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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 15 Απριλίου 2011, για τα ακόλουθα
μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2011:

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δέκα (10) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Συγκριτικές Πολιτισμικές
Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο. Οι υποψήφιοι
καλούνται να ανατρέξουν στα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού του
προγράμματος στις αντίστοιχες ιστοσελίδες: http://www.ucy.ac.cy/goto/EnglishStudies/el-GR/AcademicStaff.aspx
(β) Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γλωσσολογία που οδηγεί στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία.
Συγκεκριμένα, οι θέσεις προκηρύσσονται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:
• βιογλωσσολογία με έμφαση στη γενετική, την εξέλιξη ή το γλωσσικό όργανο
• συγκριτική σύνταξη, με έμφαση στη μινιμαλιστική θεωρία
• κατάκτηση της πρώτης γλώσσας, με έμφαση στη μορφοσύνταξη
• κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, με έμφαση στη μορφοσύνταξη
• εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές, με έμφαση στη μορφοσύνταξη
• επίκτητες γλωσσικές διαταραχές, με έμφαση στη μορφοσύνταξη
• κοινωνιογλωσσική ποικιλία, με έμφαση στη μορφοσύνταξη
• πολυγλωσσία, με έμφαση στη μορφοσύνταξη ή και τη γλωσσική ανάπτυξη
• η μορφοσύνταξη της Ελληνικής (Κοινής, Κυπριακής ή άλλων διαλέκτων)
• η σύνταξη των ονοματικών φράσεων, των αντωνυμίων και της ελλείψεως
• η σχέση μορφολογίας και σύνταξης
• το διεπίπεδο μεταξύ σύνταξης και σημασιολογίας
• θεωρητικά ζητήματα στη γλωσσική κατάκτηση (πρώτης και δεύτερης γλώσσας) και γλωσσική
αλλαγή
• γλωσσική τυπολογία και συγκριτική σύνταξη (με έμφαση στις κατηγορίες και στα ονοματικά
συστατικά)
• Γλωσσική δοκιμασιολογία: επιρροή/αναδραστική επίδραση, σχεδιασμός/εγκυρότητα και αξιοπιστία,
θέματα δεοντολογίας, πολιτική και πρακτικές στην αξιολόγηση μαθητών μικρής ηλικίας, δοκιμασίες
με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση δοκιμασιών με το Κοινό Πλαίσιο Στήριξης και
Αναφοράς
• Αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης: κατάρτιση διδασκόντων στη δοκιμασιολογία και την
αξιολόγηση, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (αυτoαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, αξιολόγηση με
χρήση φακέλου μαθητή, κλπ)
• Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών υλικών: ανάπτυξη και αξιολόγηση
προγραμμάτων σπουδών της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και αναλυτικών προγραμμάτων,
σχεδιασμός υλικών για την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, γενική αξιολόγηση και επιρροή αυτών,
σύνδεση των εγχειριδίων Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και των αναλυτικών προγραμμάτων
σπουδών με το Κοινό Πλαίσιο Στήριξης και Αναφοράς
• Διδακτική της Γλώσσας και διάφορες μαθησιακές πτυχές
• Επιμόρφωση καθηγητών
• Μάθηση ενηλίκων και εξ’ αποστάσεως μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση
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Οι υποψήφιοι και για τα δύο Διδακτορικά Προγράμματα αναμένεται να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου
σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών. Όλοι οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Μαζί με τις αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές από Ακαδημαϊκό
Προσωπικό, αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δήλωση προσωπικών στόχων και
ερευνητικών ενδιαφερόντων (2-3 σελίδες).
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. 22 892101, 22892102 Φαξ: 22 750310

2. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγούν
στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•

15 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ

•

5 θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα

Πληροφορίες:
Από τη Συντονίστρια του Προγράμματος:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Fabienne Baider, Τηλ. 22 894388
Email: fabienne@ucy.ac.cy
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 894370, Φαξ: 22 894387

3. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•

1 θέση για Διδακτορικό

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 893950,

Φαξ: 22 756043

4. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σαράντα εννέα (49) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Προγράμματα Μάστερ:
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•

15 θέσεις για Μάστερ στην Ιατρική Γενετική (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου)

•

10 θέσεις για Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία

•

10 θέσεις για Μάστερ στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία

Διδακτορικά Προγράμματα:
•

7 θέσεις για Διδακτορικό στην Ιατρική Γενετική (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου)

•

7 θέσεις για Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία

Τα γνωστικά αντικείμενα για τα προγράμματα Μάστερ στην Ιατρική Γενετική, Μάστερ στην Πειραματική
Μοριακή Βιολογία, Διδακτορικό στην Ιατρική Γενετική και Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών (http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/elGR/HOME.aspx).
Για τα προγράμματα Μάστερ στην Ιατρική Γενετική, Μάστερ στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία,
Διδακτορικό στην Ιατρική Γενετική και Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία, ο κάθε υποψήφιος φοιτητής
ενθαρρύνεται να έρχεται σε επαφή με όλα τα μέλη ΔΕΠ με σκοπό την επιλογή εργαστηρίου για εκπόνηση
της εργαστηριακής διατριβής του, ώστε συνάμα με την είσοδό του στο πρόγραμμα να γνωρίζει με ποιο
μέλος ΔΕΠ θα εκπονήσει τη διατριβή του.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 892894 ή 22 892880, Φαξ.: 22 892881, Email: sofokleous.athina@ucy.ac.cy ή annac@ucy.ac.cy

5. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Πενήντα τέσσερις (54) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Προγράμματα Μάστερ
•
•
•

12 θέσεις, Μάστερ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
12 θέσεις, Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
12 θέσεις, Μάστερ στα Καθαρά Μαθηματικά

Διδακτορικά Προγράμματα
Διδακτορικό στη Στατιστική
•

5 θέσεις, Διδακτορικό στη Στατιστική

Διδακτορικό στα Μαθηματικά
• 4 θέσεις, Διδακτορικό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
• 4 θέσεις, Διδακτορικό στα Καθαρά Μαθηματικά
Πληροφορίες:
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Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 892600, Φαξ: 22 892601

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
POITIERS ΓΑΛΛΙΑΣ
•

5 θέσεις, Μάστερ στα Μαθηματικά

Οι θέσεις προσφέρονται σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Poitiers Γαλλίας.
Κάθε φοιτητής θα παρακολουθεί μαθήματα στο δικό του Πανεπιστήμιο, αλλά το πρόγραμμα απαιτεί
τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης στο άλλο ίδρυμα. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη.
Για όσους γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα, υπάρχει η δυνατότητα περισσοτέρων από ένα εξάμηνο φοίτησης
στη Γαλλία και αντίστροφα.
Τα πτυχία θα απονέμονται από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια και θα υπογράφονται και από τους δύο
Πρυτάνεις.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τηλ.: 22 892600, Φαξ: 22 892601

6. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σαράντα πέντε (45) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Προγράμματα Μάστερ
•

Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Επιστήμη της Πληροφορικής, να αναπτύξουν ερευνητικές
δεξιότητες σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής και ενδεχομένως να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.

•

Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στο Διαδικτυακό Υπολογισμό. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Δικτύων Υπολογιστών, Κατανεμημένων Συστημάτων και
Διαδικτύου, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες στα θέματα αυτά και ενδεχομένως να
ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.

•

Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε απόφοιτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν
τις γνώσεις τους σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξόρυξης
Γνώσης, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες στα θέματα αυτά και ενδεχομένως να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.

