Terms & Conditions / Όροι & Προϋποθέσεις:
1. Participants should complete all the requested fields. The special committee of
the University will assess all participations and will contact candidates who
meet the minimum entry requirements of UCLan Cyprus Admissions
Department. Shortlisted candidates will be invited on an interview. / Ο κάθε
συμμετέχων, θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία. Η ειδική επιτροπή του
Πανεπιστημίου, θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα επικοινωνήσει μαζί με
τους συμμετέχοντες που τηρούν τουλάχιστον τα ελάχιστα κριτήρια εισδοχής
του Πανεπιστημίου όπως ορίζονται από το τμήμα εισδοχής του
Πανεπιστημίου και θα καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους.
2. Scholarships are valid for October 2018 for the BSc Web Design &
Development programme and cannot be exchanged with cash or transferred to
any other person. / Οι υποτροφίες ισχύουν για προπτυχιακές σπουδές
Οκτωβρίου 2018 για το πρόγραμμα BSc Web Design & Development και δεν
μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα ή να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο.
3. Scholarships can be maintained for subsequent years provided an overall
average grade of 70% is achieved with a minimum grade of 60% in each
individual module. / Οι επιτυχόντες που θα κερδίσουν υποτροφία έχουν την
ευκαιρία να διατηρήσουν τις Υποτροφίες και για τα επόμενα χρόνια σπουδών
τους στο Πανεπιστήμιο νοουμένου ότι θα εξασφαλίσουν μέση βαθμολογία
70/100 και 60/100 σε όλα τα μαθήματα.
4. Scholarships are calculated on the original tuition fees (50% X €9,950
= €4,975) and are valid for new students of October 2018. / Οι Υποτροφίες
υπολογίζονται στα αρχικά δίδακτρα σπουδών (50% X €9,950 = €4,975) και
ισχύουν αποκλειστικά για νέο-εισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές με
εισδοχή τον Οκτώβριο 2018.
5. By participating in the contest, participants accept the above terms and
conditions. The University will retain all the data of each participant for a
period of 24 months. / Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες
αποδέχονται τους πιο πάνω όρους και κανονισμούς. Το Πανεπιστήμιο θα
διατηρήσει όλα τα δεδομένα του κάθε συμμετέχοντα για περίοδο 24 μηνών.
6. In case of any other scholarship, the highest will be applicable / Σε περίπτωσή
οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας, θα ισχύσει η μεγαλύτερη.
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