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εισαγωγή
Με περισσότερους από 7.000 φοιτητές, 113 εργαστήρια
και 800 άτομα ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό,
το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα νέο και ταχέως
αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο.

Το ΠΚ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης
στην Κύπρο για νέους πτυχιούχους και
ερευνητές. Σήμερα εργοδοτεί περίπου
550 νέους επιστήμονες από εξωτερικά
ερευνητικά προγράμματα.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε
τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως.
Πρώτοι Προπτυχιακοί φοιτητές (486): Σεπτέμβριος 1992
(με 3 Σχολές και 10 Τμήματα)
Πρώτοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Σεπτέμβριος 1997
Η ολοκλήρωση της Πανεπιστημιούπολης αναμένεται
το 2025-30, με 9 Σχολές, 25+ Τμήματα , 10.000 φοιτητές
Σύνολο Αποφοίτων μέχρι σήμερα (1996-2017):
22615 (16614 Προπτυχιακοί, 6001 Μεταπτυχιακοί)
Tο πρώτο κτήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται
στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως. Πρόκειται για ένα
χαρακτηριστικό κτήριο βρετανικής αποικιοκρατικής
αρχιτεκτονικής που στέγαζε πριν την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παιδαγωγική Ακαδημία.

introduction
With more than 7.000 students, 113 laboratories and 800
faculty and staff members, the University of Cyprus (UCY)
is a young and rapidly expanding university.

UCY is the biggest employer in Cyprus
for young graduates and researchers.
It currently employs about 550 young
scientists using external research funds.
The University of Cyprus was established in 1989
and admitted its first students in 1992. First Undergraduate
students (486): September 1992 (3 Faculties, 10 Departments)
First Postgraduate students: September 1997

Total Alumni today (1996-2017): 22615
(16614 undergraduate, 6001 postgraduate)
The first UCY building, placed at Kallipoleos Avenue was
the former Pedagogical Academy, built in a British Colonial
era architectural style.

Κτήριο Λεωφ. Καλλιπόλεως
Kalipoleos Avenue Building
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The University Campus is expected to be completed by
2020, with 9 Faculties, 25+ departments, 10.000 students.
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λογότυπο και ιστορικό
թթ Το σύμβολο του Πανεπιστημίου (δενδρίλιο)

απορρέει από το σχέδιο ενός διπλού κυπαρισσιού
που βρέθηκε χαραγμένο σε ένα ξύλινο μπαούλο
του 19ου αιώνα και το οποίο έχει αποδοθεί
με μια σύγχρονη προσέγγιση.
թթ Το χρυσό του χρώμα είναι ένα μείγμα από πορτοκαλί
και κίτρινο, το οποίο εκφράζει ενέργεια, ζωντάνια,
πνευματικότητα και επικοινωνία. Το πράσινο χρώμα
του λεκτικού είναι μια έκφραση γνώσης, ανάπτυξης,
ανανέωσης και ελπίδας.
թթ Το χρυσό και το πράσινο χρώμα επιλέγηκαν
από την κυπριακή σημαία και προβάλλουν επίσης
τα χρώματα της φυσικής ομορφιάς του νησιού.

όραμα και αποστολή
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εδραιωθεί ως ένας
πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας,
εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο
αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Αποστολή
Η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν
στους ακόλουθους τομείς
թթ Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια
թթ Ανοικτή κοινωνία
թթ Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας

թթ The symbol is derived from a double cypress tree 		

found carved on a 19th century wooden chest,
enhanced with a contemporary twist.
թթ The gold colour is a blend of orange and yellow,
which expresses energy, vitality, spirituality
and communication. The green colour
of the type is an expression of learning,
development, renewal and hope.
թթ The gold and green colours were adopted
from the Cyprus national flag and also project
the colours of the natural beauty of the island.

vision and mission
To establish the University of Cyprus as a leading institution
of cultural enterprise, an outstanding contributor to society
and a reference point for the global scientific community.
Mission
The creation of added value through activities
in the following areas:
թթ Science and intellectual proliferation
թթ Open society
թթ Social productivity
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Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Faculty of Economics and Management

διεθνής αναγνώριση
թթ 2017 - Κατετάγη ως το 52ο καλύτερο νέο

Πανεπιστήμιο παγκοσμίως από τους Times Higher
Education World University Rankings (Top 200
World Universities Under 50 years old).
թթ 2016 - Βρίσκεται ανάμεσα στη θέση 351-400
των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου
σύμφωνα με τους Times Higher Education
World University Rankings.

