ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Αγγλικών Σπουδών

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:
Καθηγητές Αγγλικής γλώσσας σε σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά φροντιστήρια
Αρθρογράφοι σε Αγγλόφωνες εφημερίδες/ περιοδικά
Εκφωνητές σε Αγγλόφωνους ραδιοσταθμούς
Διοικητικό προσωπικό στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων
Υπάλληλοι σε Αγγλόφωνα Ινστιτούτα (π.χ. Fulbright)
Κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο (με απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου σε Πολιτισμικές Σπουδές)
Υποτιτλιστές
Μεταφραστές (με απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην
Μετάφραση)
Διερμηνείς (με απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην
Μετάφραση)
Σε πολυεθνικές εταιρείες - υπεύθυνοι στο Τμήμα
Αλληλογραφίας και Μετάφρασης
Μεταπτυχιακό Μάστερ στην Διδασκαλία της Αγγλικής ως
Ξένη Γλώσσα:
Καθηγητές
Αγγλικής
γλώσσας
σε
σχολεία
μέσης
εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά φροντιστήρια
Εκπαιδευτές καθηγητών Αγγλικής γλώσσας
Διευθυντές Σχολών
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Κέντρα Γλωσσών
Ακαδημαϊκών Ινστιτούτων
Μεταπτυχιακό Μάστερ στην Θεωρητική και Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία:
Καθηγητές
Αγγλικής
γλώσσας
σε
σχολεία
μέσης
εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά φροντιστήρια
Διευθυντές Σχολείων
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Κέντρα Γλωσσών
Ακαδημαϊκών Ινστιτούτων
Ερευνητές σε Ερευνητικά Προγράμματα Πανεπιστημίων
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια
1

Μεταπτυχιακό Μάστερ στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και
Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και άλλων οργανισμών
Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστημίων
Υπάλληλοι σε Αγγλόφωνα ινστιτούτα (π.χ. Fullbright(
Κινηματογράφο, Τηλεόραση, Θέατρο
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια
Διδακτορικά Προγράμματα:
Ακαδημαϊκό Προσωπικό σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια
Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια
Ειδικοί Επιστήμονες σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια

Γαλλικών Σπουδών και
Σύγχρονων Γλωσσών

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας :
Δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
μεταπτυχιακό
επίπεδο,
σε
διάφορα
αντικείμενα
(λογοτεχνία,
γλωσσολογία,
ευρωπαϊκές
σπουδές,
πολιτισμικές σπουδές, διδακτική, κ.λ.π.).
Δυνατότητα σταδιοδρομίας στο χώρο της διδασκαλίας και
της επαγγελματικής μετάφρασης, σε ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς, σε πολιτιστικά ιδρύματα, στα μέσα
ενημέρωσης και επικοινωνίας κ.ο.κ.
Κάτοχοι του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
εργάζονται ήδη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο
ή το εξωτερικό. Ενδεικτικά: Λειτουργός στο Γραφείο
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Υγείας, Μέλος
γραφείου
Διεθνών
Σχέσεων
πολιτικού
κόμματος,
Ασκούμενη στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Σωματείων,
Κέντρων και Ομάδων της UNESCO (Παρίσι), Διδάσκουσα
στο GCE School of Careers, Αεροσυνοδός Aegean,
Παρουσιάστρια σε ιδιωτικό κανάλι της τηλεόρασης, Βοηθός
Τουριστικός Λειτουργός (ΚΟΤ) στον διεθνή αερολιμένα
Λάρνακας κ.ο.κ.
Επίσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης της Κυπριακής
Προεδρίας της ΕΕ κατά το β΄εξάμηνο του 2012, έχουν
επιλεγεί αρκετοί φοιτητές του Προγράμματος Γαλλικών
Σπουδών ως Λειτουργοί Σύνδεσμοι (Liaison Officers) για
τις ανάγκες τόσο της Γραμματείας της Κυπριακής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
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Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών:
Δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορα αντικείμενα ευρωπαϊκού
ή γενικότερου ενδιαφέροντος (ευρωπαϊκές σπουδές,
διεθνείς πολιτικές/πολιτισμικές σπουδές, γεωπολιτική,
ευρωπαϊκή ταυτότητα, θεσμοί, κ.λ.π.).
Σταδιοδρομία στο χώρο της επαγγελματικής μετάφρασης,
σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, στο δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα, σε πολιτιστικά ιδρύματα, στα μέσα
ενημέρωσης και επικοινωνίας, στο Διπλωματικό Σώμα,
κ.ο.κ.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης της Κυπριακής Προεδρίας της
ΕΕ, έχουν επιλεγεί αρκετοί φοιτητές του Προγράμματος
Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ως
Λειτουργοί Σύνδεσμοι (Liaison Officers) για τις ανάγκες
τόσο της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Τούρκικων και
Μεσανατολικών Σπουδών

