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Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει προπτυχιακό
πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, με
τρεις κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, μετά από το πρώτο
έτος σπουδών, όπου διδάσκονται εισαγωγικά μαθήματα
και μαθήματα γενικής φύσεως, οι φοιτητές καλούνται να
επιλέξουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Μεταφραστικές Σπουδές
Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, τέσσερα δευτερεύοντα
προγράμματα στους πιο κάτω τομείς:
Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Αμερικανική Λογοτεχνία και Αμερικανικός Πολιτισμός
Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό)
Τέλος, συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που συντονίζεται από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στον τομέα της Θεωρητικής
και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, ενώ προγραμματίζει
την εκκίνηση μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα
της Διδακτικής της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL), καθώς και νέου προγράμματος Μάστερ
στις Αγγλικές Σπουδές. Επίσης, προσφέρει προγράμματα
διδακτορικού επιπέδου στους τρεις βασικούς τομείς εξειδίκευσης του Τμήματος: στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
και τις Πολιτισμικές Σπουδές, στη Γλωσσολογία και στις
Μεταφραστικές Σπουδές.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ των τριών κατευθύνσεων

Εισαγωγή

Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και
Πολιτισμικές Σπουδές
Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα
συγκριτικής μελέτης και ανάλυσης αγγλόφωνης
και άλλης σχετικής λογοτεχνίας. Πραγματεύεται
σε βάθος μείζονες συγγραφείς, σημαντικά λογοτεχνικά είδη, περιόδους και κινήματα, εφαρμόζοντας ένα φάσμα κριτικών και μεθοδολογικών
προσεγγίσεων στην ερμηνεία κειμένων διαφορετικών γεωγραφικών και ιστορικών πλαισίων. Δεδομένης της διαπολιτισμικής φύσης της αγγλικής
γλώσσας και λογοτεχνίας, προάγεται η κριτική
και διεπιστημονική ανάλυση κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών, τόσο σε τοπικό επίπεδο
όσο και σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο. Στόχος είναι η διαμόρφωση της ικανότητας αναγνώρισης ηθικών και κοινωνικο-πολιτικών ζητημάτων
στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στον πολιτισμό
γενικότερα, μέσα από μια βαθύτερη κατανόηση
του σύγχρονου ρόλου των κριτικών ανθρωπιστικών σπουδών.

Θεωρητική και
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Η κατεύθυνση προσφέρει τη δυνατότητα επιστημονικής μελέτης της γλώσσας με βάση δύο άξονες: τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Ο άξονας της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
εστιάζεται στη διδασκαλία της δομής της αγγλικής
σε όλα τα επίπεδά της (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη). Επιπλέον, μελετάται η σημασία
και η ερμηνεία της γλώσσας εντός (σημασιολογία)
και εκτός (πραγματολογία) της δομής της, η εξέλιξη των γλωσσών και η σχέση μεταξύ διαφορετικών γλωσσών (ιστορική-συγκριτική γλωσσολογία),
η σχέση γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων
(ψυχογλωσσολογία), η γλώσσα ως νοητικό αντικείμενο (κατάκτηση πρώτης γλώσσας, γλωσσικές
διαταραχές), και τέλος τα εργαστηριακά και τεχνικά μέσα για τη μελέτη γλωσσικών φαινομένων
(πειραματική γλωσσολογία).

Μεταφραστικές Σπουδές
Η κατεύθυνση εξειδίκευσης στις Μεταφραστικές
Σπουδές επικεντρώνεται στη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης και, γενικότερα, στις διαπολιτισμικές σπουδές και τη διαπλοκή τους με
τη μετάφραση. Η μεταφραστική δραστηριότητα
δεν νοείται ως αμιγώς και αποκλειστικά διαγλωσσικό φαινόμενο, αλλά ως διαπολιτισμική
πρακτική, εφόσον απαραίτητες θεωρητικές
προϋποθέσεις για τη μεταφραστική θεωρία και
πράξη είναι η γενικότερη συγκριτική ικανότητα
και η διαπολιτισμική οπτική. Το Τμήμα Αγγλικών
Σπουδών προσφέρει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ιδίως μετά την άνθηση
του μεταφραστικού επαγγέλματος που διαπιστώνεται παγκοσμίως από τη δεκαετία του ’70
και δη στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Διεθνής Αναγνώριση – Πολιτιστική και Κοινωνική Προσφορά

Ο άξονας της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
μελετά παιδαγωγικές πτυχές της διδασκαλίας της
γλώσσας, προσφέροντας άρτια κατάρτιση στη
διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
Προσφέρονται, επίσης, άλλοι κλάδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (π.χ. η κατάκτηση
δεύτερης γλώσσας, η κατάκτηση γλώσσας κληρονομιάς, η διγλωσσία, η πολυγλωσσία, η διαγλωσσία, η διδασκαλία και εκπαίδευση) και της
Κοινωνιογλωσσολογίας (π.χ. η γλώσσα στην κοινωνία, η διαλεκτολογία, οι γλωσσικές ποικιλίες
και γλωσσική ποικιλότητα, ο γλωσσικός σχεδιασμός, η γλωσσική πολιτική, η σχέση της επίσημης
γλώσσας με τις διαλέκτους και με μειονοτικές
γλώσσες, η χρήση της αγγλικής ως δεύτερης ή
ξένης γλώσσας στην Κύπρο κ.λπ.).