δεδομένα
թթ 43 Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
թթ 63 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
թթ 25 Μεταπτυχιακά στην Αγγλική γλώσσα
թթ 43 Διδακτορικά προγράμματα σπουδών
թթ 4847 Προπτυχιακοί φοιτητές
թթ 1788 Μεταπτυχιακοί φοιτητές
թթ 661 Διδακτορικοί φοιτητές

international
recognition-rankings
թթ 2017 - Ranked 52nd best young Univeristy by the

Times Higher Education World University Rankings
(Top 200 World Universities Under 50 years old).
թթ 2016 is amongst the best 351-400 Universities
worldwide according to the Times Higher
Education World University Rankings.

figures
թթ 43 Undergraduate programs
թթ 63 Postgraduate programs (Masters)
թթ 25 Postgraduate programs in English
թթ 43 Phd programs
թթ 4847 Undergraduate students
թթ 1788 Postgraduate students
թթ 661 Doctoral students
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σχολές και τμήματα
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
թթ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
թթ Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
թթ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Κέντρο Γλωσσών
Ιατρική Σχολή
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων
թթ Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
թթ Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
թթ Τμήμα Πληροφορικής
թթ Τμήμα Φυσικής
թթ Τμήμα Χημείας
Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής
Ωκεανογραφικό Κέντρο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
και Επιστημών Αγωγής
թթ Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
թթ Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
թթ Τμήμα Νομικής
թթ Τμήμα Ψυχολογίας
Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης 			
Νευροεπιστήμης
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου 		
(ΠΑΚΕΠΕ)
Κέντρο Σπουδών Φύλου
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης
թթ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Δημόσιας Διοίκησης
թթ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
թթ Τμήμα Οικονομικών
Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών
και Χρηματοοικονομικών Μελετών
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

Πολυτεχνική Σχολή
թթ Τμήμα Αρχιτεκτονικής
թթ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
թթ Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας
και Κατασκευαστικής
թթ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 		
Περιβάλλοντος
Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα
και Καινοτομία «Κοίος»
Ερευνητική μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας - FOSS
ΝΗΡΕΑΣ - Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού
Ερευνητικό Κέντρο «EMPHASIS»
Φιλοσοφική Σχολή
թթ Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
թթ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
թթ Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών
(Σπουδαστήριο Πετρώνδα)
Πολιτιστικό Κέντρο

ερευνητικά εργαστήρια (113)
Ερευνητικές Μονάδες/Κέντρα
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ
թթ

Κέντρο Γλωσσών
Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής
Ωκεανογραφικό Κέντρο
Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ)
Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου»
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών
και Χρηματοοικονομικών Μελετών
Κέντρο Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομίια - “ΚΟΙΟΣ”
Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας - FOSS
Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας»
Ερευνητικό Κέντρο «EMPHASIS»
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών
(Σπουδαστήριο Πετρώνδα)

Faculty of Humanities
թթ Department of English Studies
թթ Department of French and European Studies
թթ Department of Turkish and Middle Eastern Studies

Language Centre
Medical School
Faculty of Pure and Applied Sciences
թթ Department of Biological Sciences
թթ Department of Mathematics and Statistics
թթ Department of Computer Science
թթ Department of Physics
թթ Department of Chemistry

Molecular Medicine Research Center
Oceanography Centre
Faculty of Education and Social Sciences

Faculty of Engineering
թթ Department of Architecture
թթ Department of Electrical and Computer Engineering
թթ Department of Mechanical and Manufacturing 		

