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Eισαγωγή
To Tμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής
Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας
της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας και της
Γλωσσολογίας.
Tα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος
στρέφονται στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και
λογοτεχνίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι
σήμερα, σε άμεση συνάρτηση με τις προηγούμενες
ιστορικές περιόδους (από την αρχαϊκή έως και την
ελληνιστική εποχή), την εξέταση της νεοελληνικής
λογοτεχνικής παραγωγής στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια
συμφραζόμενά της, τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας
και λογοτεχνίας στην Κύπρο.
Στόχος των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Βυζαντινές
Σπουδές· Nεοελληνική Φιλολογία) είναι η παροχή
επιστημονικών γνώσεων, η στέρεα μεθοδολογική και
ερευνητική κατάρτιση στους γνωστικούς κλάδους του
Τμήματος, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και η διεύρυνση
των πνευματικών οριζόντων των φοιτητών/φοιτητριών.
Απώτερη απόβλεψη των Προγραμμάτων Σπουδών του
Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
είναι η συγκρότηση ενός ανθρώπινου επιστημονικού
δυναμικού, ικανού να προσφέρει υψηλών απαιτήσεων
διδακτικό, ερευνητικό και πολιτισμικό έργο στην
εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα,
σε πολιτιστικά ιδρύματα, σε τομείς διακίνησης ιδεών και
επικοινωνίας, στη δημόσια υπηρεσία και σε άλλους
συναφείς χώρους.

Σ τόχοι
Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος είναι ερευνητικοί και
διδακτικοί. Ως ερευνητικοί στόχοι νοούνται:
● Η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας από τα
πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, σε άμεση,
όμως, συνάρτηση με τις προηγούμενες ιστορικές
περιόδους (από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική
εποχή)
● Η εξέταση της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στα
ευρωπαϊκά αλλά και στα παγκόσμια συμφραζόμενα της
● Η έρευνα γύρω από την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
στην Κύπρο
Πάνω σε αυτή τη βάση έχει οργανωθεί το πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος, το οποίο στοχεύει στην
επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος. Η κατάρτιση των φοιτητών
περιλαμβάνει μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας,
Λατινικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας από τα
προγράμματα σπουδών των δύο άλλων τμημάτων της
Φιλοσοφικής Σχολής, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να
είναι σε θέση να διδάξουν και τα αντίστοιχα μαθήματα στη
μέση εκπαίδευση. Για τον ίδιο λόγο τα προγράμματα
σπουδών των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής
περιλαμβάνουν μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας,
Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας από το
πρόγραμμα του Τμήματός μας. Εκτός από την παροχή
συγκροτημένων γνώσεων σε επιστημονικό επίπεδο, βασικοί
στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι η καλλιέργεια
κριτικής σκέψης και η διεύρυνση των πνευματικών
οριζόντων των φοιτητών.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να επιδιώξουν
απασχόληση:
• Στην εκπαίδευση
• Σε ερευνητικά ιδρύματα
• Σε τομείς διακίνησης ιδεών και πνευματικής επικοινωνίας
• Σε πολιτιστικά ιδρύματα και σε άλλους συναφείς χώρους
και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ερευνητική τους
εργασία και ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μέσα από μια ενδιαφέρουσα μελέτη της ελληνικής γλώσσας,
λογοτεχνίας και, γενικότερα, γραμματείας από τα πρώτα
μεταχριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα, ο φοιτητής
ολοκληρώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί
στο Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) περιλαμβάνει τους
γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της
Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας,
της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές
και περιλαμβάνει 45 μαθήματα, όπως Βυζαντινή Φιλολογία,
Νεοελληνική Φιλολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας,
Γλωσσολογία κ.λπ. Στο προπτυχιακό επίπεδο, τo Τμήμα
προσφέρει και Πρόγραμμα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης
(Minor) στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία της Βυζαντινής Φιλολογίας,
της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας,
της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Γλωσσολογίας.
Το Τμήμα παρέχει:
1. μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία,
2. διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές
Σπουδές (από κοινού με το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας).