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε:
Βιβλιοθήκες,
Κρατικές Υπηρεσίες (Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, P.I.O.,
Υπουργείο Εξωτερικών, Επιμορφωτικά Ινστιτούτα)
και να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία.

Βιολογικών Σπουδών

Οι απόφοιτοί μπορούν να εργαστούν σε
Ερευνητικά εργαστήρια,
Κλινικά εργαστήρια,
Περιβαλλοντικές μελέτες,
Εκπαίδευση (Μέση Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική
Εκπαίδευση, Ανώτερη Εκπαίδευση μετά από διδακτορικές
σπουδές),
Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας, Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας).

Μαθηματικών και
Στατιστικής

Η Μαθηματική Επιστήμη αποτελεί το εργαλείο της
σύγχρονης επιστημονικής σκέψης για την αντιμετώπιση
ερευνητικών προβλημάτων σε σύγχρονους τομείς αιχμής
όπως η Βιοτεχνολογία, η Βιοϊατρική, η Ρομποτική, η
Αεροναυπηγική, η
Κλιματολογία, η
Οικολογία, η
Επιδημιολογία, η Περιβαλλοντολογία, η Σεισμολογία, κ.α.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ανταγωνιστικές
ικανότητες που τους επιτρέπουν την απασχόληση σε
πολλούς τομείς εργασία. Περνούν επίσης από ένα πολύ
απαιτητικό πρόγραμμα που τους παρέχει τα εφόδια για να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο,
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είτε στον τομέα τον Μαθηματικών και Στατιστικής, είτε σε
παρεμφερείς κλάδους όπως αυτούς που αναφέρθηκαν πιο
πάνω.
Ενδεικτικά, παραθέτονται κάποιοι τομείς απασχόλησης
όπου θα μπορούσαν να εργοδοτηθούν μετά το πτυχίο
τους:
1. Εκπαίδευση (Μέση Εκπαίδευση, Δημόσια και ιδιωτική,
Ανώτερη μετά από διδακτορικές σπουδές)
2. Υπηρεσίες
Υπουργείου
Οικονομικών
(Γραφείο
Προγραμματισμού, Στατιστική Υπηρεσία)
3. Οικονομικοί Οργανισμοί
4. Χρηματοοικονομικές Εταιρείες
5. Ασφαλιστικές Εταιρείες και Οργανισμοί
6. Οργανισμοί και Εταιρείες Στατιστικών μελετών
7. Τράπεζες
8. Εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας
9. Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
10.Υπηρεσίες Υπουργείου Γεωργίας (Μετεωρολογική Υπηρεσία,
Ινστιτούτο Γεωργικών Μελετών)
11.Αστυνομία
12.Οργανισμοί Τηλεπικοινωνιών
13.Ημικρατικοί Οργανισμοί (ΑΤΗΚ, ΑΗΚ)
Πληροφορικής

