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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 
12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2022: 
 
 

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 

Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 

- Μάστερ στη Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών: Δέκα (10) θέσεις  

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τμήματος, πρέπει 
να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο 
ή στο εξωτερικό. Επίσης, πρέπει να έχουν εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και για τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, 
παρακαλούμε δείτε πιο κάτω. 
 
Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή του προγράμματος, Καθ. Φοίβο 
Παναγιωτίδη (phoevos@ucy.ac.cy). 

 
- Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία: Τέσσερις (4) θέσεις 

 
Οι θέσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία προκηρύσσονται για τα πεδία της 
Θεωρητικής Γλωσσολογίας, της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδακτικής της 
Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL) και, πιο συγκεκριμένα, για τις ακόλουθες 
ερευνητικές περιοχές: 

  
•         Κατάκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας 

•         Διγλωσσία, πολυγλωσσία, γλώσσα κληρονομιάς 

•         Σύνταξη και μορφολογία της Αγγλικής 

•         Συγκριτική γραμματική, γραμματική θεωρία (σύνταξη και μορφολογία) 

•         Κοινωνιογλωσσολογία, οικογενειακή γλωσσική πολιτική 
•         Μεθοδολογία του TESOL, διδασκαλία και εκπαίδευση 

 
Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή του προγράμματος, Καθ. Κλεάνθη 
Γκρώμαν (kleanthi@ucy.ac.cy). 

 
 
Κριτήρια Εισδοχής και Οδηγίες για την Υποβολή Αιτήσεων 

 
Οι υποψήφιοι για εισδοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τμήματος πρέπει 
να κατέχουν, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα από αναγνωρισμένο 
πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  
 
Οι υποψήφιοι για εισδοχή στα Διδακτορικά προγράμματα αναμένεται να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού 
τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών από 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  
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Όλοι οι υποψήφιοι, τόσο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ όσο και για τα Διδακτορικά 
προγράμματα, πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της  αγγλικής γλώσσας (περισσότερες πληροφορίες πιο 
κάτω).  
 
Οι αιτήσεις για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά, μέσω 

του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

http://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm  

Μαζί με τη συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω: 

1) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα. 

2) Πιστοποιημένα αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών ανάλογα με την περίπτωση. 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιημένο αντίγραφο του Πτυχίου του/της αιτητή/ριας – ή επίσημη βεβαίωση με την οποία να 

πιστοποιείται ότι ο/η αιτητής/ρια θα έχει αποφοιτήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος για το οποίο κάνει αίτηση – και πιστοποιημένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας 

του Πτυχίου του/της. Επιπρόσθετα, οι αιτήσεις για τα διδακτορικά προγράμματα πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιημένο αντίγραφο του μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Μάστερ του 

αιτητή/ριας. 

3) Έκθεση Ενδιαφερόντων (σύντομη δήλωση, από 500 λέξεις μέχρι 2 σελίδες, που να αναφέρεται στους 

λόγους που ο/η αιτητής/ρια επιθυμεί να εισαχθεί στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να 

περιγράφει τους στόχους και τα μελλοντικά του/της σχέδια. 

4) Προκαταρκτική Ερευνητική Πρόταση (μόνο για αιτήσεις για τα διδακτορικά προγράμματα, περίπου 

1,500 λέξεις). 

5) Δείγματα εργασιών του/ριας αιτητή/ριας στην αγγλική (οι οποίες, στην περίπτωση αιτήσεων για τα 

διδακτορικά προγράμματα, πρέπει να περιλαμβάνουν αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας του/της αιτητή/ριας). 

6) Συστατικές επιστολές: οι αιτητές/ριες θα πρέπει να δώσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις 

ακαδημαϊκών που θα κληθούν να υποβάλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Για αιτήσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ 

απαιτούνται τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές, ενώ για αιτήσεις στα διδακτορικά προγράμματα 

απαιτούνται τρεις.   

7) Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ριες απαιτείται 

να κατέχουν πιστοποιητικό IELTS με βαθμολογία 6,5 και άνω, ή ισοδύναμο αυτού. Διευκρινίζεται ότι 

οι απόφοιτοι/ες από αγγλόφωνα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών δεν είναι απαραίτητο να 

προσκομίσουν το εν λόγω πιστοποιητικό.  

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στα αγγλικά.  

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη για να διαπιστωθεί 

η καταλληλότητά  τους για το πρόγραμμα για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση.  

 
Πληροφορίες: 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών:   
 
Τηλ.: 22 892101 – 22 892102 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα: 
http://www.ucy.ac.cy/eng/en/academicprogramms/postgraduate 
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα για το κάθε πρόγραμμα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την πιο κάτω 

ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees 
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2. ΤΜΗΜΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 
Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
➢ Δέκα (10) 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  

• Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας 

• Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 

• Αστικός Σχεδιασμός 

• Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
 
➢ Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng)  στα πλαίσια του διατμηματικού 

μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
Σχεδιασμός»  
 

➢ Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής «Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»** 

 
*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).  
 
Οι υποψήφιοι για εισδοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ του Τμήματος, πρέπει να 
κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα επιστήμης ή μηχανικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή 
άλλο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  
 
**Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη διευρυμένη επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προτείνει 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών.  
 
Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.  22 892980, Φαξ: 22 895056 
 
 
 

3. ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Τριάντα  (30) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ 

ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 

• 20 θέσεις για Μάστερ 

• 10 θέσεις για Διδακτορικό 
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Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών προσφέρονται μόνο στην 

Αγγλική γλώσσα. 

 

Πρόγραμμα Μάστερ (Μ.Sc.): 

• Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική   

• Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες  

• Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία  

 

Πρόγραμμα Διδακτορικού (Ph.D.) : 

• Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες  

• Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία  

 

Τα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, καθώς επίσης και το πρόγραμμα 
Διδακτορικού στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία, περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα και ενισχυμένη 
εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική δεν προσφέρει εργαστηριακή 
έρευνα. Το Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία περιλαμβάνει είτε εργαστηριακή είτε βιβλιογραφική 
έρευνα. Στους φοιτητές που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται μία εκ των δύο επιλογών κατά 
την εισδοχή τους. 
 
Υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν εργαστηριακή 
έρευνα συνίσταται να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος πριν από την υποβολή της αίτησής τους, 
με σκοπό την εξασφάλιση θέσης σε ερευνητικό εργαστήριο για εκπόνηση της εργαστηριακής διατριβής καθώς 
επίσης και για τη σωστή επιλογή εργαστηρίου βάσει των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων. Κατά την είσοδό 
τους σε προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, οι φοιτητές θα πρέπει ήδη να 
γνωρίζουν με ποιο μέλος ΔΕΠ θα εκπονήσουν τη διατριβή τους . 
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. 
 
Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:  
Άννα Χρίστου  
Τηλ.:  +357 22 892894,  Email: annac@ucy.ac.cy  
 
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους 
υπεύθυνους καθηγητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
http://www.ucy.ac.cy/biol/el/ 
 
 
 

4. ΤΜΗΜΑ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  ΚΑΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Είκοσι τρεις (23) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 

Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 

 

• 15 θέσεις για Μάστερ 

• 8 θέσεις για Διδακτορικό 

 

• Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία  
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Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ πρέπει να κατέχουν 
πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην 
Κύπρο ή στο εξωτερικό, με βαθμολογία 7 και άνω. Επίσης, πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση μίας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και για 
τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα πιο κάτω.  

 

• Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία 
 
Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Διδακτορικού πρέπει να είναι 
κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Νεοελληνικές Σπουδές ή σε 
συναφές αντικείμενο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, με βαθμολογία 
«άριστα» ή «λίαν καλώς». Επίσης, πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης 
γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και για τις οδηγίες για την 
υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα πιο κάτω.  
 