•

Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες
Πληροφορικής. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει επαγγελματίες της Πληροφορικής να
επεκτείνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής
και να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία σε θέματα ενδιαφέροντος για την εθνική βιομηχανία
Πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Λογισμικού, Διαδικτύου και Ευφυών Συστημάτων.
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Διδακτορικό Πρόγραμμα
•

Δέκα (10) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική. Λεπτομέρειες
για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα

www.cs.ucy.ac.cy
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή συναφή
κλάδο, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ο οποίος είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος Πανεπιστημιακού
τίτλου επιπέδου Πτυχίου.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
E-mail: cs@ucy.ac.cy Τηλ. 22 892700, Φαξ: 22 892701,

7. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Πενήντα (50) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής ως ακολούθως:
•
•

12 θέσεις για Μάστερ
8 θέσεις για Διδακτορικό

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
-

Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική
Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Υψηλών Ενεργεών
Φωτονική, Lasers και Οπτοηλεκτρονική
Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική

(β) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ σε Αρχές Φυσικής».
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικής που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις
σύγχρονες εξελίξεις στη Φυσική και να συγκροτήσουν τις προπτυχιακές τους γνώσεις σε ένα συνεκτικό
σώμα αρχών, μεθόδων και τεχνικών. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκπαιδευτικούς. Δεν απαιτείται
εκπόνηση διατριβής. Τα μαθήματα γίνονται βραδινές ώρες. Οι συστατικές επιστολές (2 τουλάχιστον)
πρέπει να προέρχονται από άτομα που είναι σε θέση να γνωρίζουν καλά τις σπουδές ή το διδακτικό ή άλλο
έργο του υποψηφίου.
Πληροφορίες
Από τη Γραμματεία του Τμήματος και το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Τηλ.: 22 892820, Φαξ: 22 892821, Εmail: toulla@ucy.ac.cy

8. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τριάντα πέντε (35) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

7

•

Δώδεκα (12) θέσεις για Διδακτορικό στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
- Σύνθεση και Μελέτη νέων Μοριακών Μαγνητών
- Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές ως Υλικά για την Αποθήκευση Υδρογόνου
- Σύνθεση Οπτικώς Ενεργών Φουλερενικών Παραγώγων: Μελέτη της Δράσης τους σε Αντιδράσεις
Φωτο-χειρογένεσης
- Σύνθεση και Παραγωγοποίηση Οπτικών Ενεργών Φουλερενικών Παραγώγων Τριπλής
Προσθήκης του Φουλερενίου C60. Εφαρμογή στο Σχεδιασμό και Σύνθεση Πλατωνικών και
Αρχιμήδειων Μοριακών Στερεών
- Αναλυτικοί Διαχωρισμοί με Χρήση Ηλεκτροφόρησης Τριχοειδούς/Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής
Απόδοσης
- Περιβαλλοντική Κατάλυση με έμφαση στην επεξεργασία εκπομπών οξειδίων αζώτου με χρήση
υδρογόνου
- Φασματοσκοπία Βιολογικών Μορίων
- Φασματοσκοπικές μελέτες σε θέματα Χημείας Τροφίμων
- Άλφα Ραδιομετρία Φυσικών Δειγμάτων
- Οργανική Σύνθεση
- Χημεία Στερεών
- Επιστήμη Πολυμερών
- Φυσικοχημεία Επιφανειών
- Υπολογιστική Χημεία

•

Οκτώ (8) θέσεις για Μάστερ
- Σχεδιασμός και Σύνθεση Χειρόμορφων Φουλερενικών Ελικοειδών Υπερδομών. Εφαρμογές στην
Κατάλυση Φωτοχημικών Αντιδράσεων
- Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης
- Προσδιορισμός της ποικιλίας και/ή γεωγραφικής προέλευσης μελιού με την χρήση
φασματοσκοπίας ΝΜR
- Σύνθεση και δραστικότητα βιομιμητικών ενώσεων του φωτοσυστήματος ΙΙ
- Οργανική Σύνθεση
- Χημεία Στερεών
- Επιστήμη Πολυμερών
- Χημεία Υλικών – Φωτοηλεκτροχημεία

•

Δεκαπέντε (15) θέσεις για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Χημεία
Τροφίμων.