Και τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται σε
δύο επίπεδα: δίπλωμα μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα.
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία
διδάσκονται σεμινάρια και από άλλα συναφή γνωστικά
αντικείμενα (Συγκριτική Φιλολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας,
Γλωσσολογία, Ιστορία της Τέχνης και Θεατρολογία), με
σκοπό την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας. Επίσης,
στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές
Σπουδές στόχος είναι η προώθηση της διεπιστημονικής
προσέγγισης στα γνωστικά πεδία των Βυζαντινών Σπουδών.
Στις άμεσες προτεραιότητες του Τμήματος είναι:
● Η ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
● Η διαπλοκή με μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων
τμημάτων, τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και
άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
Στην κατεύθυνση αυτήν και με σκοπό την προώθηση της
έρευνας στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το
Τμήμα έχει υπογράψει διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με το
Κρατικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του
Πανεπιστημίου του Παρισιού (Paris IV), με το Ινστιτούτο
Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας (Τομέας Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου του
Αμβούργου, με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και με το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του
Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Πρόγραμμα Erasmus+
Οι φοιτητές του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να φοιτήσουν για ένα ή
δύο εξάμηνα σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+, με μερικά από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πολωνία,
τη Τσεχία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και τη Σουηδία. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ αποζημιώνονται για τα
ταξιδιωτικά τους έξοδα και παίρνουν μηνιαία χορηγία (από 670 έως 770 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα προορισμού). Έχουν επίσης την
δυνατότητα να φοιτήσουν σε άλλα διεθνή Πανεπιστήμια σε τρίτες χώρες, μέσω του Προγράμματος Erasmus + International.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ελληνισμού. Με την εφαρμογή διαδραστικών προσεγγίσεων στη
λογοτεχνική έρευνα και τη δραματοποίηση έργων της ελληνικής
γραμματείας, το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. εμπλουτίζει τις γνώσεις, την κατανόηση
και την εκτίμηση των φοιτητών για τη λογοτεχνία, συμβάλλοντας
παράλληλα στην προώθηση και σύγχρονη πρόσληψη σημαντικών
έργων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Το δεύτερο μέρος της αποστολής του Πολιτιστικού Κέντρου
μετουσιώνεται μέσω του ετήσιου Πολιτιστικού Φεστιβάλ, το οποίο
αποσκοπεί στην προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών και την
ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας μη εμπορικών
καλλιτεχνών από την Κύπρο, την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου, εμπλουτίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την πολιτιστική
ατζέντα του τόπου με εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας που ενισχύουν
την αντίληψη για την ευρωμεσογειακή περιοχή ως έναν κοινό
πολιτιστικό χώρο.
Το Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί σήμερα το βασικό όχημα για την
υλοποίηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στον
πολιτιστικό τομέα. Μέσα από τις δραστηριότητές του, το
Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του πολιτισμού
και της καλλιτεχνικής έκφρασης, προσφέροντας παράλληλα στους
φοιτητές του και στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να διευρύνουν τους
πολιτισμικούς τους ορίζοντες.

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου υπάγεται στη
Φιλοσοφική Σχολή και στεγάζεται στο Αρχοντικό Αξιοθέας, στην
εντός των τειχών Λευκωσία. Αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη
οντότητα που προάγει τον πολιτισμό και τις τέχνες ως μέρος της
ακαδημαϊκής παιδείας, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και
των πτυχιούχων του πανεπιστημίου, σε πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καλλιεργεί την μακραίωνη
παράδοση της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου,
και προωθεί τις οικουμενικές αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Με τις δραστηριότητές του, το Πολιτιστικό Κέντρο επιτελεί μια διττή
αποστολή: προσθέτει μια ολιστική διάσταση στην ακαδημαϊκή
παιδεία και προβάλλει τον ευρωμεσογειακό πολιτισμό ως
κοινοκτημοσύνη που έχει αναπτυχθεί μέσα από αιώνες
αλληλεπίδρασης μεταξύ των λαών της περιοχής.
Το πρώτο μέρος της αποστολής πραγματοποιείται μέσω του
Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.), το
οποίο ενισχύει την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τη φιλολογική
έρευνα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των φοιτητών στη σκηνική
παρουσίαση έργων της ελληνικής λογοτεχνίας που έχουν ως κοινό
παρονομαστή την ιδιωματική γλώσσα του περιφερειακού