Με σκοπό την προαγωγή των ερευνητικών και διδακτικών
τους δραστηριοτήτων, τα μέλη του Τμήματος Αγγλικών
Σπουδών έχουν επαφές και συνεργασίες με έναν σημαντικό
αριθμό ακαδημαϊκών και πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Σε επίπεδο Τμήματος, έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός
συνεργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής
ERASMUS+, οι οποίες προσφέρουν σε φοιτητές και διδάσκοντες τη δυνατότητα να επισκέπτονται ιδρύματα του εξωτερικού και να αποκομίζουν επωφελείς εμπειρίες. Ταυτόχρονα, η παρουσία φοιτητών και ακαδημαϊκών από τα
ιδρύματα αυτά εμπλουτίζει κάθε εξάμηνο την ακαδημαϊκή
και κοινωνική ζωή του Τμήματος. Το Τμήμα διατηρεί επίσης
στενούς δεσμούς με το διεθνώς αναγνωρισμένο Institute
for World Literature του Πανεπιστημίου Harvard, στο οποίο
συμμετέχουν διδακτορικοί φοιτητές του.
Όλο το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος δημοσιεύει σε
έγκριτα διεθνή περιοδικά και σε διακεκριμένους εκδοτικούς
οίκους της Ευρώπης και της Αμερικής. Η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος φανερώνεται επίσης από τη συμμετοχή
μελών του στις συντακτικές επιτροπές διεθνών, εγνωσμένου
κύρους επιστημονικών περιοδικών και από το ότι συχνά
προσκαλούνται να υπηρετούν ως ανεξάρτητοι κριτές για
τέτοιου είδους περιοδικά και εκδοτικούς οίκους. Επιπρόσθετα, τα μέλη του Τμήματος προσελκύουν τοπικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχουν σε διεθνή
ερευνητικά δίκτυα. Επιπλέον, συμμετέχουν τακτικά σε διεθνή
συνέδρια στο εξωτερικό και διοργανώνουν συνέδρια και
ημερίδες στην Κύπρο με συμμετοχή από διάφορες χώρες
του εξωτερικού, ενδυναμώνοντας έτσι τις σχέσεις του Τμήματος με τον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο. Ακόμη, το
Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο, με μεγάλη επιτυχία, σειρές
ανοικτών διαλέξεων (στα πλαίσια του Departmental Forum
και του Cyprus Acquisition Team), στις οποίες διδάσκοντες,
μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές
από άλλα πανεπιστήμια παρουσιάζουν την έρευνά τους,
συζητούν τις ιδέες και τα επιστημονικά τους ευρήματα και
λαμβάνουν χρήσιμη ανατροφοδότηση από το κοινό.
Η ευρύτερη πολιτιστική και κοινωνική προσφορά του Τμήματος περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (για παράδειγμα διαλέξεων και θεατρικών παραστάσεων), τη διοργάνωση διαγωνισμού ποίησης και τη συνδιοργάνωση σχετικού φεστιβάλ, τη συμμετοχή μελών του
σε διάφορες κρατικές επιτροπές (όπως το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και η Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής Κύπρου), τη συμμετοχή στην προϋπηρεσιακή επιμόρφωση των καθηγητών Αγγλικής της Μέσης Εκπαίδευσης,
τη θεματοθέτηση και βαθμολόγηση εξεταστικών δοκιμίων
των Παγκύπριων Εξετάσεων, όπως και αρθρογραφία στον
Τύπο.

Ανθρωπιστική παιδεία και καλλιέργεια.
Διαμόρφωση κοινωνικής και ιστορικής συνείδησης.
Κριτική και αναλυτική σκέψη.
Δημιουργικότητα και δυνατότητα παραγωγής νέων
ιδεών και ερμηνειών.
Ευχέρεια στη διεξαγωγή έρευνας, στην αξιολόγηση
πληροφοριών και στην παρουσίαση ερευνητικών
αποτελεσμάτων.
Ικανότητα έκφρασης ιδεών και διατύπωσης
επιχειρημάτων με σαφήνεια και πειστικότητα.
Συνθετική ικανότητα.
Ικανότητα κριτικού στοχασμού, αναστοχασμού και
κριτικής αμφισβήτησης.
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο.
Μεταδοτικότητα και αφηγηματική δεξιότητα.
Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.
Δεξιότητες στη συνεργασία και στη διεξαγωγή
ομαδικής εργασίας.