Το Τμήμα έχει υπογράψει συμφωνίες συναντίληψης για
τεχνολογική και ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ διαφόρων
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο όπως για
παράδειγμα, Primetel, FMT, Wadja, Lanitis Development,
Κεντρική Τράπεζα. Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται για
την προώθηση: α) της συνεργασία και του διαλόγου με
καινοτόμες εταιρείες της Κύπρου και του εξωτερικού σε
θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην
Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, β) της διασύνδεσης
των φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας και γ)
της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο προς τη
βιομηχανία. Οι συμφωνίες προνοούν τις δυνατότητες
πραγματοποιήσης κοινών δράσεων σε θέματα Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών, Εκπόνησης Διατριβών, Έρευνας,
Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
Συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da
Vinci. Το πρόγραμμα υποστηρίζει οικονομικά την
κινητικότητα νέων αποφοίτων των προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών
προγραμμάτων
του
Τμήματος
Πληροφορικής, με στόχο την απόκτηση σημαντικής
εργασιακής εμπειρίας στα ακόλουθα Ερευνητικά Κέντρα
της
Ελλάδος:
Ινστιτούτο
Πληροφορικής
–Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης,
Ινστιτούτο
Πληροφοριακών
Συστημάτων
και
Προσομοιώσης (Ι.Π.ΣΥ.Π)/ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Φυσικής

Χημείας

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και
της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ», Αθήνα.
Ενδεικτικά, παραθέτονται κάποιοι τομείς απασχόλησης
όπου θα μπορούσαν να εργοδοτηθούν μετά το πτυχίο
τους:
Εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Εκπαίδευση (Μέση Εκπαίδευση, Δημόσια και ιδιωτική,
Ανώτερη μετά από διδακτορικές σπουδές)
Οικονομικοί Οργανισμοί
Τράπεζες
Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Αστυνομία
Οργανισμοί Τηλεπικοινωνιών
Ημικρατικοί Οργανισμοί (ΑΤΗΚ, ΑΗΚ)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν:
Μέση Εκπαίδευση,
Δημόσιο Τομέα,
Ανώτατη Εκπαίδευση και Ερευνητικά Κέντρα,
Ημικρατικούς Οργανισμούς (ΑΤΗΚ, ΑΗΚ),
Εταιρείες Πληροφορικής,
Τραπεζικό τομέα και Χρηματοπιστωτικό Τομέα.
Οι 3 κατευθύνσεις είναι ισότιμες και δεν επηρεάζουν τη
μελλοντική εξέλιξη των αποφοίτων σε οποιοδήποτε κλάδο
θέλουν να απασχοληθούν ως Χημικοί.
Και τα 3 πτυχία θεωρούνται ισότιμα από την Επιτροπή
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμό στη Μέση
Εκπαίδευση και για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής
Χημικών, όπου εγγράφονται όσοι χημικοί επιθυμούν να
κάνουν χημικές αναλύσεις.
Το πτυχίο που παρέχεται και από τις 3 κατευθύνσεις είναι
Πτυχίο Χημείας. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι η
προσφορά μερικής ειδίκευσης κυρίως στο τελευταίο έτος
σπουδών.
Πτυχίο Βιολογικής Χημείας
Μέση Εκπαίδευση
Κρατικά και Ιδιωτικά Χημικά Εργαστήρια
Φαρμακευτική Βιομηχανία και Ερευνητικά Κέντρα
Πτυχίο Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μέση Εκπαίδευση
Κρατικά και Ιδιωτικά Χημικά Εργαστήρια
Τμήματα Περιβάλλοντος και Υγείας, σε Ερευνητικά Κέντρα
Βιομηχανία Τροφίμων
Εισαγωγείς Φαρμάκων-χημικών-εξοπλισμού
Νοσοκομειακά εργαστήρια
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Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πτυχίο Χημείας Υλικών
Μέση Εκπαίδευση, Κρατικά και Ιδιωτικά Χημικά Εργαστήρια
Βιομηχανία και σε Ερευνητικά Κέντρα
Ιατρική Σχολή

Στόχος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ιατρική, οι
οποίοι αφού ολοκλήρωσουν τις σπουδές τους και μετά από ένα
προπαρασκευαστικό έτος, θα είναι σε θέση να εργαστούν στο
Σύστημα Υγείας της Κύπρου ή και αλλού.