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό Πρόγραμμα παρακαλούνται να συμβουλευθούν τις σελίδες των 
ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στις οποίες μπορούν να 
δουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους: 
 
https://www.ucy.ac.cy/bmg/el/staff/academic 
 
Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος, το οποίο 
λόγω της εξειδίκευσής του, θα μπορούσε να αναλάβει την εποπτεία της διατριβής.       

 
Κριτήρια Εισδοχής και Οδηγίες για την Υποβολή Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά, μέσω 

του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

Συστημα Διαχειρισης Μεταπτυχιακων Αιτησεων (ucy.ac.cy) 

Μαζί με τη συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω: 

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

2. Πιστοποιημένα αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών. Ειδικότερα, οι αιτήσεις για το 

πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιημένο αντίγραφο του Πτυχίου 

του/της αιτητή/ριας – ή επίσημη βεβαίωση με την οποία να πιστοποιείται ότι ο/η αιτητής/ρια θα έχει 

αποφοιτήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος για το οποίο κάνει αίτηση – και 

πιστοποιημένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας του Πτυχίου του/της. Οι αιτήσεις για τα 

διδακτορικά προγράμματα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον από πιστοποιημένο αντίγραφο του 

μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Μάστερ του αιτητή/ριας και πιστοποιημένο αντίγραφο της 

αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου Μάστερ του/της. 

3. Έκθεση Ενδιαφερόντων (σύντομη δήλωση, από 500 λέξεις μέχρι 2 σελίδες), που να αναφέρεται στους 

λόγους που ο/η αιτητή/ρια επιθυμεί να εισαχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να περιγράφει τους 

στόχους και τα μελλοντικά του/της σχέδια. 

4. Προκαταρκτική Ερευνητική Πρόταση (μόνο για αιτήσεις για διδακτορικό, περίπου 1,500 λέξεις). 

5. Δείγμα ακαδημαϊκού δοκιμίου του/της αιτητή/ριας. Ειδικότερα, στην περίπτωση αιτήσεων για μάστερ 

σεμιναριακή εργασία και στην περίπτωση αιτήσεων για το επίπεδο διδακτορικού αντίγραφο της κύριας 

μεταπτυχιακής εργασίας (μάστερ) του/της αιτητή/ριας (ή δημοσιευμένη επιστημονική εργασία). Στην 

περίπτωση που το πρόγραμμα που παρακολούθησαν δεν κατέληγε σε κύρια μεταπτυχιακή εργασία, 

οι αιτητές/ριες καλούνται να καταθέσουν δύο σεμιναριακές εργασίες ή μία δημοσιευμένη επιστημονική 

μελέτη τους.  

6. Δύο συστατικές επιστολές για το πρόγραμμα μάστερ/ τρεις συστατικές επιστολές για το διδακτορικό 

πρόγραμμα. Οι αιτητές/ριες θα πρέπει να δώσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις ακαδημαϊκών που 

θα κληθούν να υποβάλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο μέσω του ηλεκτρονικού 
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συστήματος. Σημειώνεται ότι μόνο μία από τις συστατικές επιστολές δύναται να προέρχεται από 

ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.   

7. Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας που θα δηλωθεί. Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι/ες από 

ξενόγλωσσα πανεπιστήμια δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν το εν λόγω πιστοποιητικό.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα: 
 
https://www.ucy.ac.cy/ppmg/el/ 
 
Για πληροφορίες σχετικά την οργάνωση, τη διάρκεια και το θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως επίσης σχετικά με το τα δίδακτρα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την πιο 

κάτω ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studies-regulations 

https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees 

 
Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
 
Νίκη Σοφοκλέους     Χριστιάνα Μυλωνά 
Τηλέφωνο.: 22 893870,     Τηλέφωνο: 22 894302     
Τηλεομοιότυπο: 22  894490,     Τηλεομοιότυπο: 22 894490 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: niki.sophocleous@ucy.ac.cy  Ηλεκτρ. διεύθυνση: mylona.christiana@ucy.ac.cy 
 
 
Συντονίστρια Προγράμματος: 
 
Καθηγήτρια Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: ilia@ucy.ac.cy 
 
 
 

5. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙNΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη 
Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• 16  θέσεις για Μάστερ  

•  6  θέσεις για Διδακτορικό   
 

Σημαντική ενημέρωση: Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους στο 
σχετικό με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους τμήμα:  για το φιλολογικό πεδίο στο Τμήμα Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών και για το ιστορικό και αρχαιολογικό πεδίο στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

 
Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Προγράμματος:  http://ucy.ac.cy/byz/el/ 
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Από τις Γραμματείες Τμημάτων: 
 
➢ Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Τηλέφωνο: 22 893870, 22 894302 

Ηλεκτρον. διεύθυνση: niki.sophocleous@ucy.ac.cy, mylona.christiana@ucy.ac.cy 
 

➢ Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Τηλέφωνο: 22 892180 

Ηλεκτρον. διεύθυνση: isa@ucy.ac.cy 
 
Συντονιστές Προγράμματος Τμημάτων: 
 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Καθηγητής Martin Hinterberger, ηλεκτρ. διεύθυνση: 
siebens@ucy.ac.cy 
 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Παρανή, ηλεκτρ. διεύθυνση: 
mparani@ucy.ac.cy  
 

 

6. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
Δεκαέξι (16) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή 
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• 6 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας 

• 6 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 

• 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές 

• 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 
 

 
Πληροφορίες: 
 
Από το Συντονιστή του Προγράμματος: 
Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Χριστιά, Τηλ. 22 89 43 74 
Email: christias.panagiotis@ucy.ac.cy 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.: 22  89 43 89,    Φαξ: 22 89 43 87,   Email:  french@ucy.ac.cy  
 
 

7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Τριάντα έξι (36) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 

  
(α) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

ως ακολούθως: 

  

• 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Ελληνική) 

• 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Αγγλική) 

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από άτομα που ενδιαφέρονται ν’ ακολουθήσουν το διδακτορικό 

πρόγραμμα με έμφαση σ’ οποιοδήποτε από τους κύριους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων: 

• Διοίκηση  
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• Διοικητική Επιστήμη / Επιχειρησιακή Διοίκηση 

• Μάρκετινγκ 

• Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος Μάστερ σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.  
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

1. Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση μέχρι 1500 λέξεις που να περιγράφει συνοπτικά το προτεινόμενο 
θέμα έρευνας.  Συγκεκριμένα, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

• Τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σημασία τους  

• Την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για προσέγγιση των 
ερωτημάτων  

• Βασική βιβλιογραφία για το θέμα  

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διδακτορικού 
 

2. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και 

πιστοποιητικά). Αυτό δεν είναι απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία 

αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος. 

