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Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) για το 

2022 

21 Απρίλη, 2021 

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (MEXT) θα 

προσφέρει υποτροφίες για το 2022 για Κύπριους υπήκοους, που γεννήθηκαν στις ή μετά τις 2 

Απριλίου, 1987, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ιαπωνικά πανεπίστημια σαν 

ερευνητές για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. 

Διάρκεια της υποτροφίας και τι καλύπτει: 

Η διάρκεια σπουδών για ερευνητές είναι 2 χρόνια ή έναμιση χρόνο (συμπεριλαμβανομένων έξι 

μηνών εκμάθησης της Ιαπωνικής γλώσσας, εάν χρειαστεί). 

 

Η υποτροφία περιλαμβάνει το ταξίδι προς/από Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη φοιτητική βίζα και ένα 

μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ 

(περίπου 1.000 ΕΥΡΩ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία) για ερευνητές. 

Κριτήρια επιλογής: 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο 2021, αρχίκα με βάση την αξιολόγηση των 

εγγράφων που θα κατατεθούν και αργότερα με βάση την απόδοση του υποψηφίου στις γραπτές 

εξετάσεις Αγγλικής και Ιαπωνικής γλώσσας, καθώς και στην προσωπική συνέντευξη τα οποία θα 

γίνουν στις 16 Ιουνίου.  

* Η ημερομηνία και διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων τυχών να μεταφερθεί σε περίπτωση 

έξαρσης της πανδημίας.  

* Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να 

αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται 

διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.. 

Προθεσμία και δικαιολογητικά :  

Η προθεσμία για κατάθεση εγγράφων είναι στις 8 Ιουνίου 2021 είτε μέσω ταχυδρομέιου είτε με 

την προσκόμησή τους στην Πρεσβεία 

* Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την προθεσμία. 

 

### 

 

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε το 2018 με αποστολή να διαδώση 

την Ιαπωνική κουλτούρα στους κατοίκους της Κύπρου μέσω εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, και επιχορηγήσεων.    
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Για όλες τις λεπτομέρειες και έγγραφα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πρεσβείας: 

https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html 

Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων 

Εσπερίδων 5, Στρόβολος, 2001, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: +357 394 800 | Φαξ: +357 22 319 077 

Ηλ. Διεύθ.: embjapan@cy.mofa.go.jp 

Ιστότοπος: https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_el/index.html  

Σελίδα στο Facebook: Embassy of Japan in Cyprus | Facebook 

Προφίλ στο Instagram: Japanese Amb. SEKI in Cyprus 

Scholarship programs of the Japanese Government 

(MEXT) for 2022 

Nicosia, 21 April 2021 

     

The Embassy of Japan in Cyprus announces that the Japanese Government (MEXT) will 

provide scholarships for 2022 to Cypriot nationals who wish to continue their studies in 

Japanese universities as research students for a master or PhD degree, born on or after April 2, 

1987. 

 

Duration of scholarships and coverage: 

The duration of study for research students is two years or one and a half year (including six months 

of Japanese language training).  

 

The scholarship includes the travel to/from Japan, the tuition, the student visa and a monthly stipend 

which also covers accommodation. This amount is set at 143.000 YEN (approximately 1.000 EURO 

as of 19/04/2021) for research students.  

 

Selection criteria: 

The selection of candidates will take place in June, initially based on the evaluation of the submitted 

application documents and afterwards based on the candidate’s performance in the written 

examinations of English and Japanese language, as well as the personal interview. Japanese 

language proficiency is considered an advantage, but not a requirement. 

 

https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html
mailto:embjapan@cy.mofa.go.jp
https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_el/index.html
https://www.facebook.com/JPembCY
https://www.instagram.com/jpn_embassy_incyprus/


  

Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία 

Εσπερίδων 5, 
Στρόβολος 2001 

Λευκωσία, Κύπρος 
www.cy.emb-japan.go.jp 

https://www.cy 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

The written exams and personal interview will be conducted on the 16th of June for applicants who 

pass the application documents screening.  

 

*The schedule or process of the examination is subject to change, depending on the status of the 

COVID-19 pandemic.  

*In case of rejection of the application, the Embassy of Japan is not obligated to justify its 

decision. After the publication of the results, there is no procedure of re-examination and 

objections are not accepted. 

  

Deadline for submission of applications: 8th of June 2021 

*No application will be accepted after the deadline.  

### 

 

Established in 2018, the Embassy of Japan in Cyprus unending mission is to function as a bridge 

introducing Japanese Culture to the people of Cyprus through events, educational programs, and 

grant programs.  

 

For more information and forms, visit the Embassy’s website at: 

https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html 

 

The Embassy of Japan in Cyprus 

Cultural & PR Department 

5 Esperidon Str., Strovolos 2001, Nicosia 

Tel: +357 22 394 800 

Fax: +357 22 319 077 

E-mail: embjapan@cy.mofa.go.jp  

Web: https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_el/index.html 

Facebook: https://www.facebook.com/JPembCY  

Instagram: https://www.instagram.com/jpn_embassy_incyprus/  
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