Επιστημών της Αγωγής

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε:
Δημόσια και σε Ιδιωτικά σχολεία/νηπιαγωγεία
Δημόσιους, Ημικρατικούς και Ιδιωτικούς Οργανισμούς
Τράπεζες
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Κοινωνικών και Πολιτικών Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:
Επιστημών
Πτυχίο Κοινωνιολογίας
Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υπουργεία,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Πολιτικούς Φορείς
Τραπεζικό Τομέα
Επιχειρηματικό Τομέα
Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης
Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υπουργεία,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Πολιτικούς Φορείς
Τραπεζικό Τομέα
Επιχειρηματικό Τομέα
Πτυχίο Δημοσιογραφίας
Δημοσιογράφος στα διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(δηλαδή, έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες και
περιοδικά,
τηλεοπτικά
κανάλια
και
ραδιοφωνικούς
σταθμούς)
Νομικής

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε:
Δικηγορικά Γραφεία, ως Δικηγόροι στην Κύπρο, την
Ελλάδα ή άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.
Επιχειρήσεις, π.χ. λογιστικά γραφεία
Δημόσιο Τομέα, π.χ. Νομική Υπηρεσία, Δικαστήριο,
Αστυνομία
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Τέχνες
Πρεσβείες (διπλωματικό σώμα)
Τράπεζες, κατέχοντας διοικητικές θέσεις
Εμπορικές-Βιομηχανικές επιχειρήσεις κατέχοντας
διοικητικές θέσεις

Ψυχολογίας

Πτυχίο Ψυχολογίας
Μπορούν να εισαχθούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, για
να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας, ώστε να
ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία ή για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή
ερευνητική πορεία.
Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέρονται ή αδυνατούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση σε θέσεις για τις
οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσιμες, όπως π.χ. σε
οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες, κτλ.
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σχολικής Ψυχολογίας»
Περιλαμβάνει εποπτευόμενη Κλινική Άσκηση 1500 ωρών.
Οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος ψυχολόγου
Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
Κοινωνικής
Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας
Το πρόγραμμα οδηγεί σε συνέχιση σπουδών σε
διδακτορικό επίπεδο στην Κοινωνικής ή/και στην
Αναπτυξιακή Ψυχολογία.
Οδηγεί επίσης σε άμεση απασχόληση σε τομείς όπου τα
προσόντα που προσφέρει στους αποφοίτους του
θεωρούνται
χρήσιμα,
όπως
για
παράδειγμα
σε
Οργανισμούς που ασχολούνται με κοινωνική έρευνα και
έρευνα αγοράς.
Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
Γνωστικής
Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας
Το πρόγραμμα Μάστερ δεν οδηγεί στην απόκτηση
επαγγελματικού τίτλου αλλά στην εμβάθυνση των
γνώσεων σε δύο βασικές περιοχές της Ψυχολογίας με
πολλαπλές εφαρμογές σε διάφορα πεδία.
Αυξάνει
την
ετοιμότητηα
των
αποφοίτων
του
Προγράμματος να κατανοήσουν το ρόλο και τις
προεκτάσει της σύγχρονης εκπαιδευτικής και γνωστικής
ψυχολογίας σε διαρκώς μεταβαλλόμενα σχολικά και
επαγγελματικά πλαίσια.
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Διδακτορικό «Ψυχολογίας»
Οι απόφοιτοι θα μπορούν να διεκδικήσουν καριέρα στον
ερευνητικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.
Διδακτορικό «Κλινικής Ψυχολογίας»
Οι απόφοιτοι θα μπορούν να διεκδικήσουν καριέρα στον
ερευνητικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.
Παράλληλα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο μητρώο
των επαγγελματιών ψυχολόγων σύμφωνα με την Κυπριακή
Νομοθεσία.
Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Δημόσιας Διοίκησης