Το Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα λειτουργεί από το 2010
ως κέντρο μελέτης και έρευνας της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο
χώρος στον οποίο στεγάζεται αποτελεί δωρεά του ζεύγους Χρήστου
και Ευγενίας Πετρώνδα. Στα 9 χρόνια λειτουργίας του έχει
οργανώσει διαλέξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκδηλώσεις, θεατρικές
παραστάσεις, συνέδρια και εκπαιδευτικές εκδρομές. Στο
Σπουδαστήριο λειτουργεί βιβλιοθήκη και φυλάσσονται σημαντικά
αρχεία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το μελετητήριο του
Σπουδαστηρίου αποτελεί χώρο συνεύρεσης φοιτητών και
καθηγητών και σε αυτό διδάσκονται συχνά μεταπτυχιακά σεμινάρια
του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Το
Σπουδαστήριο διαθέτει επίσης σειρά εκδόσεων, στην οποία
δημοσιεύονται σημαντικά έργα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Τέλος, το Σπουδαστήριο φιλοξενεί ερευνητικά προγράμματα, με
σημαντικότερο επίτευγμά του την εξασφάλιση χρηματοδότησης
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Creative Europe” (2014-2020), στο
πλαίσιο του οποίου μεταφράζονται δέκα έργα Κυπρίων συγγραφέων
από τα ελληνικά στα σερβικά.

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας έχει σκοπό τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής,
ομοεθνείς και αλλοεθνείς, που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά ή να
τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στα ελληνικά. Το Σχολείο ιδρύθηκε
το 1998 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα προγράμματα σπουδών
περιλαμβάνονται, εκτός από τα μαθήματα γλώσσας, και μαθήματα
στοιχείων πολιτισμού, που δίνουν στους σπουδαστές την ευκαιρία
να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και τον ευρύτερο
σύγχρονο ελληνόφωνο χώρο. Υπάρχουν εντατικά, μη εντατικά και
Erasmus προγράμματα, εαρινά, χειμερινά και θερινά, καθώς και το
πρόγραμμα ΝΕΠΟΜΑΚ για τους απόδημους Κυπρίους, όπου
διδάσκονται μαθήματα ελληνικών όλων των επιπέδων (Α1, Α2, Β1,
Β2, Γ1, Γ2). Την επίβλεψη του διδακτικού προγράμματος την έχει το
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.
Το Σχολείο στελεχώνεται με άτομα που, εκτός από τις διδακτικές
τους ικανότητες, έχουν ειδικό ενδιαφέρον στη διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας και των οποίων το ερευνητικό έργο
έχει άμεση σχέση με τον τομέα της διδασκαλίας των ξένων
γλωσσών. Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή πρωτογενούς υλικού.

ΝEOΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΩΝΔΑ

Μαρτυρίες
Φοιτητών
Σταυρούλα Μπίου
Όντας απόφοιτη του προπτυχιακού,
αλλά και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στο Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, θα έλεγα ότι
η εμπειρία αυτών των έξι ετών
υπήρξε μοναδική, τόσο στο επίπεδο
της εκπαίδευσης, όσο και στο επίπεδο της έρευνας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, είχα
την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Νεοελληνική και Βυζαντινή Λογοτεχνία, η
Θεωρία της Λογοτεχνίας και η Γλωσσολογία, κι έτσι να αποκτήσω μια ευρεία γνώση των αντικειμένων της Φιλολογίας.
Επίσης, μέσα απ’ την παρακολούθηση μαθημάτων και ειδικών σεμιναρίων, έγινε η εμβάθυνσή μου σε συγκεκριμένα
γνωστικά αντικείμενα, ενώ είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω
και σε διάφορα συνέδρια, είτε ως απλή ακροατής, είτε ως
ενεργό μέλος, τα οποία με εξόπλισαν με την απαραίτητη
εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της προσφοράς και του
εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα. Όλα αυτά βέβαια
δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη μαθητεία δίπλα
σε καταξιωμένους καθηγητές, που με την εμπειρία και τις
γνώσεις τους, μας μετάδωσαν την αγάπη για την επιστήμη
της Φιλολογίας. Η εμπειρία, λοιπόν, που βίωσα αυτά τα έξι
χρόνια (και η οποία συνεχίζεται με την παρακολούθηση του
διδακτορικού προγράμματος του τμήματος), μαζί με το
άγχος, τον αγώνα κατάκτησης γνώσεων, τον νεανικό ενθουσιασμό και την αγάπη για τη λογοτεχνία, ήταν και θα παραμείνει αξέχαστη!