Σταδιοδρομία

Δεξιότητες Φοιτητών

Πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρουν
τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος καλλιεργούν στους φοιτητές ένα μεγάλο φάσμα ευρύτερων δεξιοτήτων, όπως:

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους
και των τριών κατευθύνσεων του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας άρτια κατάρτιση, με εξειδικευμένες αλλά και
πολύπλευρες επιστημονικές γνώσεις, που τους επιτρέπουν
να στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων για τη μελλοντική
τους απασχόληση.
Οι απόφοιτοι του πτυχιακού μας προγράμματος έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων
και, αφού επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, στους καταλόγους διορισίμων, ώστε να στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοί μας μπορούν να
σταδιοδρομήσουν:
Στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
Σε κέντρα μετάφρασης, διερμηνείας και υποτιτλισμού.
Στο χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της
δημιουργικής γραφής.
Σε εκδοτικούς οίκους.
Σε μέσα επικοινωνίας.
Σε πολιτιστικά ιδρύματα και σε φορείς προώθησης του
πολιτισμού.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
Επίσης, οι απόφοιτοι του πτυχιακού μας προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στο επίπεδο
μάστερ ή διδακτορικού. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν τη
δυνατότητα να στελεχώσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση, διδάσκοντας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και προσφέροντας
τις υπηρεσίες τους σε ερευνητικά κέντρα και κέντρα διδασκαλίας. Ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων, τόσο από το
πτυχιακό όσο και από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα,
σταδιοδρομούν σε αυτούς τους τομείς, στελεχώνοντας πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Μαρτυρίες
Φοιτητών/Αποφοίτων

ΕΒΕΛΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΑ

MİNE ATLI

Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια και δύο τίτλους
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού, είμαι πεπεισμένη ότι οι
βάσεις που μπαίνουν στην αρχή μιας σταδιοδρομίας είναι ο πιο καθοριστικός
παράγοντας επιτυχίας. Στην περίπτωσή μου, αυτές οι βάσεις μπήκαν στο Τμήμα
Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκεί, πήρα όλα τα απαραίτητα εφόδια
για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή μου πορεία, τόσο μέσω των βασικών μου σπουδών, όσο
και μέσα από συμμετοχές σε ομάδες έρευνας, ερευνητικά προγράμματα, θερινά
σχολεία στην Κύπρο και το εξωτερικό, και πολλές άλλες δραστηριότητες που είναι
τόσο απαραίτητες όταν βρίσκεται κανείς στο ξεκίνημα της καριέρας του. Τα μαθήματα
ήταν εξαιρετικά χρήσιμα, το επίπεδο της έρευνας είναι σταθερά πολύ υψηλό, και το
περιβάλλον είναι υποστηρικτικό απέναντι στους φοιτητές και τις ανάγκες τους. Ο
μικρός αριθμός φοιτητών στο Τμήμα προσέφερε την πολύτιμη δυνατότητα άμεσης
και συχνής επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό. Χωρίς καμία αμφιβολία, η
φοίτησή μου εκεί μου άλλαξε τη ζωή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση
των προσωπικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών μου.

Απόφοιτος Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
Co-Founder and Managing Partner, Reynar & Atlı
Law Firm
Studying at the Department of English Studies at the
University of Cyprus provided me with the knowledge
and understanding of the value of a low studentteacher ratio. At UCY, you are more than just a student
number: Staff and educators invested time and effort to understand our individual
capacities and encouraged us to excel. Professors and Lecturers provided critical
feedback, that I still use in my professional life today. The Department of English
Studies did not just enhance my academic skills, but my ability to learn and apply
critical analysis. I recommend UCY to all students who are looking for a challenging
experience, that will accelerate individual growth and development.

Απόφοιτος Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ακαδημαϊκός, Κάτοχος Διδακτορικού στη Γλωσσολογία
από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης
Ramón y Cajal Senior Research Fellow στο Πανεπιστήμιο
Rovira i Virgili

ΣΚΕΥΗ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑΣΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Απόφοιτος Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
Καθηγήτρια Αγγλικών και Ισπανικών/Μεταφράστρια

Απόφοιτος Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
Κάτοχος Διδακτορικού στην Αμερικανική
Λογοτεχνία από το University of Maryland
Director of Academic Innovation & Strategic
Solutions, California State University San Marcos,
U.S.Α.