Τα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος συνδυάζουν
βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ενώ προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα
για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε ένα
συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Οι ειδικότητες που
προσφέρονται είναι:
 Διοίκηση (Μάνατζμεντ)
 Μάρκετινγκ
 Διοικητική Επιστήμη
Παίρνουν
απαλλαγές
από
διάφορα
μαθήματα
επαγγελματικών εξετάσεων:
 Chartered Institute of Marketing.
 Association of Chartered Certified Accountants.
 Chartered Institute of Bankers.
 Institute of Chartered Accountants in England and
Wales.
 Chartered Institute of Management Accountants.
Εργοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση τους με πολύ καλές
προοπτικές σταδιοδρομίας.
Συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό (M.Sc.,
MBA, Ph.D.).
Πτυχίο στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ)
Το πτυχίο στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) προετοιμάζει τους φοιτητές
και τις φοιτήτριες για διοικητικές και ηγετικές θέσεις σε ποικίλες
οργανωτικές δομές στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη-κερδοσκοπικό
τομέα.
Ευκαιρίες εργοδότησης
Διοικητικές θέσεις
Υπεύθυνοι στρατηγικής
Τραπεζικοί
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Επιχειρηματικές δραστηριότητες
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Διοικητικοί λειτουργοί
Οργανωτικής φύσεως ρόλοι
Διαχείριση καινοτομιών
Δημόσια Υπηρεσία
Πτυχίο στο Μάρκετινγκ
Το Μάρκετινγκ ασχολείται με την
εντόπιση, πρόβλεψη,
κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.
Ευκαιρίες εργοδότησης
Διαφήμιση (π.χ. διαφημιστικά γραφεία)
Έρευνες Αγοράς (π.χ. ερευνητές, σύμβουλοι σε εταιρείες)
Διοίκηση Προϊόντος (π.χ. υπεύθυνοι σειράς προϊόντων)
Διοίκηση Πωλήσεων (π.χ. υπεύθυνοι πωλήσεων)
Διοίκηση Λιανεμπορίου (π.χ. υπεύθυνοι καταστημάτων)
Διεθνές Μάρκετινγκ (εξαγωγές, πολυεθνικές)
Δημόσιες Σχέσεις
Πτυχίο στη Διοικητική Επιστήμη
Επιστημονική αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων με
εφαρμογή μεθόδων από διάφορες επιστήμες – μαθηματικά,
στατιστική, πληροφορική κ.λ.π. – με σκοπό την υποστήριξη
λήψης αποφάσεων.
Παράδειγμα εφαρμογών:
Αξιοποίηση παραγωγικών πόρων,
Διαχείρηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και κεφαλαιουχικών
πόρων,
Ελεγχος και βελτίωση ποιότητας κ.λ.π.
Μεταφορές
Ευκαιρίες Εργοδότησης
Τμήματα προγραμματισμού και επιχειρησιακά τμήματα
ιδιωτικών οργανισμών
Τμήματα προγραμματισμού και επιχειρησιακά τμήματα
της Δημόσιας Υπηρεσίας
Σαν αναλυτές και προγραμματιστές σε εταιρείες παροχής
υπηρεσιών και βιομηχανίες παραγωγής

Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Απόφοιτοι του τμήματος αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να έχουν μια επιτυχημένη καριέρα σε ένα ευρύ
φάσμα οργανισμών, όπως:
Τράπεζες
Ελεγκτικοί Οίκοι
Ασφαλιστικές εταιρείες
Χρηματιστηριακές επιχειρήσεις
Οργανισμοί διαχείρισης χαρτοφυλακίων
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Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Εμπορικοί οίκοι
Κυβερνητικοί οργανισμοί
Οι απόφοιτοι μας είναι άρτια καταρτισμένοι ακαδημαϊκά και
εξασφαλίζουν θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές (MSc and PhD)
στα καλυτέρα Διεθνή Πανεπιστήμια όσο και στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου όπου διαπρέπουν.
Οι απόφοιτοι τόσο της Χρηματοοικονομικής όσο και της
Λογιστικής έχουν τη κατάλληλη προετοιμασία για
να
προχωρήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών τίτλων στη
Χρηματοοικονομική όπως του Chartered Financial Analyst (CFA),
ή στη Λογιστική όπως του Chartered Accountant ή του Certified
Accountant.
Πτυχίο στη Λογιστική
Chartered Accountants,
Certified Accountants,
Πτυχίο Χρηματοοικονομική
Chartered Financial Analyst (CFA)
Οικονομικών