Sasha Djordjevic
Κατάγομαι από τη Σερβία και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου ολοκλήρωσα με επιτυχία το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μάστερ) στη νεο-ελληνική
φιλολογία (2006-2009). Οι εμπειρίες που απέκτησα κατά
τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν πολύ θετικές, πριν από όλα γιατί μου εξασφάλισαν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που ασταμάτητα
φροντίζει τους νέους φιλολόγους και τους προσφέρει
όλες τις ανέσεις για μια σωστή έρευνα και εκπαίδευση. Πέρα από τις εξαιρετικές υποδομές που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εκπαιδευτικό
ίδρυμα, μπορώ να προσθέσω ότι πρόκειται για έναν ακαδημαϊκό χώρο (ίσως
και τον μοναδικό στην Κύπρο) που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι πράγματι ανήκεις κάπου. Σε αυτό αναμφίβολα συμβάλλει και η επαγγελματική-φιλική
στάση των μελών του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου
απέναντι στους φοιτητές τους.

Χαράλαμπος Μοδέστου
Ως απόφοιτος του πτυχίου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορώ να
πω με σιγουριά ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μου προσέφερε όλες εκείνες τις γνώσεις που με
καθιστούν ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας, αφού
προσπαθεί να καλύψει όλες εκείνες τις πολύμορφες
ανάγκες που συνθέτουν το προφίλ του σύγχρονου φιλολόγου. Αυτό συμβαίνει διότι το Τμήμα, δίνει μεγάλη
σημασία σε επιλογές μαθημάτων που αποτελούν γέφυρες με πολλά συγγενή
τμήματα (Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών) και βοηθούν τον
μελλοντικό φιλόλογο. Βέβαια, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να απαντήσω σε ένα καυτό ερωτήμα που βασανίζει όλους τους φοιτητές της Φιλοσοφικής. «Αξίζει τον κόπο να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια και τα έξοδα
για να σπουδάσουμε φιλολογία;» Μπορώ μόνο να πω το εξής: οι φοιτητές
που εμμένουν στην προσπάθεια τους βρίσκουν πάντα διεξόδους που να τους
ταιριάζουν. Πρέπει να γίνει κάποτε κατανοητό ότι η σχέση του πτυχίου με την
απασχόληση περνάει μέσα από την προσωπικότητα και το συνολικό προφίλ
(βιογραφικό) του πτυχιούχου.