Πληροφορίες:
Από τo Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Καθηγητή Άγγελο Ευσταθίου, τηλ: 22892776,
email: efstath@ucy.ac.cy, τον Πρόεδρο του Τμήματος: Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Νικολαΐδη, τηλ:
22892784, Εmail: athan@ucy.ac.cy, και τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τηλ.: 22892780, Φαξ:
22892801.

9. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Εκατόν δεκαοκτώ (118) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ανάπτυξης Προγραμμάτων και
Διδασκαλίας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
•
•

15 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό
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Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Επίσης
πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επίσης
πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
(β) Δεκαπέντε (15) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος
που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:
•

15 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Επίσης
πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης
που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
•
•

15 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και να έχουν
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να
έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
(δ) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ενιαίας Εκπαίδευσης που οδηγεί στην
απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:
•

15 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Επίσης
πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(ε) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
•
•

15 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στα
Μαθηματικά, στις Επιστήμες της Αγωγής ή σε άλλο σχετικό κλάδο και να έχουν πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα
Μαθηματικά ή στη Διδακτική των Μαθηματικών και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
(ζ) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες.
•
•

15 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής ή Τμημάτων Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων
σχετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
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Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής ή Τμημάτων Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων
σχετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις για το Αναθεωρημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής
(νέα δομή) θα προκηρυχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 892940, 22 892941, 22 892942 Φαξ.:22 894488

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών που
οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής και
Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα πτυχία θα απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Κύπρου και Αθηνών και θα υπογράφονται από τους Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων. Επιπρόσθετα με
τα δίδακτρα, οι φοιτητές θα επωμισθούν το κόστος μετάβασης και παραμονής τους στην Ελλάδα για τα
προβλεπόμενα θερινά σχολεία και σεμινάρια.
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στα Μαθηματικά και να
έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πληροφορίες:
Από τις Γραμματείες των Τμημάτων:
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Τηλ.: 22 892940, 22 892941, 22 892942 Φαξ.:22 894488
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τηλ.: 22 892600, Φαξ: 22 892601

10. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δεκαεννέα (19) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ
ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•

15 θέσεις για Μάστερ στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

•

2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία

•

2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν Μάστερ σε συναφή κλάδο και να έχουν
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής Γλώσσας.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 894561, Φαξ: 22 894559
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11. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Σαράντα (40) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Προγράμματα Μάστερ
•

8 θέσεις για το νέο θεωρητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην Κοινωνική και
Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

•

10 θέσεις για το αναθεωρημένο θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στη Γνωστική και Εκπαιδευτική
Ψυχολογία

•

10 θέσεις για Μάστερ στην Σχολική Ψυχολογία
(Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας)

Για τα δύο Θεωρητικά Προγράμματα Μάστερ μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι οποιουδήποτε
πτυχίου, ενώ για το Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας μπορούν να καταθέσουν αίτηση
κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μόνο.
Διδακτορικά Προγράμματα
•

5 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας

•

7 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος και το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος
Τηλ.: 22 89 2086, Φαξ: 22 892071

12. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εκατόν τριάντα (130) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•
•

25 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική.
5 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική.