Πτυχίο Οικονομικών
Το
Πτυχίο
Οικονομικών
προσφέρει
τη
καλύτερη
προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές (MA, M.Sc., MBA,
PhD) στους τομείς των Οικονομικών, Χρηματοοικονομικής,
Λογιστικής,
Μάρκετινγκ,
Διοίκηση
Επιχειρήσεων,
Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλων.
Προσφέρει την εξασφάλιση απαλλαγών από ορισμένες
εξετάσεις (papers) επαγγελματικής κατάρτισης όπως ACCA,
και ACA με παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι απόφοιτοι μας που
επιλέγουν δευτερεύων κλάδο τη Λογιστική μεγιστοποιούν
τις απαλλαγές αυτές.
Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος, που έγινε μεταξύ
Δεκεμβρίου 2007 και Αυγούστου 2008 και απευθυνόταν σε
691 αποφοίτους του Τμήματος Οικονομικών του
Πανεπιστημίου Κύπρου της περιόδου 1996-2008 έδειξε:
 Το μέσο χρονικό διάστημα ανεργίας μετά το πέρας των
σπουδών των αποφοίτων του Τμήματος δεν υπερέβαινε
τους 5 μήνες.
 Το 62% των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών του
Πανεπιστημίου
Κύπρου
της
περιόδου
1996-2008
παρακολούθησαν ή παρακολουθούν κάποιο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών.
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 Το 26% των αποφοίτων απασχολούνται στο δημόσιο
τομέα, 9% στον ημικρατικό τομέα, 30% στον ιδιωτικό
τομέα, 33% στον τραπεζικό τομέα και 3% είναι
αυτοεργαζόμενοι.
 Η αγορά εργασίας αξιολογεί θετικά τους αποφοίτους του
Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε
σχέση με αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού.
Πτυχίο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι
ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχουν
δημιουργήσει
μεγάλη
ζήτηση
για
υπηρεσίες
που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Ε.Ε. στους τομείς
επιχειρησιακής διοίκησης, δημόσιας υπηρεσίας, τοπική
αυτοδιοίκησης,
περιβαλλοντικού
προγραμματισμού,
εκπαίδευσης, πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής.
Το πρόγραμμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών
Σπουδών έχει ως στόχο να καλύψει με αποφοίτους τις πιο
πάνω ανάγκες.
Διατμηματικό Πρόγραμμα
στα Μαθηματικά και
Οικονομικά

Αρχιτεκτονικής

Διατμηματικό πτυχίο Μαθηματικών και Οικονομικών
Να προετοιμάσει τους απόφοιτους για τις ανάγκες της
σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η καινοτομία του νέου
προγράμματος
είναι
ο
συνδυασμός
γνωστικών
αντικείμενων
που
αφορούν
στα
Μαθηματικά
και
Οικονομικά. Επαγγελματικοί κλάδοι, που σχετίζονται με
οικονομικά, τραπεζικά, οικονομετρία, χρηματοοικονομικά,
ανάλυση και διαχείρηση ρίσκου, κ.α. παρουσιάζουν
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για συνδυασμένες
γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και οικονομικήςθεωρίας.
Να δώσει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαρθο για περαιτέρω σπουδές
σε κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά μεταπτυχιακά
προγράμματα. Η ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που θα
προσφέρονται
θα
επιτρέπουν
στους
απόφοιτους
του
προγράμματος είσοδο σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα
παγκοσμίως σε κλάδους όπως εφαρμοσμένα μαθηματικά,
στατιστική,
οικονομικά,
οικονομετρία,
χρηματοοικονομικά
μαθηματικά, επιχειρησιακή έρευνα, ασφαλιστική επιστήμη, κ.α.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν διάφορες επιλογές
απασχόλησης ή και συνέχισης της εκπαίδευσης τους βάσει
του ότι η μόρφωση που αποκτούν δεν τους δίνει μόνο το
δικαίωμα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και
συνεπώς εξάσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα,
αλλά, λόγω της φύσης της αρχιτεκτονικής παιδείας, τους
προφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ενασχόλησης σε
διάφορα άλλα γνωστικά πεδία.
Μετά από το τετραετές πρόγραμμα σπουδών και την
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απόκτηση του πτυχίου στην Αρχιτεκτονική, οι απόφοιτοι
μπορούν να συνεχίσουν για ακόμα ένα έτος τις σπουδές
τους για απόκτηση του Διπλώματος Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, το οποίο τους επιτρέπει, με την αποπεράτωση
της πρακτικής εξάσκησης, να εξασκούν το επάγγελμα σε
όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δημόσιο
(Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων), σε ημικρατικούς
οργανισμούς ή τράπεζες, σε εργοληπτικές εταιρίες, να
διδάξουν μαθήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Πολιτιστικές υπηρεσίες τραπεζών,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
Μουσεία
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν
στη βιομηχανία,
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
σε κυβερνητικά τμήματα
καθώς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
να εργοδοτηθούν σε διοικητικές θέσεις οργανισμών καθώς
επίσης και στις τεχνικές και εμπορικές τους υπηρεσίες.