 

3. Τρεις (3) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 
 
Σημ.: Συνιστάται στους/στις υποψηφίους/ες όπως, πριν την υποβολή της αίτησης τους μελετήσουν τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, σε συνάρτηση με τα δικά τους και 
εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.  Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος www.ucy.ac.cy/bpa  
 
Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
 
Κούρρη-Χριστοδούλου Μύρια    Καλαποδά Δώρα 
Τηλ.: 22 893650,       22893740     
Fax: 22 895030,        Email: kalapoda.theodora@ucy.ac.cy  
Email: bamyria@ucy.ac.cy        
 

 
(β) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΔΑΔ). 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, 
αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας οποιουδήποτε Οργανισμού. Με πίστη σε αυτήν την πραγματικότητα, 
το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει ένα 
καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human 
Resource Management). 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προσφέρει γνώσεις στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες σχετικά με τη διαχείριση ατόμων και ομάδων στους 
Οργανισμούς. Ο κύριος σκοπός του είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες ένα εποικοδομητικό 
περιβάλλον μάθησης μέσα από το οποίο να κατανοηθεί η αξία και η συμβολή της Δ.Α.Δ στην ευημερία των 
Οργανισμών. Κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το πρόγραμμα είναι η εστίαση τόσο στη θεωρία όσο 
και στην πρακτική της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.  Με βάση τα πιο πάνω, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα 
αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο, είτε για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο στο 
συγκεκριμένο τομέα ή να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορα 
εργασιακά περιβάλλοντα.  
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Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της ΔΑΔ ώστε να εφοδιάζει τους/τις 
απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια και είναι 
κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της ΔΑΔ. Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει 
επιπρόσθετα τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να ενδυναμώσουν πέραν των γνωστικών τους δεξιοτήτων και τις 
επικοινωνιακές, αναλυτικές και κοινωνικές δεξιότητές τους. 

Κριτήρια και Διαδικασία Εισδοχής Φοιτητών και Φοιτητριών  

 

• Ακαδημαϊκά Κριτήρια 

- Αναγνωρισμένο Προπτυχιακό Δίπλωμα, με ελάχιστο βαθμό 7.0 (από τα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1, με 

βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου). 

- Η θεματική ενότητα του πτυχίου δεν είναι καθοριστικής σημασίας. Η ειδίκευση των υποψηφίων, όσον 

αφορά το πτυχίο τους, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε τομέα. 

 

• Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας 

• Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ισοδύναμου επιπέδου τουλάχιστον C1 του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ξένων Γλωσσών (CEFR), ενδεικτικά, μέσω μίας από τις 
ακόλουθες εξετάσεις (δεν αφορά αιτητές/αιτήτριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αναγνωρισμένου 
αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος): 
 
- IELTS   7.0  
- Aptis Advanced: C1    
- IGCSE/GCE  B 
- TOEFL iBT   95 
 

• Δύο (2) συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς και/ή προϊσταμένους/ες (τουλάχιστον μία απαραίτητα 

από ακαδημαϊκό).   

 
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Προγράμματος ή τη Γραμματεία του Τμήματος: 
 

Συντονιστής Προγράμματος 

Κωνσταντίνος Κωστογλούδης 
Τηλ.: +357-22893635 
mschrm@ucy.ac.cy 

Κούρρη-Χριστοδούλου Μύρια 
Τηλ.: +35722893650  
bamyria@ucy.ac.cy 

Καλαποδά Δώρα 
Τηλ: +35722893740 
kalapoda.theodora@ucy.ac.cy 

Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/mschrm/el/ 

 
Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης 
Δεδομένων των Σχολών “Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών" και  "Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης”, με τρεις εξειδικεύσεις: Πληροφορική (Computer Science), Στατιστική (Statistics), και 
Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του 
προγράμματος, και να διαμορφώσει επιστήμονες και στελέχη με την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων στα θέματα της επιστήμης δεδομένων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.datascience.cy/ 
 
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα διαρκεί 1.5 έτος (90 
πιστωτικές μονάδες ECTS). 
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Απαιτούμενα προσόντα για υποβολή αίτησης είναι : 
- Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο (όπως Στατιστικής, 

Πληροφορικής, Μαθηματικών, Μηχανικών H/Y, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικής) με 
ελάχιστο γενικό βαθμό πτυχίου 6.5/10. Αν ο τίτλος σπουδών δεν είναι διαθέσιμος κατά την υποβολή 
της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη. 

- Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και 
πιστοποιητικά - Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα: 
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/admission-requirements). Αυτό δεν είναι 
απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού 
προγράμματος.    

 
Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων Πιθανοτήτων/Στατιστικής ή Οικονομετρίας και θεμελιωδών μαθημάτων 
στα Μαθηματικά (π.χ. βασικός λογισμός, γραμμική άλγεβρα κ.λπ.) 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων στην Πληροφορική (π.χ., Αρχές Προγραμματισμού σε Python, R 
κ.λ.π.)   

 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προβεί σε 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, 
(2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.  Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, 
12 το μεσημέρι. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος: 
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής: Σέργιος Αγαπίου (agapiou.sergios@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης: Πάνος Μαρκόπουλος 
(markopoulos.panos@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Πληροφορικής: Γιώργος Πάλλης (gpallis@cs.ucy.ac.cy) 
 
 

8. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ 
 
Εκατόν είκοσι θέσεις (120) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (MBA) ως 
ακολούθως: 
 

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

• 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα) 

• 40 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 893632,   Φαξ: 22 895023 

 

 

9. ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 
 
Εκατόν ενενήντα οκτώ (198 ) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην 
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
(α) Είκοσι δύο (22) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και 
Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:   
 

• 20  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) Δεκαεπτά  (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση 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.  Επίσης 
πρέπει 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. 
 
 
(γ) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης 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.  Επίσης 
πρέπει 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) Είκοσι οκτώ (28) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και 
Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:   
 

• 25  θέσεις για Μάστερ 

•   3  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. 
 
(ε) Εξήντα (60) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην 
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως: 
 

•  50 θέσεις για Μάστερ 

•  10 θέσεις για Διδακτορικό 
 
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου 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 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν: 
 
➢ Επιλογή μιας κατεύθυνσης από τις ακόλουθες:  

 
Πτυχίο Μάστερ: 
 

• Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής  

• Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

• Πολυπολυτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση 
 

Πτυχίο Διδακτορικού: 
 

• Θρησκευτική Παιδεία 

• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

• Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης  

• Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής  

• Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

• Πολυπολυτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση 
 

(ζ) 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 στις Επιστήμες 
της Αγωγής ή στα Μαθηματικά 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. 
 
(η) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το 
Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:  
 

• 15  θέσεις για Μάστερ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν: 
 

- Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία 

 
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ στην κατεύθυνση «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες» 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. 
 
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ στην κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση  για την 
Αειφορία» πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού 
Τμήματος και να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
 
(θ) Τρεις (3) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον 
που οδηγεί  στην απόκτηση Διδακτορικού ως ακολούθως: 
 

• 3 θέσεις για Διδακτορικό 
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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. 
 
 
(ι) Δεκαεννέα (19) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:  
 

• 15  θέσεις για Μάστερ 

•   4  θέσεις για Διδακτορικό 
 
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. 
 
 
Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.: 22  892940,   22  892941, 22 892942  Φαξ.:22 894488 
 

 
 

10. ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Εκατό εικοσιπέντε (125) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
(α) Πενήντα πέντε (55) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical 
Engineering) ως ακολούθως: 
 

• Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.) 
 

• Τριάντα πέντε (35) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
 
 
(β) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer 
Engineering) ως ακολούθως: 
 

• Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών  (M.Sc. / M. Eng.) 
 

• Είκοσι (20) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών 
 

(γ) Είκοσι  (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng)  στα πλαίσια του 
διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες 
και Αειφόρος Σχεδιασμός» ως ακολούθως: 
 

• Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
Σχεδιασμός (M.Sc. / M. Eng.) 
 

(δ) Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (M.Sc.) για «Συστήματα Ευφυών 
Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems). 
 

• Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (M.Sc.) 
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Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Tηλ.  22 892271,   22 892240,   Φαξ: 22 895079,   E-mail:  ece@ucy.ac.cy 
http://www.ucy.ac.cy/ece/el/  
 
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ (M.Sc.) για «Συστήματα 
Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems): 
Τηλ. 22893460, E-mail: msccis@ucy.ac.cy Web: http://www.msccis.ucy.ac.cy/ 
 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ  
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προκηρύσσει πέντε (5) υποτροφίες για 
Διδακτορικούς φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. Οι Υποτροφίες αυτές προορίζονται μόνον για 
νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2022. 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα εγγραφούν είτε στο πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
είτε Μηχανικών Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του «Κοίος» σε μία ή περισσότερες 
ερευνητικές περιοχές του Κέντρου. 
 