Γαβριέλλα Παναγή

Θεοφάνης Παναγή

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Κύπρου,
παρέχει ένα ολοκληρωμένο κι επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Με την
ολοκλήρωση του οι απόφοιτοι είναι
πλέον ικανοί φιλόλογοι, που μπορούν
είτε να απασχοληθούν στην εκπαίδευση,
είτε σε ερευνητικά προγράμματα είτε
ακόμα να προχωρήσουν σε ειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου.
Προσωπικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να διδαχθώ από τους επιστημονικά καταρτισμένους καθηγητές του τμήματος αυτού και να μελετήσω εις βάθος τα
αντικείμενα της νεοελληνικής και βυζαντινής φιλολογίας και λογοτεχνίας. Ωστόσο, το πρόγραμμα μου έδωσε τη δυνατότητα να
εξειδικευτώ και σε άλλα νέα αντικείμενα, όπως η θεωρία της λογοτεχνίας, η γλωσσολογία, αλλά και σε άλλα πεδία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον τομέα της φιλολογίας, η ιστορία, η
αρχαία και η λατινική γραμματεία. Οι καθηγητές του τμήματος
αυτού δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή γνώσεων στους φοιτητές, αλλά σου δίνουν το περιθώριο να ασχοληθείς και με αντικείμενα που σε ενδιαφέρουν, σε συνδυασμό πάντα με τη
φιλολογία, προωθώντας έτσι καινούριες ιδέες που προέρχονται
από τους νέους. Το δικό μου ενδιαφέρον εστιάστηκε στη σύγκριση της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τομείς της ιστορίας και
του πολιτισμού, κυρίως με τις τέχνες. Έτσι, μου επιτράπηκε να καταπιαστώ με τέτοιες συγκρίσεις και να εκπονήσω σχετικές εργασίες. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό σου παρέχει τέτοιες
ευκαιρίες, με ώθησε αργότερα σε μια πιο εξειδικευμένη έρευνα
της νεοελληνικής λογοτεχνίας και στη φοίτησή μου ξανά στο
τμήμα βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών, ως διδακτορική
φοιτήτρια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθηγητές του τμήματος αυτού, με την καθημερινή τους δράση δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διδαχή του αντικειμένου αλλά και στην
καλλιέργεια του πνεύματος και της αντίληψης του φοιτητή,
καθώς ως επιστημονικός κλάδος, η νεοελληνική φιλολογία, δεν
ασχολείται μόνο με την παροχή γνώσεων, αλλά και με την καλλιέργεια του ανθρώπινου ήθους.

Είμαι τριτοετής φοιτητής στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα τρία χρόνια του
ταξιδιού της γνώσης, η κατεύθυνση μου
έδωσε σημαντικά εφόδια τόσο για την επιστημονική μου κατάρτιση όσο και για την
πνευματική μου ολοκλήρωση. Πιστεύω πως
η τριβή μου με τη φιλολογία και τη γλωσσολογία συντέλεσε στο να αποκτήσω περισσότερη πνευματική οξυδέρκεια, ευγλωττία και κριτική σκέψη, γεγονός που με βοήθησε σε
διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μου, αλλά και στο να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν ευκαιρίες εργοδότησης πέραν της
εκπαίδευσης. Ο σχετικά μικρός αριθμός φοιτητών στα ακροατήρια
βοηθά στην ουσιαστικότερη επικοινωνία φοιτητή – ακαδημαϊκού
δασκάλου ενώ η ποικιλία των προσφερόμενων μαθημάτων σου
δίνει την ελευθερία να επιλέξεις μαθήματα που σε ενδιαφέρουν
περισσότερο.

Eπικοινωνία

Άντρη Χριστοφή
Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήματος ΒΝΕΣ. Θεωρώ ότι το Τμήμα αυτό μου
έχει μεταλαμπαδεύσει πολλές γνώσεις
και εμπειρίες, από εμπειρογνώμονες και
αξιόλογους διδάσκοντες. Συγκεκριμένα,
μου έχουν καλλιεργήσει αξίες και ιδανικά βλέποντας τον χαρακτήρα και την
πνευματική τους κατάρτιση. Επιπλέον,
μου έχουν μάθει να διαβάζω μεθοδικά
και εξονυχιστικά και πάνω από όλα αυτά που διαβάζω να τα κατανοώ και να διασταυρώνω τις πηγές μου. Εκτός απ’ αυτό, με
έχουν βοηθήσει μέσα από τις διαλέξεις των μαθημάτων τους ποια
κατεύθυνση θέλω να ακολουθήσω στην ζωή μου. Συνεπώς, μου
έχουν θέσει πλούσια θεμέλια με σταθερές πνευματικές βάσεις.
Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια των σπουδών μου έμαθα ότι η εκπαίδευση δεν μας προετοιμάζει για την ζωή, τον έξω κόσμο, αλλά
είναι η ίδια η ζωή από μόνη της!
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