσο ζε δύν πόιεηο).
 Η θάζε εξεπλεηηθή νκάδα δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξνπο από πένηε (5) μαθηηέρ.
 Κάζε θαζεγεηήο/ηξηα κπνξεί λα αλαιάβεη κέρξη πένηε (5) εξεπλεηηθέο εξγαζίεο .
 Γελ ππάξρεη ν νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκόο σο πξνο ηνλ αξηζκό εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ πνπ
ζα απνζηείιεη ζπλνιηθά ην θάζε ζρνιείν.
 Θα πξέπεη λα απνζηαιεί αξρηθά κηα πεξίιεςε (πεξίπνπ 100 - 200 ιέμεηο) κέρξη ηηο 7
Γεκεμβπίος 2018, ώζηε λα εμεπξεζνύλ νη αμηνινγεηέο γηα ηε θάζε κειέηε.
 Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ζε ειδικά ένηςπα ηα νπνία
επηζπλάπηνληαη.
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Γιώζζα ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο: Δλληνική ή Αγγλική.
Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή PDF όρη
αξγόηεξα από ηηο 15 Φεβποςαπίος 2019 ζηε δηεύζπλζε researchbystudents@unic.ac.cy

ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ (γηα ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη κειέηεο έρνπλ ιάβεη ηηο πξώηεο
ηξείο ζέζεηο)




Λύθεην /Τερληθή Σρνιή (1ε ζέζε) & Γπκλάζην (1ε ζέζε)
Λύθεην /Τερληθή Σρνιή (2ε ζέζε) & Γπκλάζην (2ε ζέζε)
Λύθεην /Τερληθή Σρνιή (3ε ζέζε) & Γπκλάζην (3ε ζέζε)

€ 300.00
€ 200.00
€ 100.00

ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΛΤΚΔΙΑ / ΣΔΥΝΙΚΔ ΥΟΛΔ / ΓΤΜΝΑΙΑ1




1ε ζέζε:. Υπνηξνθία 50% γηα θάζε καζεηή γηα ηνλ πξώην ρξόλν ζπνπδώλ
2ε ζέζε: Υπνηξνθία 45% γηα θάζε καζεηή γηα ηνλ πξώην ρξόλν ζπνπδώλ
3ε ζέζε: Υπνηξνθία 40% γηα θάζε καζεηή γηα ηνλ πξώην ρξόλν ζπνπδώλ

Πέξα από ηηο ηξείο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία, νη ππόινηπεο
κειέηεο θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο:
Καηηγοπία ‘Υπςζό’: Υπνηξνθία 25% γηα θάζε καζεηή γηα ηνλ πξώην ρξόλν ζπνπδώλ.
Καηηγοπία ‘Απγςπό’: Υπνηξνθία 20% γηα θάζε καζεηή γηα ηνλ πξώην ρξόλν ζπνπδώλ.
Καηηγοπία ‘Υάλκινο’: Υπνηξνθία 15% γηα θάζε καζεηή γηα ηνλ πξώην ρξόλν ζπνπδώλ.
Έπαινορ
Πιζηοποιηηικό ςμμεηοσήρ
ΘΔΜΑΣΑ ΔΡΓΑΙΩΝ
Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κπνξνύλ λα εμεηάδνπλ ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθόινπζεο
ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ρσξίο απηό λα είλαη πεξηνξηζηηθό:
 Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο
o Δθπαίδεπζε
o Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο
o Κνηλσληνινγία / Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία
o Κνηλσληθή Δξγαζία
o Χπρνινγία
o Πεξηβάιινλ θαη Τνπξηζκόο
1

Σε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο πνπ βξαβεύηεθαλ κε ππνηξνθία ζηνπο δηαγσληζκνύο «Έξεπλα από Μαζεηέο
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018» βξαβεπηνύλ θαη ην 2019, κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ κόλν κηα ππνηξνθία γηα εγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην. Οη ππνηξνθίεο είλαη γηα νπνηνδήπνηε
θιάδν ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο γηα ην πξώην έηνο ζπνπδώλ. Δξαιπείηαι η σολή Ιαηπικήρ.
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Δθαξκνζκέλεο Δπηζηήκεο
o Φπζηθή
o Φεκεία
o Τερλνινγία
o Γξαθηθέο Τέρλεο
o Αξρηηεθηνληθή
o Καηαζθεπέο
o Δλέξγεηα
o Μαζεκαηηθά
o Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο
o Πεξηβάιινλ



Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο
o Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
o Οηθνλνκία
o Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
o Λνγηζηηθή
o Φξεκαηννηθνλνκηθά



Υγεία
o Βηνινγία ηνπ Αλζξώπνπ
o Ννζειεπηηθή
o Γεκόζηα Υγεία

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
Υπ. Γηδάθησξ, Μαξίλνο Παπαїσαθείκ
Λεσθ. Μαθεδνλίηηζζαο 46, 1700, Τ.Θ. 24005, Λεπθσζία
Τει. 22841703
Email: researchbystudents@unic.ac.cy
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