Όροι υποτροφίας: 
 
Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή 
της φοιτήτριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών. Περιλαμβάνει τα δίδακτρα 
φοίτησης καθώς και αρχικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο 
μισθό. Η άδεια μητρότητας θα χορηγείται με βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων από το 1980 
έως το 2012. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.kios.ucy.ac.cy/index.php/employment-opportunities.html 
 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΦΥΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (MSc IN INTELLIGENT CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS): 
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες για το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ για Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in 
Intelligent Critical Infrastructure Systems) που καλύπτουν μέρος των διδάκτρων. Οι Υποτροφίες αυτές 
προορίζονται μόνον για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2022. 
 
 
Η κάθε υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή 
ή της φοιτήτριας. Περιλαμβάνει το 50% των διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: τηλ. 22893460, e-mail: msccis@ucy.ac.cy  
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11.  ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Πενήντα τρεις (53) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
(α)  Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου  ως 
ακολούθως: 
        

• 10 θέσεις για Μάστερ 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε έναν από τους παρακάτω 
κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Ανθρωπολογία ή άλλους σχετικούς ερευνητικούς τομείς 
(Ιστορία τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Μηχανική). Οι απόφοιτοι 
πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5. Για τους 
απόφοιτους άλλων πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο.  
  
Η αίτηση περιλαμβάνει σύντομο υπόμνημα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου, το οποίο πρέπει 
να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και να μην υπερβαίνει τις 650 λέξεις. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. 
 
Συντονίστρια Προγράμματος Χερσαίας και Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πεδίου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα  
Τηλέφωνο: 22893568 Εmail: demesticha@ucy.ac.cy <mailto:demesticha@ucy.ac.cy>  
Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.ucy.ac.cy/field_arch/el/ 
 
 
(β) 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.  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 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 
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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. 
 
Συντονιστής Προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας  
Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου 
Τηλέφωνο: 22892188  Email: ppplb@ucy.ac.cy 
 
 
(γ) Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση 
Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ως ακολούθως:  
 

• 5 θέσεις για Μάστερ  
 
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πρέπει να 
κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα από Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή από συναφές τμήμα, ή πτυχίο 
στον τομέα της Συντήρησης (για εισαγωγή στο ίδιο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
και του Τμήματος Αρχιτεκτονικής απαιτούνται αντίστοιχα με τις επιστήμες αυτές πτυχία).  
 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη διευρυμένη επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προτείνει 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, που είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών.  
 

 
(δ) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία ως ακολούθως: 
 

• 8 θέσεις για Μάστερ  

• 2 θέσεις για Διδακτορικό  
 
Οι υποψήφιοι για το Μάστερ μπορεί να είναι όσοι κατέχουν Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων 
του εξωτερικού με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».  Επίσης,  μπορεί να είναι κάτοχοι Πτυχίου 
του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Φιλολογικών Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τμημάτων άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων 
του εξωτερικού, με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».  
 
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό θα πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στο γνωστικό 
αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του 
Εξωτερικού. 
 
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και όσοι κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στην «Κλασσική 
Αρχαιολογία» από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, ή στην «Μεσογειακή Αρχαιολογία» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει Βιογραφικό Σημείωμα επισυνάπτοντας τυχόν 
δημοσιεύσεις και σύντομη περίληψη, μέχρι 3 σελίδες (στην ελληνική ή σε μία διεθνή γλώσσα, εφ’ όσον 
αλλοδαπός), με την οποία να αναλύει και επεξηγεί το θέμα που σκοπεύει να πραγματευθεί στην προτεινόμενη 
Διδακτορική Διατριβή. Αν αποτελεί συνέχεια του θέματος του Master καλείται να αναφερθεί διεξοδικά στο 
περιεχόμενο της Διατριβής του. Η εισήγηση για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Εξεταστική 
Επιτροπή μετά από συνέντευξη. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από 4 Μέλη (Δύο Διδάσκοντες Αρχαίας 
Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο Καθηγητές από την 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου).  
 
Συντονιστής Προγράμματος Αρχαίας Ιστορίας  
Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης 
Τηλ.: 22892183 Εmail: theomav@ucy.ac.cy 
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(ε) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου: Από την 
Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο ως ακολούθως: 

 

•      6  θέσεις για Διδακτορικό 
 
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 δείξουν καλή γνώση μίας 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, εάν τυχόν υπάρχουν, αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης 
μίας ξένης γλώσσας. 
 
 
Συντονιστής Προγράμματος Αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου  
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Παπασάββας 
Τηλέφωνο: 22893566   Email: georgep@ucy.ac.cy  
 
 
Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 

Τηλ: 22  892180,  22 893560    Φαξ: 22 895068  

 
(στ) Δέκα (10) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και 
Αρχαιολογία Τοπίου» («MSc in Digital Heritage and Landscape Archaeology»). Γλώσσα διδασκαλίας 
του προγράμματος είναι η Αγγλική.   
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε έναν από τους παρακάτω 
κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Ανθρωπολογία ή άλλους σχετικούς ερευνητικούς τομείς 
(Ιστορία τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Τοπογραφία, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Βιολογία, 
Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική, Μηχανική).  
 
Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 
6,5. Για τους απόφοιτους άλλων πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτό.  
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται  MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae). 

2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) 

ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. 

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για 

εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση 

της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει έχουν ικανοποιητική γνώση 

της Αγγλικής γλώσσας: GCE ή TOEFL με βαθμό τουλάχιστον “B”, ή GCE- O’ level, ή 600 για TOEFL 

ή 6,5 για IELTS (εξαιρούνται οι απόφοιτοι αγγλόφωνων Πανεπιστημίων). 

4. Αναλυτική βαθμολογία. 

5. Σύντομη έκθεση μέχρι 1 σελίδα (650 λέξεις) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων 

στην Αγγλική γλώσσα.   

6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές 
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επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής 

αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.   

Οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια θα προσκληθούν για συνέντευξη. 
 
Ένας αριθμός υποτροφιών θα είναι διαθέσιμος στους καλύτερους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες πλήρους 
φοίτησης. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 
Συντονιστής Προγράμματος: Καθηγητής Απόστολος Σαρρής, Τηλέφωνο: +357 – 22893572. +30 – 
6944789404, Email: asarri01@ucy.ac.cy 
 
Γραμματεία του Τμήματος: Τηλ: 22  892180,  22 893560    Φαξ: 22 895068  
 

 

12. ΤΜΗΜΑ  ΚΛΑΣΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
 
Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως: 

 

• 8 θέσεις για Μάστερ 

• 5 θέσεις για Διδακτορικό 
 
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μάστερ 
 

➢ Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κλασικής Κατευθύνσεως αναγνωρισμένων 
Πανεπιστημίων ή συναφών επιστημονικών κλάδων.  

➢ Είναι αναγκαία η καλή γνώση μιας από τις διεθνείς γλώσσες της Κλασικής Φιλολογίας, κατά 
προτίμηση της Αγγλικής.  

➢ Αναγκαία είναι η προσκόμιση συστατικών επιστολών δύο καθηγητών Κλασικής Φιλολογίας ή 
συναφών προς το βασικό πτυχίο επιστημονικών κλάδων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι 
πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 
Εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα 
 

➢ Δίπλωμα «Μάστερ» στην Κλασική Φιλολογία ή συγγενή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. 
➢ Καλή γνώση δύο τουλάχιστον διεθνών γλωσσών της Κλασικής Φιλολογίας. 
➢ Αναγκαία είναι η προσκόμιση συστατικών επιστολών δύο καθηγητών Κλασικής Φιλολογίας ή 

συναφών προς το βασικό πτυχίο επιστημονικών κλάδων. 