Engineering
թթ Department of Civil and Environmental Engineering
KIOS Research and Innovation Center of Excellence
FOSS Research Centre for Sustainable Energy
Nireas International Water Research Center
EMPHASIS Research Centre
Faculty of Letters
թթ Department of Byzantine and Modern Greek Studies

Center of Modern Greek Studies
թթ Department of History and Archaeology

Archaeological Research Unit
թթ Department of Classics and Philosophy

Cultural Centre

թթ Department of Education

research laboratories (113)

թթ Department of Social and Political Sciences

Research Units/Centres

թթ Department of Law
թթ Department of Psychology

Center for Applied Neuroscience
Centre for Field Studies (UCFS)
Research Centre for Gender Studies
Graduate School
Faculty of Economics and Management
թթ Department of Business and Public Administration
թթ Department of Accounting and Finance
թթ Department of Economics

Economics Research Centre
Centre for Banking and Financial Research

թթ Language Center
թթ Molecure Medicine Research Center
թթ Oceanography Centre
թթ Center for Applied Neuroscience
թթ Center for Field Studies (UCFS)
թթ Research Centre for Gender Studies
թթ Economics Research Centre
թթ Center for Banking and Financial Research
թթ KIOS Research and Innovation Center of Excellence
թթ FOSS Research Centre for Sustainable Energy
թթ Nireas International Water Research Center
թթ EMPHASIS Research Centre
թթ Archaeological Research Unit
թթ Center of Modern Greek Studies
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απόφοιτοι
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε
το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου
η πλειοψηφία των αποφοίτων του (76,1%) εργοδοτείται
σήμερα με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης,
ενώ μόλις το 11.1% των ερωτώμενων δήλωσαν άνεργοι.
Η πλειοψηφία των αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα
(76,5%) δήλωσαν ότι κατέχουν εργασιακή θέση που είναι
σχετική με τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Oι απόφοιτοί μας εργοδοτούνται, μεταξύ άλλων,
σε επιτυχημένους οργανισμούς και εταιρίες,
ενώ ακολουθούν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
στο εξωτερικό και είναι λήπτες σημαντικών
και ανταγωνιστικών υποτροφιών.

ερευνητικό έργο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέπτυξε ραγδαία αύξηση
ερευνητικών προγραμμάτων και κονδυλίων επιχορήγησης
της έρευνας τα τελευταία χρόνια, έχοντας δυναμική
παρουσία στο διεθνές και ευρωπαϊκό ερευνητικό
γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, συμμετέχει σε 146 ερευνητικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα εξωτερικά
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τη συνολική
χρηματοδότηση που εισέρρευσε στα ταμεία του
κατά το 2017, να φθάνει τα €15 εκατομμύρια ευρώ.
Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει 14 ERC grants από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συνεχίζει δυναμικά
ως το πιο παραγωγικό ερευνητικά, σύμφωνα με στατιστικά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίδρυμα της Κύπρου.
Επίσης η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Teaming
(«Spreading Excellence and Widening Participation Teaming») του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
είναι αξιοσημείωτη, αφού το ίδρυμα ξεπέρασε το 2017,
σε επιτυχίες κάθε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

alumni
Based on a research conducted by the Alumni Office,
the majority of UCY Alumni (76,1%) is currently
employed in a full time base, while 11,1% stated
that are unemployed. The majority of the participants
(76,5%) stated that their job is related to their studies.
Amongst others, our Alumni are employed in successful
companies and big Organizations while some are following
successful academic career paths abroad or are recipients
of important and competitive scholarships.

The University of Cyprus is the top research institution
in Cyprus, with a vibrant research culture and an excellent
research track record. During the recent years, UCY
attracts outstanding and highly competitive grants
and it currently participates in 146 European Union
Research Programs and other externally funded research
programs that resulted to about 15 million euros in 2017.
The University of Cyprus received so far 14 ERC grants
from the European Research Council and its participation
in the Teaming («Spreading Excellence and Widening
Participation-Teaming») program of Horizon 2020
is outstanding, as it comes first in comparison with
other European Universities.
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ινστιτούτο έρευνας
και καινοτομίας

ένας Κάτοχος Νόμπελ
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

To Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει
στη δημιουργία ενός ινστιτούτου έρευνας
και καινοτομίας με στόχο, μεταξύ άλλων,
την εργοδότηση 2.000 επιστημόνων
μέχρι το 2020.

Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης

Όραμα
թթ Να γίνει πρότυπο ερευνητικό ίδρυμα
σε διεθνές επίπεδο
թթ Κέντρο αριστείας στην περιοχή της Μεσογείου
թթ Ελκυστικός προορισμός για πλειάδα ερευνητικών
προγραμμάτων, ιδιαίτερα τεχνολογίας
թթ Κέντρο εκκόλαψης επιστημόνων
με καινοτόμες ιδέες

πανεπιστήμιο της διασποράς
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κίνητρα με στόχο
την προσέλκυση εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών
της διασποράς, καθώς και ερευνητών διεθνούς κύρους.

ποιότητα στη διδασκαλία
Το 2017 ανακηρύχθηκε ως Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έπειτα από απόφαση
της Συγκλήτου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα
για διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας.
Η σχετική Χάρτα υπεγράφη τη Δευτέρα, 30 Ιανουάριου
2017 από τους Προέδρους όλων των Τμημάτων,
στο πλαίσιο αναβάθμισης της Ποιοτικής Διδασκαλίας
και της αναγνώρισης της Διδακτικής Αριστείας
ως θεσμοθετημένη πλέον πολιτική η οποία
θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της Ποιότητας
της Διδασκαλίας.

Κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομίας (2010)
Ο Κάτοχος Νόμπελ Οικονομίας, Καθηγητής Χριστόφορος
Πισσαρίδης ανήκει από το Μάιο του 2011 στο ακαδημαϊκό
προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών.

research and innovation
institute
Vision: To employ 2000 young Scientists
by 2020 and become
թթ Leading Research Institute in the International Arena
թթ Center of Excellence in the Mediterranean Region
թթ Attractive destination for various research

and technology projects and programs

թթ “Tank” of research and Technological Knowledge
թթ Incubator of creative scientists

Strategic goal: To Attract high Calibri Cypriot and Greek
academics and researchers from all over the world.

quality teaching
In recognition of the importance of quality assurance
in teaching, the University of Cyprus, following
the Senate’s decision, declared 2017 as Year of Quality
Teaching. After the declaration, on Monday, January
30th 2017, the Rector and the Chairmen of all academic
departments signed the UCY Charter of Quality Assurance
in Teaching establishing this way a university policy
for promoting and ensuring quality teaching at UCY.

a nobel prize winner at UCY
Professor Christopher Pissarides
Nobel Economics Prize Winner (2010)
As from May 2011, Professor Christopher Pissarides
is a Faculty member at the Department of Economics.
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κοινωνική προσφορά
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει ενεργά την προσφορά
στο κοινωνικό σύνολο, στοχεύοντας τόσο στην επιμόρφωση
των πολιτών μέσω των ανοιχτών για το κοινό δράσεών
του, όσο και στην ουσιαστική παρέμβαση για την επίλυση
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία
εν γένει.
Το πολυσχιδές έργο του αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων,
με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ομιλιών
και διαλέξεων από διακεκριμένες προσωπικότητες.
Πέραν αυτού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας
καθιερώσει το θεσμό των Ελεύθερων Πανεπιστημίων,
βρίσκεται κοντά σε κάθε πολίτη της Κύπρου, αφού
υπάρχει «φυσική» παρουσία του Πανεπιστημίου σε
διάφορες πόλεις, αλλά και απομακρυσμένες περιοχές,
διαδίδοντας τη γνώση και προσφέροντας ευκαιρίες
επιμόρφωσης, υλοποιώντας, έτσι, τους στόχους
της δια βίου μάθησης.

