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Η περιοχή των βιολογικών επιστημών θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακή, καθώς την τελευταία 
δεκαετία σημειώνεται μία άνευ προηγουμένου ραγδαία 
πρόοδος στην κατανόηση των ζωντανών συστημάτων 
σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, καθώς και των αλλη-
λεπιδράσεων των οργανισμών με το περιβάλλον τους 
και τη σημασία της βιοποικιλότητας για την ανθρωπό-
τητα. Στο μεταίχμιο του 21ου αιώνα, οι βιολογικές επι-
στήμες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των θετικών 
επιστημών, αποκτώντας ευρύ και διεπιστημονικό χαρα-
κτήρα, και συνενώνοντας επιστημονικά πεδία εντός και 
εκτός των παραδοσιακών τους συνόρων. Η επαναστα-
τική αυτή φάση ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από την ενο-
ποίηση ειδικοτήτων, πάνω στη βάση της εκ βάθρων 
αναζωογόνησης κλάδων και με στενή σχέση μεταξύ βιο-
λογίας και ιατρικής, καθώς και στη διάχυση νέων τεχνο-
λογιών και μοριακών τεχνικών. Επιπλέον, η πρόδηλη 
ανάγκη για διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφο-
ρική χρήση των βιολογικών πόρων, έχει καταστήσει 
πρωτεύουσας σημασίας την κατανόηση των οικολογι-
κών διεργασιών σε όλα τα επίπεδα, από το μοριακό 
μέχρι το επίπεδο ολόκληρων οικοσυστημάτων. 

¢ÈÂıÓ‹˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË 
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών είναι το κορυφαίο 
ερευνητικό κέντρο στους τομείς των βιοεπιστημών  
(βιοϊατρικές επιστήμες και βιοποικιλότητα/οικολογία) 
στην Κύπρο και αυτή η διεθνής αναγνώριση είναι εμφα-
νής από την τεράστια επιτυχία του στην εξασφάλιση 
υψηλού κύρους επιχορηγήσεων από εθνικούς και διε-
θνείς οργανισμούς χρηματοδότησης, καθώς και από το 
μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά. Οι ερευνητικές  ομάδες του Τμήματος, έχουν 
λάβει τιμητικές διακρίσεις και επιχορηγήσεις όπως ERC, 
Marie Curie, Τwinning και Teaming από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς και αρκετές επιχορηγήσεις υποδομής 
από το ́ Ιδρυμα ́ Ερευνας και Καινοτομίας Κύπρου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το Τμήμα, παρά το μικρό του μέγεθος 
(13 ερευνητικά εργαστήρια), μέσα στα τελευταία δύο 
χρόνια έχει εξασφαλίσει πάνω από 22 εκατομμύρια για 
χρηματοδότηση έρευνας αιχμής και εξελίσσεται σε 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας και διε-
θνούς αναφοράς. Επίσης, το Τμήμα συνεργάζεται με 
πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα διεθνούς 
φήμης, συμπεριλαμβανομένων πολλών βρετανικών 
(π.χ. University of Cambridge, Imperial College, UCL, 
King’s College) και αμερικάνικων πανεπιστημίων (π.χ. 
Harvard University, The Rockefeller University, University 
of Michigan). 
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Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο 
του 2003 και τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2007. Τα μαθήματα επιλέ-
χθηκαν και σχεδιάστηκαν, έτσι ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια για  
εργοδότηση, καθώς και για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ενασχόληση 
με την έρευνα.  

Οι σπουδές στο Τμήμα, τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, συνιστούν ένα 
συγκλονιστικό ταξίδι γνώσης σε μια θαυμαστή και εκτενή χώρα της επιστήμης, όπου καθένας θα 
βρει το δικό του αγαπημένο τόπο. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ευρύ υπόβαθρο 
στις βασικές αρχές της επιστήμης και σε όλες τις περιοχές της επιστήμης της βιολογίας. 

Οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνέ-
χιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού, 
ή να εργαστούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε πλήθος άλλων τομέων, όπως είναι τα κλινικά και 
διαγνωστικά εργαστήρια, η φαρμακευτική βιομηχανία, η ιατρική και γενετική έρευνα, η βιοτεχνο-
λογία, η εμβιομηχανική, οι υδατοκαλλιέργειες, η βιολογική γεωργία, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η 
διαχείριση του περιβάλλοντος, η προστασία της βιοποικιλότητας και πολλά άλλα.
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Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών προσφέρει τα ακόλουθα διεθνώς αναγνωρισμένα  
προγράμματα Μάστερ (Master of Science - M.Sc.) και Διδακτορικού (Doctor of Philosophy - Ph.D.): 

     Προγράμματα MASTER (M.Sc.) 
        Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική 

        Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 

        Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία 
 

     ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Προγράμματα (Ph.D.) 
        Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 

        Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

™Ùfi¯ÔÈ

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών έχει ως στόχο να προάγει την κατανόηση των βιολογικών εννοιών 
και της επιστημονικής μεθοδολογίας στους φοιτητές και στην ευρύτερη κοινωνία. Οι φοιτητές μας 
αποκτούν ευρεία εκπαίδευση που καλύπτει μεγάλη ποικιλία βιολογικών κλάδων και αποφοιτούν 
πλήρως προετοιμασμένοι για τον μελλοντικό χώρο εργασίας τους. Η διδακτική μας φιλοσοφία και 
οι εγκαταστάσεις μας υποστηρίζουν μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία με μικρό μέγεθος τάξεων, 
πρακτική εργαστηριακή εμπειρία, συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και εξειδικευμένου  
διδακτικού προσωπικού και πολλαπλές ευκαιρίες, τόσο για προπτυχιακή όσο και μεταπτυχιακή 
έρευνα.



Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών εργοδοτού-
νται και διαπρέπουν μεταξύ άλλων σε: 

  Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ινστιτούτα στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό (στην διδασκαλία ή/και έρευνα). 

  Ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
  Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική. 
  Φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
του βιο/ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών. 

  Οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας. 
  Φαρμακευτικές εταιρείες. 
  Χημεία, διαγνωστικά κέντρα και κλινικά εργαστήρια. 
  Δικές τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της βιοϊατρικής, τεχνολογίας, εκπαίδευσης κ.ά.. 

  Κρατικά τμήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Δασών). 

  Μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη βιοποι-
κιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

  Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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Μέσα από τις προπτυχιακές μου 
σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
απέκτησα πολλές γνώσεις σε όλες  
τις πτυχές της βιολογίας και, βάσει 
αυτών, επέλεξα την κατεύθυνση που 
με ενδιαφέρει. Το Τμήμα Βιολογικών 
Επιστημών προσφέρει την δυνατό-
τητα στους φοιτητές να ενταχθούν 
σε ερευνητικά εργαστήρια, με σκοπό 
την απόκτηση εμπειρίας στην διεξα-
γωγή πειραμάτων με μηχανήματα 

τελευταίας τεχνολογίας. Εντός του προγράμματος σπουδών, συμπε-
ριλαμβάνονται η προώθηση συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών με-
ταξύ των φοιτητών, η παροχή ασκήσεων πεδίου και επισκέψεων σε 
εργαστήρια εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η ανάπτυξη κρι-
τικής σκέψης. Η διοργάνωση συνεδρίων του Τμήματος δίνει την ευ-
καιρία στους φοιτητές να ενημερωθούν για επίκαιρα θέματα 
βιολογίας. Οι σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κύπρου παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές 
για να επιτύχουν στον τομέα επιλογής τους.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
http://ucy.ac.cy/biol/el/

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΚ 20537, 1678, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλέφωνο: +357 22892894, Τηλεομοιότυπο: +357 22895095 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: christou.anna@ucy.ac.cy

Βρίσκομαι στο 4ο έτος των προπτυ-
χιακών μου σπουδών στο Τμήμα Βιο-
λογικών Επιστημών. Tον τελευταίο 
χρόνο δουλεύω στην πειραματική δι-
πλωματική εργασία μου στο Εργα-
στήριο Επιγενετικής και Γονιδιακής 
Ρύθμισης. Η εμπειρία μου στο Εργα-
στήριο, μου έδωσε τα κατάλληλα 
εφόδια για να μπορέσω να εκτελέσω 
βασικές μοριακές μεθόδους. Mε βοή-
θησε, επίσης, να αναπτύξω ικανότη-
τες όπως η επίλυση προβλημάτων, η 

κριτική και αναλυτική σκέψη μέσω της ερμηνείας των αποτελεσμά-
των. Επιπρόσθετα, τα μαθήματα που παρακολούθησα μου έδωσαν 
πολύπλευρη γνώση στους τομείς της βιολογίας. Σκοπεύω να συνε-
χίσω τις σπουδές μου με μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω 
στην έρευνα για τον καρκίνο.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑ, Προπτυχιακή Φοιτήτρια

Ως προπτυχιακός φοιτητής στο 
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, είχα την ευ-
καιρία να αποκομίσω βασικές γνώ-
σεις γύρω από διάφορους τομείς του 
πεδίου της βιολογίας από καταξιωμέ-
νους επιστήμονες και διδάσκοντες. 
Παράλληλα, από το δεύτερο μόλις 
έτος σπουδών μου, είχα την δυνατό-
τητα να συμμετάσχω σε ερευνητικά 
προγράμματα που προσφέρονται 
από τα ερευνητικά εργαστήρια του 

Τμήματος. Έτσι, ακόμη και ως προπτυχιακός φοιτητής, μπορούσα 
να εργαστώ σε πραγματικές συνθήκες ενός ερευνητικού εργαστη-
ρίου και να αντιληφθώ την σημασία της συνεργασίας και της ομα-
δικότητας. Καταληκτικά, θεωρώ ότι η φοίτησή μου στο Τμήμα 
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, μου προσέφερε 
τόσο τις γνώσεις αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου καριέρα.

ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ, Προπτυχιακός Φοιτητής



Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
μου σπουδών στο Τμήμα Βιολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου απέκτησα σφαιρική γνώση σε 
πολλά διαφορετικά πεδία της βιολο-
γίας. Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, 
καθώς και η άμεση επαφή μου με την 
έρευνα αποτέλεσαν πολύτιμο εφόδιο 
για τις μετέπειτα μεταπτυχιακές μου 
σπουδές στο University of Notting-
ham. Ως διδακτορική φοιτήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχα την ευ-

καιρία να παρουσιάσω την έρευνά μου σε διακεκριμένα επιστημο-
νικά συνέδρια στο εξωτερικό, σε ένα από τα οποία μου απονεμήθηκε 
βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση. Επιπλέον, είχα τη δυνατό-
τητα να εκπαιδευτώ σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξω-
τερικού, όπως το “Max Planck Institute” και το “University of Southern 
California”. Μέρος της ερευνητικής μου δραστηριότητας έχει δημο-
σιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ,  
Πρώην Προπτυχιακή & Νυν Διδακτορική Φοιτήτρια

Έχοντας ολοκληρώσει τις προπτυχια-
κές μου σπουδές στην πληροφορική, 
η αγάπη μου για τη βιολογία σε συν-
δυασμό με τη περιέργεια και τη δίψα 
μου για περαιτέρω γνώση, με οδήγη-
σαν στην αναζήτηση νέων ευκαιριών 
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
μου και την επαγγελματική μου  
κατάρτιση. Το πολυποίκιλο και καλά 
δομημένο πρόγραμμα μεταπτυχια-
κών σπουδών του Τμήματος Βιολογι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, σε συνδυασμό με το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, που 
συνενώνει τους δύο τομείς σε ένα νέο και ενιαίο πεδίο έρευνας, 
αποτέλεσαν σημαντικό πυλώνα για τις διδακτορικές μου σπουδές 
και, αργότερα, την επαγγελματική μου σταδιοδρομία και ανέλιξη 
τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΒΑΡΗ, Πρώην Διδακτορική Φοιτήτρια

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Βιολογι-
κών Επιστημών εμπλούτισαν τις γνώ-
σεις μου τόσο σε θεωρητικούς, όσο 
και πρακτικούς τομείς της μοριακής 
βιολογίας και εμβρυολογίας. Κατά τις 
διδακτορικές μου σπουδές, είχα τη 
δυνατότητα να συμμετάσχω σε διε-
θνή επιστημονικά συνέδρια και να 
δημοσιεύσω τη διδακτορική μου 
έρευνα σε διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά εγνωσμένου κύρους. Μετά 
το πέρας των διδακτορικών μου 

σπουδών εργάστηκα, με επιτυχία, ως μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, χάρη στις γερές βάσεις που απέ-
κτησα κατά τις διδακτορικές μου σπουδές. Η μεταδιδακτορική μου 
έρευνα έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά πρώτης 
γραμμής. Σήμερα, εργάζομαι ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο 
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών.

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,  
Πρώην Διδακτορικός Φοιτητής

Οι προπτυχιακές σπουδές στο πρό-
γραμμα βιολογικών επιστημών μου 
παρείχαν γερά θεμέλια και σφαιρικές 
γνώσεις στον τομέα των βιολογικών 
επιστημών, τόσο σε θεωρητικό όσο 
και σε τεχνικό και επιστημονικό επί-
πεδο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στις βιοϊατρικές επιστήμες διεύρυνε 
περαιτέρω τις γνώσεις μου, εμβαθύ-
νοντας σε πιο εξειδικευμένα θέματα 
σε διάφορους τομείς της τρέχουσας 
έρευνας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο 

τόσο της προπτυχιακής όσο και της μεταπτυχιακής μου διατριβής, 
είχα την ευκαιρία να διεξαγάγω πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα 
της μοριακής βιολογίας και εμβρυολογίας. Κατά την διάρκεια των 
σπουδών μου, είχα την ευκαιρία να συναναστραφώ με το άρτια κα-
ταρτισμένο και καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά το πέρας 
των σπουδών μου, χάρη στα εφόδια που μου προσέφεραν οι σπου-
δές μου στο Τμήμα, συνεχίζω με πλήρη τετραετή υποτροφία διδα-
κτορικές σπουδές στο Τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου του 
Cambridge. Η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέ-
ρει το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου  
συνάδει πλήρως με την ποιότητα που προσφέρεται στα πιο ανταγω-
νιστικά πανεπιστήμια διεθνώς. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,  
Απόφοιτος Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος 