 
Πληροφορίες: 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλέφωνο: 22 893850, τηλεομοιότυπο: 22 894491 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: classics@ucy.ac.cy 
 
Συντονίστρια Προγράμματος: 
Καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου -Τριανταφυλλοπούλου 
Τηλέφωνο: 22 893854· ηλεκτρονική διεύθυνση: gppanay@ucy.ac.cy 
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13. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
Προγράμματα Μάστερ: 
 

• 20 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (10 θέσεις στην κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και 10 

θέσεις στην κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική). 

 

Οι ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής στα αντίστοιχα προγράμματα Μάστερ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος:  
https://newdev.ucy.ac.cy/sap/master-program-in-political-science-direction-in-international-
relations/?lang=el 
https://newdev.ucy.ac.cy/sap/programmes-of-study/master-in-political-science-direction-in-european-
politics/?lang=el 
 

Διδακτορικά προγράμματα: 

• 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία  

• 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική  Επιστήμη  

 
Οι υποψήφιες/οι για το Διδακτορικό καλούνται να ανατρέξουν στα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
διδακτικού προσωπικού στην ιστοσελίδα  
https://newdev.ucy.ac.cy/sap/people/academic-staff/?lang=el  
Καλούνται επίσης να ετοιμάσουν την αίτηση τους στη βάση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων του τμήματος 
που βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
https://newdev.ucy.ac.cy/sap/programmes-of-study/ph-d-political-science/?lang=el  
https://newdev.ucy.ac.cy/sap/programmes-of-study/ph-d-political-science/?lang=el 
Αφού εξετάσουν τα ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ να επικοινωνήσουν με τον/ην πιο κατάλληλο/η σχετικά 

με την πρότασή τους.  Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή στην Αγγλική ή σε άλλη 

Διεθνή Γλώσσα, με την έγκριση του/της Ερευνητικού Συμβούλου. 

Κριτήρια Επιλογής: 

(1) Ακαδημαϊκή Αριστεία 

(2) Καινοτόμος Ερευνητική Πρόταση 

(3) Δυνατότητα Επίβλεψης από Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

 
 
Πληροφορίες: 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.: 22 894561, 22894560   Φαξ: 22 894559 

ssofroni@ucy.ac.cy, elenap@ucy.ac.cy 

 
Συντονίστρια Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: 
Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσηφίδου  
Τηλέφωνο: 22 894562, ηλεκτρ. διεύθυνση: agapiouj@ucy.ac.cy 

 
 

14. ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
 
Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή  Διδακτορικού 
Διπλώματος ως ακολούθως: 
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• 25  θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική 
•   5 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική 

  
Πληροφορίες: 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.: 22 893641, 22 893605,  Φαξ: 22 895475  
και στην ιστοσελίδα  http://www.ucy.ac.cy/afn/el/postgraduategr/m-sc-program-in-finance 
  
 
 

 

15. ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
 
Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ 
ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

Προγράμματα Μάστερ 
 

• 12  θέσεις, Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες  

 
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: 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος:  
Τηλ.: 22  892600, 22 892606 
 
Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης 
Δεδομένων των Σχολών “Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών" και  "Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης”, με τρεις εξειδικεύσεις: Πληροφορική (Computer Science), Στατιστική (Statistics), και 
Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του 
προγράμματος, και να διαμορφώσει επιστήμονες και στελέχη με την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων στα θέματα της επιστήμης δεδομένων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.datascience.cy/ 
 
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα διαρκεί 1.5 έτος (90 
πιστωτικές μονάδες ECTS). 
 
Απαιτούμενα προσόντα για υποβολή αίτησης είναι : 
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- Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο (όπως Στατιστικής, 
Πληροφορικής, Μαθηματικών, Μηχανικών H/Y, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικής) με 
ελάχιστο γενικό βαθμό πτυχίου 6.5/10. Αν ο τίτλος σπουδών δεν είναι διαθέσιμος κατά την υποβολή 
της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη. 

- Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και 
πιστοποιητικά - Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα: 
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/admission-requirements). Αυτό δεν είναι 
απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού 
προγράμματος.    

 
Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων Πιθανοτήτων/Στατιστικής ή Οικονομετρίας και θεμελιωδών μαθημάτων 
στα Μαθηματικά (π.χ. βασικός λογισμός, γραμμική άλγεβρα κ.λπ.) 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων στην Πληροφορική (π.χ., Αρχές Προγραμματισμού σε Python, R 
κ.λ.π.)   

 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προβεί σε 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, 
(2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.  Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, 
12 το μεσημέρι. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος: 
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής: Σέργιος Αγαπίου (agapiou.sergios@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης: Πάνος Μαρκόπουλος 
(markopoulos.panos@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Πληροφορικής: Γιώργος Πάλλης (gpallis@cs.ucy.ac.cy) 
 
 
 

16. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 
 
Πενήντα έξι (56) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
(α) Τριάντα έξι (36) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση   
     Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• 8 θέσεις για Μάστερ (MSc) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής  
 

• 8 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής  

 

• 20 θέσεις για Μάστερ (M.Eng) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής  
 

 
Ερευνητικές Περιοχές 
 

1. Βιοϊατρική Μηχανική 
2. Μίκρο- και Νάνο - Τεχνολογία 
3. Προσομοίωση Μηχανικών Συστημάτων και Έλεγχος  
4. Συστήματα Ενέργειας 
5. Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική  
6. Υπολογιστική Μηχανική Στερεών και Ρευστών 
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(β)  Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ   
ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 

 

• 5 θέσεις για Μάστερ (MSc) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία 

• 5 θέσεις για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία  

 

(γ) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MEng, MSc)  στα πλαίσια του διατμηματικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
Σχεδιασμός» ως ακολούθως: 
 

• Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός 
(M. Eng, MSc) 
 

Το Τμήμα προσφέρει μια υποτροφία ύψους 3500 Ευρώ για τον καλύτερο υποψήφιο πλήρους φοίτησης που 
θα εισαχθεί στο διδακτορικό πρόγραμμα. Η υποτροφία δίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και εξαρτάται 
από τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων. Όσοι ενδιαφέρονται να ληφθούν υπόψη για την υποτροφία θα πρέπει 
να το δηλώσουν στο Βήμα 11 της αίτησης. 
 
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 μέρος της Αίτησης: Άλλες Πληροφορίες 
(Βήμα 10). 
 
Πληροφορίες: 
 
Από το Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 
Αναπληρωτή Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανοπούλου 
Τηλ.: 22 892238 και 22894523,  Email: tstylian@ucy.ac.cy 
 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Κα Λουκία Χριστοδούλου, Email: loucia@ucy.ac.cy 
Τηλ.  22 892250, ή 22 892280.,   Φαξ: 22 895081 
 
 
 

17. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
 
Σαράντα (40) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή 
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
(α) Επτά (7) θέσεις στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση  Διδακτορικού 
Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ  

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Τατιάνας-Ελένης Συνοδινού  

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κόμπου  

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή Θωμά Παπαδόπουλου 

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή Κώστα Παρασκευά  

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη της Λέκτορος Ιωάννας Χατζηγιάννη 

• Μία (1) θέση υπό την επίβλεψη του Λέκτορος Κωνσταντίνου Τσίνα 
 

 
Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία αίτησης: οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται έντονα να ελέγξουν τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα και την εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Νομικής και πρέπει 
να επικοινωνήσουν με πιθανούς Ερευνητικούς Συμβούλους πριν υποβάλουν την αίτησή τους. Η γραπτή 
προκαταρκτική έγκριση από έναν Ερευνητικό Σύμβουλο σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη για τη 
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μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο. Σημειώνεται ότι η έγκριση δεν ισοδυναμεί με επιτυχία για την 
αίτηση, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την μετάβαση της στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους 
πιθανούς Ερευνητικούς Συμβούλους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νομικής: 
https://newdev.ucy.ac.cy/law/people/expertise/?lang=el 
 
Το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία αίτησης: οι υποψήφιοι συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου: 
http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα μέχρι την Πέμπτη, 31 
Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. 
 
Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) 

ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής στο πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα 
πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης). 

3. Αναλυτική βαθμολογία Πρώτου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. 
4. Προκαταρκτική (μη δεσμευτική) ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά, 

που να προσδιορίζει τον προτεινόμενο επιβλέποντα και να περιγράφει συνοπτικά το προτεινόμενο 
θέμα, την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία και τη βασική βιβλιογραφία. 

5. Μία τουλάχιστον και όχι περισσότερες από τρεις μεταπτυχιακές εργασίες ή άλλο/α δείγμα/τα 
ακαδημαϊκής γραφής. 

6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών. 
7. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) ακαδημαϊκών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων. Οι ακαδημαϊκοί που θα κληθούν να στείλουν συστατικές επιστολές θα λάβουν σχετικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα να υποβάλουν τις επιστολές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 
Κατά την υποβολή της αίτησης, ο Ερευνητικός Σύμβουλος που είχε προηγουμένως εγκρίνει τη συγκεκριμένη 
αίτηση πρέπει να αναφέρεται στην συνοδευτική πρόταση. Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο 
Διδακτορικό Πρόγραμμα Νομικής θα ληφθεί από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
κατόπιν θετικής σύστασης του προτεινόμενου Ερευνητικού Συμβούλου και λαμβάνοντας υπόψιν: (α) τους 
περιορισμούς στις διαθέσιμες θέσεις ανά Ερευνητικό Σύμβουλο· β) τον βαθμό σύγκλισης της πρότασης με τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις τρέχουσες προτεραιότητες του Ερευνητικού Συμβούλου· (γ) την αξιολόγηση 
των προσόντων των αιτούντων σε σχέση με τα κριτήρια εισδοχής. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση. 
 
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομική θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομική από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνιστά πρόσθετη υποχρεωτική 
προϋπόθεση εισαγωγής. Η πολύ καλή γνώση δεύτερης ή και τρίτης Ευρωπαϊκής γλώσσας δύναται να ληφθεί 
υπόψη. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι κατά κανόνα η ελληνική.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://newdev.ucy.ac.cy/law/programmes-of-study/ph-d-law/?lang=el  
 
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα για το κάθε πρόγραμμα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την πιο 
κάτω ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees  
 
Υποτροφίες: Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις υποτροφίες Ευαγόρας, οι οποίες 
ενδέχεται να προσφερθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της 
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για τα πρόσθετα κριτήρια του Τμήματος Νομικής για την Υποτροφία 
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Ευαγόρας, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την Ιστοσελίδα του Τμήματος Νομικής, υπό 
Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις.  
 
Συντονίστρια Διδακτορικού Προγράμματος Νομικής: Λέκτορας Ιωάννα Χατζηγιάννη, Email: 
hadjiyianni.ioanna@ucy.ac.cy   
 
Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, Δευτέρα μέχρι 
και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. στο τηλ. 22892920. 
 
(β)  Τριάντα τρεις (33) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Νομικής (LLM – Master of 
Laws). 

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο στάδια. Κατά τα πρώτα 
δύο εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα του προγράμματος (15 ECTS κάθε μάθημα), 
ενώ το τρίτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). 

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα κορμού «Θεμελιώδεις Αρχές του 
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα κληθούν επίσης να επιλέξουν στην αίτηση τους μία από τις τρεις 
κατευθύνσεις του προγράμματος («Κατεύθυνση Α. Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 
«Κατεύθυνση Β. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο», «Κατεύθυνση Γ. Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο»), που 
συνεπάγεται την παρακολούθηση των τριών μαθημάτων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα τρία μαθήματα της κατεύθυνσης. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διευκρινίσουν στην αίτησή τους ποια κατεύθυνση επιθυμούν να ακολουθήσουν. 
Βάσει της επιλογής τους ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα τους χορηγηθεί θα εξειδικευτεί με αναφορά 
στην κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει.   

Κριτήρια εισδοχής: 

• Οι υποψήφιοι/ες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 
Νομικής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. 

• Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό βαθμό 
πτυχίου «Λίαν Καλώς» με ελάχιστο 7.0/10, των πανεπιστημίων της Ελλάδας «Λίαν Καλώς» με 
ελάχιστο 6.5/10 και των βρετανικών πανεπιστημίων τουλάχιστον second-class honours (κατάταξη 
τουλάχιστον 2.2). Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και για υποψηφίους – αποφοίτους άλλων 
πανεπιστημίων (για παράδειγμα, τουλάχιστον 3.3 σε συστήματα με κλίμακα μέχρι το 4.0). Κατ’ 
εξαίρεση, με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι νομικής με 
χαμηλότερο βαθμό πτυχίου και αξιόλογες επαγγελματικές επιδόσεις και σε ποσοστό που δεν θα 
υπερβαίνει το ένα δέκατο των επιλεγέντων.  

• Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης, ή και τρίτης, Ευρωπαϊκής γλώσσας λαμβάνεται υπόψη.  

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει με την αίτησή τους να υποβάλουν δείγμα ακαδημαϊκής νομικής γραφής στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα (εργασία στο πλαίσιο προηγούμενου κύκλου σπουδών, δημοσίευση σε 
νομικό ή φοιτητικό περιοδικό ή ανάλυση ενός νομικού ζητήματος της επιλογής του/της υποψηφίου/ 
υποψηφίας) συνολικής έκτασης τουλάχιστον 1500 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των 
υποσημειώσεων. Το δείγμα γραφής θα ληφθεί υπόψιν για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των 
υποψηφίων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 
 

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται  MONON 
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού συστήματος αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 
http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι.  Αιτήσεις 
που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος https://newdev.ucy.ac.cy/law/?lang=el, στην ενότητα Προγράμματα Σπουδών. Στην ιστοσελίδα θα 

αναρτηθεί και ανακοίνωση σχετικά με λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
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Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από την Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη υποψήφιοι που πληρούν 
όλα τα κριτήρια εισαγωγής. 

Yποτροφίες: 

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις υποτροφίες Πράξανδρος, οι οποίες ενδέχεται να 

προσφερθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της Σχολής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για τα πρόσθετα κριτήρια του Τμήματος Νομικής για την Υποτροφία Πράξανδρος 

(εφόσον προσφερθεί από το Πανεπιστήμιο) καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την Υποτροφία εις μνήμη 

του Αλέκου Μαρκίδη οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την Ιστοσελίδα του Τμήματος Νομικής, 

υπό Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις. 

 
Συντονιστής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νομικής  
Λέκτορας Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης  
Email: chatzipanagiotis.michael@ucy.ac.cy   
 
Γενικές Πληροφορίες: 
 
Για περαιτέρω ζητήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 8.00 π.μ. - 
2.00 μ.μ. στο τηλ. 22892920. 

 

 

18. ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• 14  θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (στα Αγγλικά)  
 

• 30  θέσεις για Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά  (στα Αγγλικά) 
 
 

• 25 θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ – Master in 
Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME 
MBE)  (στα Αγγλικά) 

 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Κρήτης και Wageningen, Ολλανδίας.  
Tα δίδακτρα ανέρχονται στις €10.000.  Σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους θα παραχωρηθεί 
υποτροφία ύψους €4.000.   

