
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

Νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη 

«Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»  
 

"Το πιο σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι ο διεπιστημονικός του χαρακτήρας. 
Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα από ένα 

εύρος επιστημονικών πεδίων και υποβάθρων και να συνεργαστούν στα πλαίσια κοινών 
διεπιστημονικών συνεργειών." -- Δρ. Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς 
και καταθέτει τη συμβολή του στην προσπάθεια για ευαισθητοποίηση του κοινού για την 
ανάγκη της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά, το κατ΄ εξοχήν ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου εγκαινιάζει φέτος 
ένα νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων». Το πρόγραμμα αυτό είναι το μοναδικό στο 
είδος του διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο που έχει τύχει αξιολόγησης και 
πιστοποίησης από το νεοσύστατο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών 
Κτηρίων και Συνόλων» αποτελεί προϊόν συνεργασίας τριών Τμημάτων από δύο διαφορετικές 
Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου: (i) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή), (ii) Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνική Σχολή) και (iii) 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή). Απευθύνεται σε Πολιτικούς 
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αρχαιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους, Συντηρητές και 
άλλες συναφείς ειδικότητες και αποσκοπεί στην εξειδίκευση τους σε θέματα συντήρησης και 
αποκατάστασης.    

 

Διεπιστημονικότητα Προγράμματος  

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. O Δρ. 
Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος, εξήγησε ότι το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τη 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα από ένα εύρος επιστημονικών 
υποβάθρων και να συνεργαστούν στα πλαίσια κοινών διεπιστημονικών συνεργειών. «Με τον 
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στη συντήρηση, αποκατάσταση 



και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και εξασφαλίζεται η απαραίτητη 
δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα σε επιστήμονες από τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς 
κλάδους», σημειώνει η Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής.  

 

 

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος διασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης 
σειράς μαθημάτων που προσφέρονται από τα τρία εμπλεκόμενα τμήματα, από 
καταρτισμένους διδάσκοντες, καθένας από τους οποίους συνεισφέρει με τις εξειδικευμένες 
γνώσεις και εμπειρίες του στο ίδιο πλαίσιο μελέτης και συντήρησης αρχιτεκτονικών μνημείων. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές θα αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας προχωρημένης 
διατμηματικής εργασίας, εργαζόμενοι σε ομάδες, στις οποίες θα συμμετέχουν άτομα και από 
τα τρία τμήματα που απαρτίζουν το πρόγραμμα. Τα θέματα της προχωρημένης εργασίας θα 
άπτονται του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος και θα στοχεύουν στην πρακτική 
εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές σε μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων 
(case studies) στο πεδίο της συντήρησης και αποκατάστασης κτηρίων και συνόλων. Οι μελέτες 
αυτές θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κυπριακή πραγματικότητα, και θα επιλέγονται σε 
συνεργασία με κυβερνητικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Προτεραιότητα θα δίδεται σε μελέτες με 
προοπτική υλοποίησης. Η εργασία θα καταμερίζεται σύμφωνα και με το επιστημονικό 
υπόβαθρο του κάθε μέλους της ομάδας. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές θα είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε πρακτικές εφαρμογές και θα 
αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες συμμετοχής σε μια διεπιστημονική ομάδα έργου, όπου ο 
καθένας θα επιτελεί μέρος της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα θα συνεργάζεται με τους 
υπόλοιπους για την υλοποίηση του κοινού σκοπού του έργου. 

 

Σκοπός του Προγράμματος  

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή 
ανταπόκριση στις προκλήσεις που βεβαιότατα θα αντιμετωπίσουν κατά την εμπλοκή τους σε 
έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Οι στόχοι του 
προγράμματος εστιάζουν σε εξειδικευμένη μεταπτυχιακή διδασκαλία υψηλού επιπέδου και 
πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι φοιτητές, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της συντήρησης 
και αποκατάστασης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω του προγράμματος 
αυτού οι φοιτητές θα αποκτούν τη γνώση και τα εφόδια να διαχειρίζονται μνημεία όλων των 
ιστορικών περιόδων, από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά κτήρια και σύνολα, παραδοσιακές 
οικοδομές και οικισμούς, καθώς και οικοδομές του μοντέρνου κινήματος.  



Η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών στα πολύ εξειδικευμένα και σύγχρονα 
εργαστήρια ανάλυσης παραδοσιακών υλικών, αλλά και περιβαλλοντικής μελέτης ιστορικών 
κτιρίων, που διαθέτουν τα τρία εμπλεκόμενα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί 
ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος. Η εξοικείωση των φοιτητών στην χρήση 
νέων τεχνολογιών αιχμής και στην εφαρμογή συμβατικών μεθόδων αποτίμησης, θα 
συμβάλουν στην πλήρη κατάρτιση τους σε πρακτικά θέματα της υλικότητας των κατασκευών, 
και στην απόκτηση πρακτικών εμπειριών και δεξιοτήτων έρευνας. Παράλληλα, το πρόγραμμα 
στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υφιστάμενης έρευνας σε συναφείς με το 
αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης επιστημονικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με την έρευνα και να έχουν ενεργό δράση στον 
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. 

 

Ευκαιρίες εργοδότησης αποφοίτων Προγράμματος  

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συντήρηση 
και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων» αναμένεται να στελεχώσουν 
εξειδικευμένα τμήματα, οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εντός 
και εκτός της Κύπρου, που ασχολούνται με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης 
ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Επιπλέον, θα μπορούν να εργασθούν ως 
σύμβουλοι σε εξειδικευμένα έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων ιστορικής αξίας.   

 

 

Ευαισθητοποιημένο το Πανεπιστήμιο σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

Η δημιουργία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συντήρηση 
και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων», υπογραμμίζει τη σημασία που δίδεται 
σήμερα σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Η συντήρηση και 
ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου δεν είναι απλώς μια 
αναγκαιότητα, αλλά ένας πολύ ενδιαφέρων και παραγωγικός τρόπος να εξετάζει κανείς το 
παρελθόν. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες του 
τόπου και στη διεθνή ακαδημαϊκή πραγματικότητα, και αποσκοπεί να γίνει ένα πρωτοπόρο και 
ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Η προσφορά του 
στην κυπριακή κοινωνία είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού ο τόπος μας είναι διάσπαρτος με 
μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακά κτήρια που χρήζουν άμεσης κα διαρκούς 
συντήρησης και προστασίας. Αισιοδοξεί έτσι να καλύψει ένα κενό που υπάρχει σήμερα στη 
διεπιστημονική προσέγγιση στον τομέα της συντήρησης», εξήγησε ο Δρ. Γεώργιος 
Παπασάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.  

 



 

Αιτήσεις για εισδοχή στο πρόγραμμα το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο γίνονται δεκτές μέχρι 
31 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής Αναπλ. Καθηγητή Ι. 
Ιωάννου (ioannis@ucy.ac.cy), Αναπλ. Καθηγητή Γ. Παπασάββα (georgep@ucy.ac.cy) και Επίκ. 
Καθηγήτρια Μ. Φιλοκύπρου (mphiloky@ucy.ac.cy).     
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