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 893636, 22 893605, 22 893650 Φαξ: 22 895030
και στην ιστοσελίδα www.pba.ucy.ac.cy/finguide.pdf
(β) Εκατόν θέσεις (100) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση (MBA) ως ακολούθως:
•

35 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Ελληνική Γλώσσα)
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•
•

35 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)
30 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)

Πληροφορίες για το ΜΒΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.mba.ucy.ac.cy
Τηλ.: 22 893630, 22 893652, Φαξ: 22 895023

13. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σαράντα πέντε (45) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•

20 θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (στα Αγγλικά)

•

20 θέσεις για Μάστερ στα θέματα:
- Οικονομικά (in Economics)
- Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (Master in Monetary and Financial Economics)

•

5 θέσεις για Διδακτορικό στα Οικονομικά (PhD in Economics)

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ. : 22 893701, 22 893702, Φαξ: 22 895028

14. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεκαπέντε (15) θέσεις στο πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ σε Financial Economics.
προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

ΚΑΙ

ΤΜΗΜΑ

Το πρόγραμμα

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Τηλ.: 22 893636, 22 893605, 22 893650 Φαξ: 22 895030
και στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/goto/pbuadmin/en-US/mscfinancialeconomics.aspx,

15. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Πέντε (5) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος ως ακολούθως:
•

Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική

Οι ερευνητικές περιοχές του προγράμματος είναι στους ακόλουθους τομείς:
•
•
•
•

Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Αστικός Σχεδιασμός

12

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα Μηχανικού (πενταετής φοίτηση) ή πτυχίο Μάστερ (Μ.Α. ή Μ.Sc. σε περιοχή της Φιλοσοφικής,
των Κοινωνικών Επιστημών, Καλών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανικής
Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολογίας Μηχανικής, Μηχανολογίας Μηχανικής, Πληροφορικής, Διοίκησης ή των
Οικονομικών Επιστημών).
Πληροφορίες
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. 22 892980 Φαξ: 22 660834 – Email: Architecture@ucy.ac.cy

16. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πενήντα (50) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Τριάντα δύο (32) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical
Engineering) ως ακολούθως:
•

Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

•

Δώδεκα (12) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

(β) Δεκαοκτώ (18) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer
Engineering) ως ακολούθως:
•

Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών

•

Οκτώ (8) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Tηλ. 22 892271, 22 892240, Φαξ: 22 892260, E-mail: ece@ucy.ac.cy

www.ece.ucy.ac.cy

17. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
Εικοσιτέσσερις (24) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δεκαέξι (16) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•

8 θέσεις για Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

•

8 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Ερευνητικές Περιοχές
1. Βιοϊατρική Μηχανική και Βιοτεχνολογία
2. Θερμορευστομηχανική
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3.
4.
5.
6.

Μίκρο- και Νάνο - Τεχνολογία
Προσομοίωση Μηχανικών Συστημάτων και Έλεγχος
Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική
Υπολογιστική Μηχανική

(β) Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•
•

4 θέσεις για Μάστερ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
4 θέσεις για Διδακτορικό Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το Τμήμα προσφέρει μια υποτροφία ύψους 3500 Ευρώ για τον καλύτερο υποψήφιο πλήρους φοίτησης που
θα εισαχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (διδακτορικό). Όσοι ενδιαφέρονται να ληφθούν υπόψη για την
υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Έντυπο Αίτησης , σελίδα 5, Σημείο 12: Άλλες Πληροφορίες.
Επίσης όσοι επιθυμούν να εργαστούν ως «Teaching Assistants» (Βοηθοί διδασκαλίας) έναντι αμοιβής κατά
το πρώτο έτος της φοίτησής τους θα πρέπει να το δηλώσουν στο Έντυπο Αίτησης, σελίδα 5, Σημείο 12:
Άλλες Πληροφορίες.
Πληροφορίες:
Από τη Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Επίκ. Καθ. Θεοδώρα Κρασιά – Χριστοφόρου
Τηλ.: 22 892288, Email: krasia@ucy.ac.cy
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κα Μαρία Μάρκου, Email: markou.maria@ucy.ac.cy
Τηλ. 22 892250, ή 22 892248, Φαξ: 22 892254

18. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σαράντα εννέα (49) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Εικοσιπέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:
•
•

Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng)
Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών

(β) Εικοσιτέσσερις (24) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως
ακολούθως:
•
•