 

• 6   θέσεις για Διδακτορικό στα Οικονομικά  
 
 
 

Πληροφορίες: 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ. :  22  893701,  22 893702,   Φαξ:  22 895028, Email: dept.econ@ucy.ac.cy  
 http://www.ucy.ac.cy/econ/el  
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19. ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Ογδόντα (80) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ 
ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
 
Προγράμματα Μάστερ 

 
Είκοσι πέντε (25) 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. 
 
Πληροφορίες: 
 
Ιστοσελίδα Προγράμματος:  https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education/postgrad/master-in-advanced-
information-technologies 
E-mail: cs@ucy.ac.cy, Τηλ. 22-892700, Φαξ:  22-892701 
 
Δεκαπέντε (15) 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. 
 
Πληροφορίες: 

 
Ιστοσελίδα Προγράμματος:  https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education/postgrad/master-in-advanced-
information-technologies-professional 
E-mail: cs@ucy.ac.cy, Τηλ. 22-892700, Φαξ:  22-892701 

 
Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης 
Δεδομένων των Σχολών “Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών" και  "Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης”, με τρεις εξειδικεύσεις: Πληροφορική (Computer Science), Στατιστική (Statistics), και 
Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του 
προγράμματος, και να διαμορφώσει επιστήμονες και στελέχη με την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων στα θέματα της επιστήμης δεδομένων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.datascience.cy/ 
 
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα διαρκεί 1.5 έτος (90 
πιστωτικές μονάδες ECTS). 
 
Απαιτούμενα προσόντα για υποβολή αίτησης είναι : 

- Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο (όπως Στατιστικής, 
Πληροφορικής, Μαθηματικών, Μηχανικών H/Y, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικής) με 
ελάχιστο γενικό βαθμό πτυχίου 6.5/10. Αν ο τίτλος σπουδών δεν είναι διαθέσιμος κατά την υποβολή 
της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη. 

- Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και 
πιστοποιητικά - Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα: 
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https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/admission-requirements). Αυτό δεν είναι 
απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού 
προγράμματος.    

 
Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων Πιθανοτήτων/Στατιστικής ή Οικονομετρίας και θεμελιωδών μαθημάτων 
στα Μαθηματικά (π.χ. βασικός λογισμός, γραμμική άλγεβρα κ.λπ.) 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων στην Πληροφορική (π.χ., Αρχές Προγραμματισμού σε Python, R 
κ.λ.π.)   

 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προβεί σε 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, 
(2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.  Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, 
12 το μεσημέρι. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος: 
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής: Σέργιος Αγαπίου (agapiou.sergios@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης: Πάνος Μαρκόπουλος 
(markopoulos.panos@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Πληροφορικής: Γιώργος Πάλλης (gpallis@cs.ucy.ac.cy) 

 
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: 
Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education 
E-mail: cs@ucy.ac.cy, Τηλ. 22-892700, Φαξ:  22-892701 
 

 

20.  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
Εβδομήντα (70) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ 
ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
(α) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως: 
 

• Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών  (MSc, MEng) που 
κατανέμονται ως εξής στις 4 ειδικότητες: 

I. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (10 Θέσεις) 
II. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (5 Θέσεις) 

III. Γεωτεχνική Μηχανική (5 Θέσεις) 
IV. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (5 Θέσεις) 

 

• Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών 
 
(β) Εικοσιπέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως: 
 

• Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος  (MSc, MEng) 

• Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
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Επισημαίνεται ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος (διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, διατριβές, εργασίες κ.λπ.), θα προσφέρονται από τον 
Σεπτέμβριο του 2023 στην Αγγλική γλώσσα για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές (ανεξαρτήτως του έτους 
και της ειδικότητας εγγραφής των φοιτητών στο πρόγραμμα). 
 
(γ) Πέντε (5) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) της 
Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων 
ως ακολούθως: 
 

• Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων 
και Συνόλων 

 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προτείνει 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών. 

 
(δ) Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng)  στα πλαίσια του διατμηματικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
Σχεδιασμός» ως ακολούθως: 
 

• Δέκα (10) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ της Πολυτεχνικής Σχολής 
«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)    

 
Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.  22892200 / 22892249, Φαξ: 22 895080 
cee@ucy.ac.cy www.ucy.ac.cy/cee/el/ 
 
 
21. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
 
Δώδεκα (12) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση 
(προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα). 
 

• Δώδεκα (12) θέσεις για το αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ «Μάστερ στο 
Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (MEng)»    
 

 
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 
https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/ 
 
 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, 12 το μεσημέρι.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 
1. Βιογραφικό σημείωμα 
 
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ΑΕΙ ή βεβαίωση αποφοίτησης (Οι εισακτέοι θα πρέπει να υποβάλουν 
τα πιστοποιημένα πτυχία μαζί με τη Φόρμα Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν την εγγραφή τους). 
 
3. Αντίγραφα Μεταγραφών για όλα τα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακών και προπτυχιακών 
σπουδών. 
 
4. Μια σύντομη δήλωση προσωπικών στόχων (έως 1 σελίδα). 
 
5. Τα ονόματα και τα email δύο (2) τουλάχιστον Συστηνόντων (Καθηγητών Πανεπιστημίου) που γνωρίζουν 
τον/την υποψήφιο/α και τις ακαδημαϊκές του/της επιδόσεις. Το Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει πρόσθετες 
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εμπιστευτικές πληροφορίες από τους Συστήνοντες. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων. 
 
 
Δίδακτρα  και Υποτροφίες 
 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (στην αγγλική γλώσσα): 
 
- Χωρίς τέλη για τους εισαχθέντες Κύπριους Πολίτες. Όλα τα δίδακτρα θα καλυφθούν από επιχορήγηση που 
παρέχεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να χορηγήσει πρόσθετες υποτροφίες έως 500 €/μήνα σε 
φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα. 
 
- 8.000€ για όλο το πρόγραμμα για τους μη Κύπριους πολίτες 
 
Γενικές Πληροφορίες,  
 
επικοινωνήστε με τη Γραμματέα του Τμήματος Κα Εύα Λοΐζου, Τηλ: 22 892200 
petroleum@ucy.ac.cy 
 
 
 

22. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
Δεκατρεις (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί 
στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

•   3 θέσεις για Διδακτορικό  

• 10 θέσεις για Μάστερ 

 
Πληροφορίες: 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στους πιο κάτω συνδέσμους ή να 
αποταθούν στη γραμματεία του Τμήματος: 
 
Για το Διδακτορικό Πρόγραμμα:           

http://www.ucy.ac.cy/tms/el/academicprogramms/postgraduate/doctoralprogramme 
 
Γραμματεία Τμήματος:            
Τηλ: 22893950, Φαξ: 22895040 

Email : andreou.marina@ucy.ac.cy 

 

 

23. ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή 
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• 12  θέσεις για Μάστερ 

•   8  θέσεις για Διδακτορικό 
 

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: 
 
- Βαρύτητα και Κοσμολογία 
- Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική 
- Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Υψηλών Ενεργειών 
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- Φωτονική, Lasers και Οπτοηλεκτρονική 
- Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 
- Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική 

 
Πληροφορίες: 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος και το  συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος: 

Τηλ.:  22  892820,   Φαξ:  22  895083,  Εmail: toulla@ucy.ac.cy   

 
 
 

24. ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ 
 
Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή 
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 

• Οκτώ (8) θέσεις για Μάστερ στη Χημεία 
 

• Δώδεκα (12) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους 
υπεύθυνους καθηγητές μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://newdev.ucy.ac.cy/chem/prokmetgr/?lang=el 

  
Πληροφορίες:   
 
Από τη Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγήτρια Ευτυχία Πινακουλάκη, τηλ: 
22892782,  email: effiep@ucy.ac.cy, την Πρόεδρο του Τμήματος: Αναπλ. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Καπνίση-
Χριστοδούλου, τηλ: 22892774, Εmail: ckapni1@ucy.ac.cy, και τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας Εmail: 
aristotelous.elena@ucy.ac.cy, τηλ.: 22892780, Φαξ: 22895088. 