social contribution
The University of Cyprus has made a dynamic impact
on the cultural and intellectual life of Cyprus. It organizes
public lectures and other events with focus on issues
of scholarly, scientific, cultural as well as on topics of wider
interest. Furthermore, it organizes exhibitions, concerts,
prize awards and other activities open to the general public.
In the framework of social contribution and lifelong
learning UCY runs six Free Universities in cooperation
with municipalities and other parties which operates
in different cities as well as in rural regions.
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διεθνοποίηση
Με πέραν των 200 Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας
με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς
σε Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση Ανατολή, Ασία, ΗΠΑ,
Λατινική Αμερική και Καναδά, με αυξητική τάση
στους αριθμούς των Ευρωπαίων και Κύπριων φοιτητών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών
Εράσμους+ και με δύο σημαντικά διεθνή κέντρα
στεγασμένα στην πανεπιστημιούπολη, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου έχει αποκτήσει αναμφισβήτητα πλέον
ένα διεθνή χαρακτήρα.
Aula Cervantes
Σημαντική εξέλιξη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η
λειτουργία, από τις αρχές του 2011, του Aula Cervantes
στην Πανεπιστημιούπολη, το οποίο προσφέρει μαθήματα
ισπανικής γλώσσας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου, αλλά και στο ευρύ κοινό. Παράλληλα,
το Aula Cervantes οργανώνει και τις εξετάσεις DELE,
σε συνεργασία με το Ιnstituto Cervantes στη Μαδρίτη,
καθώς και εκδηλώσεις που προωθούν την ισπανική
γλώσσα και κουλτούρα στην Κύπρο.

Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το πρώτο Ινστιτούτο Κομφούκιος που ιδρύθηκε
στην Κύπρο το 2014, βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Αποτελεί μια κοινοπραξία ανάμεσα στο Office
of Chinese Language Council International (Hanban),
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Beijing Institute
of Education. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος έχει διοργανώσει
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο ΠΚ, αλλά και σε σχολεία και δήμους
της Κύπρου, ενώ έχει αναπτύξει συνεργασία με τοπικούς
φορείς. Παράλληλα, έχει προσφέρει μαθήματα
κινέζικης γλώσσας στους φοιτητές και το προσωπικό
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

The University of Cyprus is a member in more than 50
University Networks and Associations worldwide, while
it has signed Bilateral Agreements of Cooperation with
more than 200 universities and research institutions
in Europe, Australia, Middle East, Asia, USA, Canada
and Africa. These agreements facilitate the student
and Academic Staff exchanges, joint research projects,
conferences and exchange of teaching and research
material. Additionally, the University of Cyprus offers
10 joint degree programmes (at Masters´ and Ph.D. levels)
in collaboration with other European institutions.
Aula Cervantes
Τhe University has been chosen by the Instituto Cervantes
for the establishment on its premises the Aula Cervantes
in 2011. The Aula offers Spanish language classes
to university students and to the public in general
and it also organizes the DELE examinations
in collaboration with the Instituto Cervantes.

Confucius Institute
Another significant development for the University of Cyprus
was the establishment of the Confucius Institute on its
premises (October 2014), which is the first to be established
in Cyprus. The Institute is a non-profit organisation
and a joint venture between the Office of Chinese
Language Council International (Hanban), the University
of Cyprus and the Beijing Institute of Education. Its mission
is to work with the public sector, businesses and academia
in both Cyprus and China, so as to develop stronger
educational, cultural and commercial links between the two
countries by offering a large spectrum of programmes,
events and other activities on Chinese language, culture,
arts and business.
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επιχειρηματικότητα

