Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο
πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 1992. Στο πλαίσιο διεύρυνσης του
Τμήματος, αυτό μετονομάστηκε αργότερα σε Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών,
αφού πολύ σύντομα το Τμήμα θα προσφέρει και Πρόγραμμα Σπουδών στις Μεσανατολικές
Σπουδές που θα οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Μεσανατολικών Σπουδών.
Στόχοι του Τμήματος
Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς
γλώσσες, καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί των τουρκικών λαών από τον 8ο
αιώνα μέχρι σήμερα. Οι Τουρκικές Σπουδές έχουν διαμορφωθεί σε διάφορες γνωστικές ενότητες
ως εξής: η Τουρκολογία ή οι Τουρκικές (Τurkic) Σπουδές που αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα
των τουρκικών γλωσσών και λογοτεχνιών· οι προ-Οθωμανικές και Οθωμανικές Σπουδές που
επικεντρώνονται στις γλωσσικές ποικιλίες, την ιστορία και τον πολιτισμό του οθωμανικού
χώρου (13ος-20ος αιώνας)· οι Τουρκικές (Turkish) Σπουδές που πραγματεύονται τη γλώσσα, την
πολιτική, τη λογοτεχνία, την οικονομία και την κοινωνία της Τουρκίας· Οι Ισλαμικές Σπουδές
που είναι συστατικό μέρος των Οθωμανικών και των Νεώτερων Τουρκικών Σπουδών και
συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές, οι οποίες καλύπτουν τη μελέτη των
μεσανατολικών λαών (κυρίως αραβικών και ιρανικών), των γλωσσών και των πολιτισμών τους.
Επιπλέον οι Τουρκικές Σπουδές συμπεριλαμβάνουν και τη μελέτη των βαλκανικών λαών σε
σχέση με τον οθωμανικό και τουρκικό κόσμο.
Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις περισσότερες από τις
προαναφερόμενες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική
έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στα συμφραζόμενα του τόπου και ειδικότερα της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, στα ενδιαφέροντα και τους προσανατολισμούς
του προσωπικού, καθώς επίσης και στις ακαδημαϊκές και τις επαγγελματικές προοπτικές των
αποφοίτων.
Κατευθύνσεις Πτυχίων
To Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών οδηγεί στην
απόκτηση Πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές με κατεύθυνση στην Ιστορία-Πολιτική ή τη
Γλωσσολογία-Λογοτεχνία. Το Τμήμα προσφέρει και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, που
οδηγεί στην απόκτηση τίτλων μάστερ και διδακτορικού. Στο πρόγραμμα προβλέπεται
δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης, η οποία καθορίζεται με βάση τις επιλεγόμενες γνωστικές
ενότητες. Προς το παρόν, προσφέρονται δύο κατευθύνσεις: α) Ιστορία-Πολιτική β)
Γλωσσολογία-Λογοτεχνία.
Κινητικότητα φοιτητών
Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών συμμετέχει ενεργά στο κοινοτικό
πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus. Το Τμήμα έχει προς το παρόν συμφωνίες με
πανεπιστήμια και τμήματα στην Τουρκία (κυρίως Κωνσταντινούπολη), Γερμανία, Γαλλία,

Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή φοιτήτριες επιλέγονται μετά από
αίτησή στους από το Τμήμα και φοιτούν ένα εξάμηνο (σε ειδικές περιπτώσεις ένα χρόνο) σε
πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αφού φυσικά το δεύτερο εγκρίνει την εκεί φοίτησή τους.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών χρηματοδοτεί κάθε χρόνο
εντατικά μαθήματα Τουρκικής στην Τουρκία για μια ομάδα 20-25 φοιτητών. Οι
φοιτητές/φοιτήτριες έχουν έτσι τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα τουρκικά τους και να
γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Τουρκίας. Τα μαθήματα γίνονται συνήθως τον
Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη σε εξειδικευμένο Κέντρο Γλωσσών και διαρκούν τέσσερις
εβδομάδες. Στην περίπτωση επιτυχημένης παρακολούθησης (και εξέτασης) δίνεται ένα
πιστοποιητικό στο τέλος των μαθημάτων. Το Τμήμα πληρώνει τα αεροπορικά εισιτήρια και τα
δίδακτρα των μαθημάτων, ενώ η διαμονή είναι με έξοδα των φοιτητών.