 
 

25. ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση 
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 
 
Προγράμματα Μάστερ 
 

• 17 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
 

• 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία  
 

• 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση 

 
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.  

Απαιτούμενο προσόν για υποβολή αίτησης στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση είναι πτυχίο Ψυχολογίας ή πτυχίο σε οποιανδήποτε από τις 
Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχίο Τμήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στη Μέση 
Εκπαίδευση, όλα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. 
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Διδακτορικά Προγράμματα 
 

• 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας  
 

• 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας  
 
Για το Θεωρητικό Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι 
μεταπτυχιακού πτυχίου σε οποιοδήποτε συναφή κλάδο, ενώ για το Εφαρμοσμένο Διδακτορικό Πρόγραμμα 
στην Κλινική Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας και 
μεταπτυχιακού Ψυχολογίας από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.  Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι 
υποχρεωτική και για τα δύο διδακτορικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση ερευνητικού 
επόπτη είναι προϋπόθεση για εισδοχή στα διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας. 
 
 
Πληροφορίες:  
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
Τηλ.: 22 89 2086,  Φαξ: 22 895075, email: maro@ucy.ac.cy 
 
Για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση  
Τηλ.: 22893420, Φαξ: 22895045, email: damianou.elena@ucy.ac.cy ή maro@ucy.ac.cy 

 

 

 

26. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
Πενήντα (50) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην 

απόκτηση Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»  (MSc & MEng)  ως 

ακολούθως: 
 

• 10 θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

• 20 θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

• 10 θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 

• 10 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
Γραμματεία Προγράμματος: 

Τηλ: 22895400, Email: energytech@ucy.ac.cy, Ιστότοπος Προγράμματος: www.etsd.ucy.ac.cy   
 
 
Γραμματείες Τμημάτων: 
 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής: 

Τηλ.  22 892980, Φαξ: 22 895056, Email: architecture@ucy.ac.cy , www.ucy.ac.cy/arch    
 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:  

Tηλ.  22 892271 & 22 892240,  Φαξ: 22 895079,   E-mail:  ece@ucy.ac.cy, www.ucy.ac.cy/ece  
 
 
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής: 

Τηλ.  22 892250 & 22 892280, Φαξ: 22 895081, Email: christodoulou.loucia@ucy.ac.cy, 

www.ucy.ac.cy/mme   



34 

 

 
 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος: 

Τηλ.  22 892200, Φαξ: 22 892295, Email: cee@ucy.ac.cy, www.ucy.ac.cy/cee 
 
 

27. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης 
Δεδομένων των Σχολών “Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών" και  "Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης”, με τρεις εξειδικεύσεις: Πληροφορική (Computer Science), Στατιστική (Statistics), και 
Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του 
προγράμματος, και να διαμορφώσει επιστήμονες και στελέχη με την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων στα θέματα της επιστήμης δεδομένων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.datascience.cy/ 
 
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα διαρκεί 1.5 έτος (90 
πιστωτικές μονάδες ECTS). 
 
Απαιτούμενα προσόντα για υποβολή αίτησης είναι : 

- Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο (όπως Στατιστικής, 
Πληροφορικής, Μαθηματικών, Μηχανικών H/Y, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικής) με 
ελάχιστο γενικό βαθμό πτυχίου 6.5/10. Αν ο τίτλος σπουδών δεν είναι διαθέσιμος κατά την υποβολή 
της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη. 

- Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και 
πιστοποιητικά - Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα: 
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/admission-requirements). Αυτό δεν είναι 
απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού 
προγράμματος.    

 
Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων Πιθανοτήτων/Στατιστικής ή Οικονομετρίας και θεμελιωδών μαθημάτων 
στα Μαθηματικά (π.χ. βασικός λογισμός, γραμμική άλγεβρα κ.λπ.) 

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων στην Πληροφορική (π.χ., Αρχές Προγραμματισμού σε Python, R 
κ.λ.π.)   

 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προβεί σε 
εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των 
εισακτέων φοιτητών. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, 
(2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.  Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, 
12 το μεσημέρι. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος: 
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής: Σέργιος Αγαπίου (agapiou.sergios@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης: Πάνος Μαρκόπουλος 
(markopoulos.panos@ucy.ac.cy) 
Τμήμα Πληροφορικής: Γιώργος Πάλλης (gpallis@cs.ucy.ac.cy) 
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28.   ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Precision Medicine in Clinical Practice  
  
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στη Συντονίστρια του Προγράμματος 
Δρ Αναστασία Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής 
Τηλέφωνο: 2289 5231 
E-mail: constantinidou.anastasia@ucy.ac.cy 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
Υποβολή Αιτήσεων: 
 
Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται  MONON 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου 
http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Πέμπτη  31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι.  Αιτήσεις 
που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 

 
Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

7. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae). 

8. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) 

ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε  πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα 

πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης. 

9. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για 

εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση 

της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.  

10. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών. 

11. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.   

12. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές 

επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής 

αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.   

 

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, 

παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο 

οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό). 

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα 
τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή. 
 
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. 
Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για 
την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. 
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Δίδακτρα: 
 
Προγράμματα επιπέδου Μάστερ: 
 

-  €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις: 
 
Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:  
 
- €10.250  Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 

- € 8.000   Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση 

- €10.000  Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and      
                  Entrepreneurship – TIME MBE)  

- €7.500   Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
- €6.500   Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems 

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος 
εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας 
από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους. 

 
Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου: 
 

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ: 

• Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000 

 Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ: 

• Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος 
σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/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 (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό 
διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000. 

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές): 
 
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος 
εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας 
από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους. 
 
  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 
1.  Υποτροφίες για σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Κύπριους της Διασποράς: 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει (24) υποτροφίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές Μάστερ σε Κύπριους 
της Διασποράς.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Κύπριοι της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή 
τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή 
τους για χορήγηση υποτροφίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στον σύνδεσμο: 

https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies/Ypotrofies_Apodimon_2020_Greek.pdf 
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2. Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ή/και της Εθνικής Φρουράς: 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας 
της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  
είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η κάθε 
υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 
50%). 
 
 
3.  Υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να 
διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. 
Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του Πανεπιστημίου.   Η  υποτροφία  καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.   
 
 
4.  Υποτροφίες για φοιτητές από Σαουδική Αραβία 

 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πέντε (5) υποτροφίες προς διεθνείς υποψήφιους φοιτητές από τη 
Σαουδική Αραβία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
(επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού).  Οι υποτροφίες καλύπτουν 50% των διδάκτρων του συμβατικού 
προγράμματος σπουδών. 
 
 
5.  Υποτροφίες σε υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.) 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου για κάθε τμήμα: 
 

• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 

• Τμήμα Οικονομικών 

• Τμήμα Νομικής 

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
 
Οι υποτροφίες αφορούν μόνο στα συμβατικά προγράμματα που προσφέρονται από τα πιο πάνω τμήματα 
και όχι στα αυτοχρηματοδοτούμενα τους.  Οι υποτροφίες θα παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι θα 
προ-καταβάλουν τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, ήτοι το 50% του συνολικού ποσού του 
σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος που θα παρακολουθήσουν. 
 
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/ΒΑΡ           
4 Φεβρουαρίου 2022 