Δεκαπέντε (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
Τέσσερις (4) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ. 22 892249, Φαξ: 22 892295

www.eng.ucy.ac.cy/CEE/CEEHome.htm
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19. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Ενεργειακές
Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό.
Το πρόγραμμα προσφέρεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.
Πληροφορίες:
Από τις Γραμματείες των Τμημάτων:
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Τηλ. 22 892980 Φαξ: 22 660834 – Email: Architecture@ucy.ac.cy
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Tηλ. 22 892271, 22 892240, Φαξ: 22 892260, E-mail: ece@ucy.ac.cy,

www.ece.ucy.ac.cy
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Τηλ. 22 892250, ή 22 892248, Φαξ: 22 892254
Email: markou.maria@ucy.ac.cy

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τηλ. 22 892249, Φαξ: 22 892295

www.eng.ucy.ac.cy/CEE/CEEHome.htm

20. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Είκοσι τρεις (23) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
•
•

15 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
8 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 893870 Φαξ: 22 894490

21. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ

Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών που
οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
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•
•

16 θέσεις για Μάστερ
6 θέσεις για Διδακτορικό

Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος: www2.ucy.ac.cy/byz/
Γραμματείες Τμημάτων
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Τηλέφωνο: 22 892360, Φαξ: 22 894490
Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Τηλέφωνο: 22 892180, Φαξ: 22 892181

22. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τριάντα μία (31) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ως
ακολούθως:
•
•

10 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ πρέπει να είναι πτυχιούχοι
πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων
θα δίνεται σε: Πτυχιούχους Τμημάτων Ιστορίας, Πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών, Πτυχιούχους τμημάτων
Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών.
Οι απόφοιτοι ελλαδικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό βαθμό
πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους – αποφοίτους άλλων
πανεπιστημίων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με δύο προπτυχιακές εργασίες ή δημοσιεύματα
στη Νεότερη Ιστορία.
Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Γνώση δεύτερης Ευρωπαϊκής

Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από επιτροπή που ορίζεται
από τους καθηγητές του Τμήματος – τακτικούς διδάσκοντες στο πρόγραμμα, η οποία αξιολογεί τους
υποψηφίους. Με απόφαση των διδασκόντων είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε γραπτή
εξέταση υποψήφιοι, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.
Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.
Να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων
γλωσσών.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στην Ιστορία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Κατά την κρίση του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί και
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικής Επιστήμης ή Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών ή
άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με το αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου μάστερ.
Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.
(β) Δεκαέξι (16) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία ως ακολούθως:
•
•

10 θέσεις για Μάστερ
6 θέσεις για Διδακτορικό
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Οι υποψήφιοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ θα πρέπει να είναι: (α) πτυχιούχοι του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των
Ελλαδικών Πανεπιστημίων, είτε (β) πτυχιούχοι του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου ή των αντίστοιχων Τμημάτων των ελλαδικών Πανεπιστημίων, ή (γ) πτυχιούχοι
Τμημάτων Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων, είτε (δ) πτυχιούχοι
συναφών γνωστικών πεδίων άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων (Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης,
Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία και άλλες επιστήμες που στηρίζουν την Αρχαιολογία, όπως Γεωλογία,
Φυσική και Χημεία), ή (ε) πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με Δευτερεύον
Πτυχίο στην Ιστορία ή Αρχαιολογία. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμολογία βασικού πτυχίου
«7,5/10» και άνω. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη και θα
παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις. Επίσης, θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις σε δύο από τις
βασικές ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες που θα έχουν δηλώσει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά). Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η Ελληνική.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με δύο προπτυχιακές εργασίες αρχαιολογικού περιεχομένου, ή σε
περίπτωση πτυχιούχων συναφών γνωστικών πεδίων δύο προπτυχιακές εργασίες σε συναφή θέματα.
Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης δύο ξένων γλωσσών.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στην Αρχαιολογία ή σε συναφείς επιστήμες (Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία, Αρχαία
Ιστορία και άλλες βοηθητικές για την Αρχαιολογία επιστήμες, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία), από
αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη.
Επίσης θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις σε δύο από τις βασικές ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες
που θα έχουν δηλώσει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου μάστερ και αντίγραφα
τυχόν δημοσιεύσεων. Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης δύο ξένων
γλωσσών.
(γ) Δύο (2) θέσεις για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος -20ος αιώνας) ως
ακολούθως:
•