Μηχανικών Μηχανολογίας
και Κατασκευαστικής

Οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν εργοδότηση, ή
απασχόληση
ως ελέυθεροι επαγγελματίες σε τομείς όπως είναι η μελέτη
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατασκευών, η
παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η
εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων εκμετάλλευσης
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας,
ο
σχεδιασμός,
εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων αφαλάτωσης, οι
περιβαλλοντικές μελέτες, η μεταφορά και αποθήκευση
φυσικού αερίου, ο βιομηχανικός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός
νέων συσκευών και μεθόδων στη βιοϊατρική, ο σχεδιασμό
βελτιωμένων προϊόντων με τη χρήση νέων υλικών, η
αυτοματοποίηση της παραγωγής και ο έλεγχος νέων
προϊόντων, η βιομηχανία τεχνολογιών περιβάλλοντος, η
ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, ο
σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων θέρμανσης,
κλιματισμού και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, ο
σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση μεταφορικών
μέσων, και πολλοί άλλοι.

Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών
Περιβάλλοντος

Προετοιμάζει τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε έναν
τεχνολογικό
κόσμο.
Οι
απόφοιτοι
μπορούν
να
ακολουθήσουν
σταδιοδρομίες
στο
σχεδιασμό,
την
κατασκευή, τη συντήρηση, τη διεύθυνση, την ανάπτυξη
και την έρευνα.
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Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών

Οι απόφοιτοι μπορούν να επιδιώξουν απασχόληση στη
Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Δημόσιες Υπηρεσίες
Ημικρατικούς Οργανισμούς,
Ιδιωτικές Υπηρεσίες
Ερευνητικά Προγράμματα.

Ιστορίας και
Αρχαιολογίας

Δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
φορέων, όπως
Μέση Εκπαίδευση,
Αρχαιολογική Υπηρεσία,
Διπλωματική Υπηρεσία,
Τα Κέντρα Ερευνών,
τα Αρχεία,
τα Πολιτιστικά Ιδρύματα,
τα Μουσεία
Πινακοθήκες.

Κλασικών Σπουδών και
Φιλοσοφίας

σε

ευρύ

φάσμα

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας προσφέρει
στους αποφοίτους του και των δύο πτυχίων άριστη
φιλολογική κατάρτιση, που τους παρέχει τη δυνατότητα να
εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων και να
στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση της
Κύπρου και της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να
στελεχώσουν:
Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Ιδιωτικά Φροντιστήρια,
Δημόσια διοίκηση
Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς, όπως π.χ. στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο
Εξωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών κ.ά.
Πολιτιστικά Ιδρύματα και γενικότερα σε φορείς προώθησης
του πολιτισμού.
Εκδοτικούς Οίκους,
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Γραμματείς
ΕΠ/ΝΧ 13/02/2013
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