Παραγωγή Ελαιόλαδου

Κέντρο Επιχειρηματικότητας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει φυτέψει πάνω από 100
δέντρα ελιάς, δωρεά του Κυπριακού Ινστιτούτου Γεωργίας,
ενώ παράγει το δικό του ελαιόλαδο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προχωρήσει
στη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας,
στοχεύοντας στην ουσιαστική συμβολή για δημιουργία
ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το οποίο
θα δημιουργήσει συνέργειες ανάμεσα στα βασικά
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, μέλη
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, απόφοιτοι
του Πανεπιστημίου), όπως επίσης και με οργανισμούς
που καθημερινά αναπτύσσουν δράσεις στην κυπριακή
κοινωνία. Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας πρόκειται
να συμβάλει στην ώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης
και στη μεταφορά τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου στην κοινωνία.
Δραστηριότητες: Εκπαίδευση και κατάρτιση, Υποστήριξη
και καθοδήγηση (mentoring), Έρευνα, Δικτύωση
και Διασύνδεση, Ερευνητικά Έργα, Makerspace

Έργα συνδεδεμένα
με την επιχειρηματικότητα
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο
Κύπρου υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων που σχετίζονται
με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της κυπριακής
οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω.

Χαρούπι-Μαύρος Χρυσός
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσβλέπει στην αναβίωση
της επεξεργασίας του χαρουπιού στην Κύπρου και στο
πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τοπικούς παραγωγούς
καθώς και με εταιρίες ποτών και τροφίμων καθώς και
φαρμακοβιομηχανίες στο εξωτερικό. Στόχος του είναι
η παραγωγή οργανικής παιδικής τροφής, φαρμάκων, ζωικών
τροφών, σιροπιού από χαρούπι κ.ο.κ. Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου έχει δημιουργήσει το Ερευνητικό Κέντρο «Μαύρος
Χρυσός», ενώ έχει ήδη δημιουργήσει το πρώτο αλκοολούχο
ποτό από χαρούπι με την ονομασία Ceratonia.

Επιστημονικός Τουρισμός
To Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί τον επιστημονικό
τουρισμό και τη δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου
στο Τρόοδος. Παράλληλα προωθεί τη δημιουργία ενός
εξειδικευμένου πνευμονολογικού πανεπιστημιακού
νοσοκομείου στην περιοχή της Κυπερούντας (Τρόοδος).

entrepreneurship
Centre for Entrepreneurship
(C4E) of the UCY
C4E considers Entrepreneurship in its broadest sense,
namely as a mindset in scientific and scholarly work
that embraces creativity, critical thinking, imagination,
risk-taking and the bold experimentation with new ideas
and transformative scientific approaches. C4E aspires
to turn new knowledge into real “value” that can serve
the common good through novel products, processes
and services, implemented by new or existing ventures,
private or public organizations, governmental institutions
or non-governmental initiatives.

Carobs
UCY aspires to revive carob processing in Cyprus by
cooperating with local and overseas food and beverage
and pharmaceutical industries for the production of organic
baby food, medicines, organic and animal food, carob
syrop, carob powder etc. A “Black Gold” research center
is established while UCY already started producing
the first alcoholic beverage ever made by carob.

Production of olive oil
The University of Cyprus planted over 100 olive trees
donated by the Cyprus Institute of Agriculture
and is currently producing its own virgin olive oil.

Scientific Tourism
UCY promotes the Scientific Tourism and the creation
of a conference centre at mountain Troodos. At the same
time its working towards the creation of a, specialized
in pneumology, university hospital at Kyperounta
region (Troodos).
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C4E Activities: Education and Training, Supporting and
Mentoring, Networking, Makerspace, Research and Analysis.
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σύγχρονες εγκαταστάσεις
Ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης
Σύνολο επένδυσης: €216.215.000
Διάρκεια έργου: 2015-2020
Με στόχο την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης
συνάφθηκε το Δεκέμβριο του 2014 συμφωνία σταθμός
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETΕπ),
του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για τη χρηματοδότηση, μέχρι
162 εκατ. ευρώ, του έργου που αφορά τη Β’ Φάση
της Πανεπιστημιούπολης.
Επίσης για το ίδιο έργο, υπεγράφη τον Ιούλιο του 2016
συμφωνία Δανείου ύψους 32 εκατ. ευρώ μεταξύ της
Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης
(ΤΑΣΕ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