2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό πεδίο σχετικό με τον
Παραδοσιακό Πολιτισμό (Εθνογραφία - Λαϊκή Τέχνη, Λαογραφία, Εθνολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία,
κλπ.) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Κατά την κρίση των διδασκόντων, μπορεί να γίνουν δεκτοί και
κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του
Προγράμματος.
Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής
γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λαμβάνεται από Επιτροπή που ορίζεται
από τους καθηγητές του Τμήματος - τακτικούς διδάσκοντες στο Πρόγραμμα, η οποία αξιολογεί τους
υποψηφίους. Με απόφαση της Επιτροπής είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη υποψήφιοι, έστω και αν
πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.
Στα έγγραφα των αιτήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου
Μάστερ και αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
(δ) Μία (1) θέση για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως
ακολούθως:
•

1 θέση για Διδακτορικό
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Υποψήφιοι μπορεί να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο,
στην Αρχαιολογία ή σε συναφείς επιστήμες (Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία, Ιστορία και
άλλες βοηθητικές για την Αρχαιολογία επιστήμες, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία).
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. Επίσης θα πρέπει να επιτύχουν σε
γραπτές εξετάσεις σε δύο από τις βασικές ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες που θα έχουν δηλώσει (Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου μάστερ, αναλυτική
βαθμολογία επιπέδου μάστερ, αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων και πρόταση για το θέμα έρευνας της
διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης δύο ξένων
γλωσσών.
Συντονιστής του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου.
Τηλ. 22893564 και email v.kassianidou@ucy.ac.cy
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ: 22 892180, 22 674658

Φαξ: 22 892181, 22 674101 www.ucy.ac.cy

23. ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως:
•
•

8 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κλασικής κατευθύνσεως του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων
αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή συναφών επιστημονικών κλάδων με βαθμολογία βασικού πτυχίου
τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Η εισαγωγή προβλέπει συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση του υποψηφίου
ενώπιον τριμελούς επιτροπής διδασκόντων του προγράμματος, με στόχο να διαπιστωθεί η επιστημονική
του επάρκεια.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 893850, Φαξ: 22 894491

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο/στη Συντονιστή/Συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο
αρμόδιο Τμήμα μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 στην πιο κάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα ………………………………….. (να συμπληρωθεί από την/τον ενδιαφερόμενη/ο)
Ταχ. Θυρίδα 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
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Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Ειδικό έντυπο αίτησης (το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία
των Τμημάτων και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/el-GR/PostgraduateOffice.aspx )
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Το
πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο με την κατάθεση του
Εντύπου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).
4. Αναλυτική βαθμολογία.
5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
6. Τα ονόματα και τις διευθύνσεις Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους
οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να σταλούν συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Θα γίνονται δεκτές μόνο επιστολές που φέρουν
πρωτότυπη υπογραφή και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Το Τμήμα μπορεί να
ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής
και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο
το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας: www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/el-GR/PostgraduateOffice.aspx.
Δίδακτρα:
Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Μάστερ
-

€5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ.
€10.250 Για το πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Διδακτορικά Προγράμματα:
1. €4.000 για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ.
2. €6.500 για τους μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ, νοουμένου ότι ολοκληρώσουν
τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο εντός 6 ετών
(12 εξάμηνα).
Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα),
αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος. (Ανώτατο ποσό διδάκτρων είναι €9.000).
Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από
τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΑΣ/ΒΚ
19/1/2011
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