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Κύπρου μου έδωσε την ευκαιρία να φοιτήσω σε ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με καθηγητές και
φοιτητές από όλο τον κόσμο. Επίσης, μου δόθηκε η
δυνατότητα και η απαραίτητη στήριξη για να
συμμετάσχω σε δύο καλοκαιρινά σχολεία στη Σκωτία και στη Γερμανία, καθώς και να
περάσω ένα εξάμηνο στην Ισπανία με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών
ERASMUS+. Τα τέσσερα χρόνια που πέρασα στο Τμήμα θα τα θυμάμαι πάντα, γιατί
ήταν η αρχή της καριέρας μου ως καθηγήτριας αγγλικών και ισπανικών και ως
μεταφράστριας, αλλά ταυτόχρονα διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μου. Ακόμα και μετά
την αποφοίτησή μου, οι δεσμοί μου με το Τμήμα και τους ανθρώπους του δεν
διακόπηκαν. Επομένως, όταν εργοδοτήθηκα εκεί ως Ειδική Επιστήμονας στον Τομέα
της Μετάφρασης, επτά χρόνια μετά την αποφοίτησή μου, η χαρά μου ήταν
απερίγραπτη. Είμαι σίγουρη πως η επαφή μου με το Τμήμα θα κρατήσει για πάντα.

My undergraduate degree from the Department of English Studies was key to my
fulfilling academic and professional career. During my studies, I explored such varied
areas as translation studies, cultural studies, and linguistics, which prepared me to
successfully pursue post-graduate degrees in the United States and find employment
in fields such as translation, journalism, teaching, and academic leadership. At a time
when career expectations continue to shift, this diverse academic skillset has provided
me with great flexibility. While my academic preparation was invaluable, I gained
more than just that; I found inspiration, motivation, and mentorship. The Department
of English Studies was truly a space of personal growth, that I still value greatly.

ΧΡΥΣΤΑΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ

Τεταρτοετής Φοιτήτρια Πτυχίου Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας (Κατεύθυνση Αγγλόφωνης
Λογοτεχνίας και Πολιτισμικών Σπουδών)
Πρωτεύσασα στις Παγκύπριες Εξετάσεις για το έτος 2017

Απόφοιτος Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
Ακαδημαϊκός, Κάτοχος διδακτορικού στην Αγγλική
Λογοτεχνία από το University of East Anglia
Senior Lecturer in English Literature στο Bath
Spa University

Πριν αρχίσω τις σπουδές μου ως φοιτήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας, πίστευα ότι ο συγκεκριμένος κλάδος
σπουδών προετοιμάζει κυρίως μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας. Στην πορεία, διαπίστωσα με τεράστιο
ενθουσιασμό ότι το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με το
προπτυχιακό πρόγραμμα τριών κατευθύνσεων που προσφέρει και το άριστα
καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, προετοιμάζει τους φοιτητές του για πολύ
περισσότερα πράγματα με γνώμονα την ανθρωπιστική παιδεία. Οι γνώσεις που μπορεί
να αποκομίσει κανείς καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα και κάθε φοιτητής μπορεί
να προσαρμόσει το πρόγραμμά του με βάση τα ενδιαφέροντα και τις μελλοντικές του
βλέψεις. Αν και σήμερα οι προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας για κάθε
απόφοιτο φαντάζουν αβυσσαλέες, ένας απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
διαθέτει όχι μόνο τις κατάλληλες βάσεις για να ασκήσει το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού, αλλά και το κριτικό πνεύμα, τις γνώσεις, την ευελιξία στη σκέψη και
τις ανθρωπιστικές αξίες για να ακολουθήσει κάποια εντελώς διαφορετική καριέρα.

I am a Senior Lecturer in English at Bath Spa
University. I wouldn’t have become the kind of
independent and curious person I am today and enjoy the academic career I have
in Britain, without studying English at the University of Cyprus. The flexible English
course I undertook there was the best thing that ever happened to me. Not only did
its diverse modules introduce me to the wonders of all types of literature written in
English, but, more importantly, they gave me a comparative perspective through
which I rediscovered life in refreshing and pleasurable new ways. It is amazing what
actual difference you can make, when you start thinking for yourself and put your
curiosity to a good end. I was fortunate to be taught by inspirational lecturers, who
knew how to embed life skills in their teaching and showed me the importance of
making critical thinking a principle in life and not merely applying it just as a tool
to read texts. I hope that my students will also learn through my own academic
practice how to be reflective, innovative and reflexive. If you are looking for a lifechanging experience, that will transform your relationship with words and yourself
and show you how to navigate in the ever changing and uncertain world we
currently live in, but without having to worry about employability, then this is the
course for you. Go for it!
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