πράσινο πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποτελέσει μέχρι το 2020
το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που θα είναι
ενεργειακά αυτόνομο, χάρη στα Φωτοβολταϊκά
Πάρκα «Απόλλων» και «Φαέθων (το Φαέθων
θα κατασκευαστεί εντός της νεκρής ζώνης).

state of the art facilities
Development of the campus
Total investment: €216 215.000
Duration of the project 2015-2020
On the 12th of December 2014, the University of Cyprus,
the European Investment Bank (EIB) and the Republic
of Cyprus signed an important agreement for 162 million
euros, financing the second phase Investment Programme
for the extension and development of the University
of Cyprus campus.

green university
By 2020 the University of Cyprus will have the first
University campus in the world that will be completely
dependent on Solar electricity, thanks to its two photovoltaic
parks, Apollo and Phaethon (the last will be built within
the buffer zone).
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In July 2016 the Council of Europe Development Bank
(CEB) and the Republic of Cyprus signed a loan agreement
of 32 million euros, financing the same project.

21

Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Learning Resource Center “Stelios Ioannou”

κτηριακή ανάπτυξη
Χορηγίες:
Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων ως χορηγία αποτελεί
στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο έχει ήδη
γίνει αποδέκτης πολλών και σημαντικών δωρεών.

Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου»
Σχεδιασμένο από τον Jean Nouvel. Δωρεά ύψους
10 εκατ. ευρώ από την αείμνηστη Έλλη Ιωάννου
εις μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου.

Κτήριο του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών «Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη»
(υπό κατασκευή)
Σχεδιασμένο από τον Μιλτιάδη Κατσαρό. Δωρεά ύψους
6 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Κτήριο Τμήματος Βιολογικών Επιστημών
«Ιδρύματος Α.Γ. ΛεΒέντη»
The “A.G. Leνentis Foundation”
Department of Biological Sciences

Κτήριο Ιατρικής και Επιστημών Υγείας
Νίκος Κ. Σιακόλας (υπό κατασκευή)
Σχεδιασμένο από τους, Antonio Liñán και Antonio Gordon.
Δωρεά ύψους 9 εκατ. ευρώ από το ίδρυμα «Νίκος
και Ελπίδα Σιακόλα».

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Σχεδιασμένο από τον Βάσο Ολύμπιο. Δωρεά ύψους
6.5 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
University House “Anastasios G. Leventis”

infrastructure development
Donations:

Nicos K. Shacolas Medical School
and Health Sciences Building
(to be constructed)

UCY is actively seeking and has already received substantial
amounts from private funding and charitable donations.

Designed by Antonio Cordon & Antonio Linan. Donation
of 9 million euros by Nicos K. Shacolas.

Learning Resource Center “Stelios Ioannou”
Designed by Ateliers Jean Nouvel. 10 million euros
donation by the late Eli Ioannou in the memory
of her spouse Stelios Ioannou.

The A.G. Leventis Foundation Department
of Biological Science (to be constructed)
Designed by Miltiadis Katsaros Group. Donation of 6 million
euros by the A.G. Leventis Foundation.

University House “Anastasios G. Leventis”
Designed by Vasos Olympios. Donation of 6.5 million euros
by the A.G. Leventis Foundation.
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Κτήριο Ιατρικής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας
Nicos K. Shacolas Medical School and Health Sciences Building
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κτήρια
πανεπιστημιούπολης
01 ΚΤΉΡΙΟ ΣΥΜΒ. - ΣΥΓΚΛ. ΑΝΑΣΤ. Γ. ΛΕΒΈΝΤΗΣ
02 ΧΏΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ (ΧΩΔ 01)
03 ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΏΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (ΘΕΕ 01)
04 ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΏΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (ΘΕΕ 02)
05 ΧΏΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ (ΧΩΔ 02)
06 ΣΧΟΛΉ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΕΔ 01)
07 ΣΧΟΛΉ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΕΔ 02)
08 ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
09 ΑΊΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΏΝ (ΑΘΛ 01)
10 ΚΤΉΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ (ΚΛΥ)
11 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ (ΕΝΚ)
12 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌ ΠΆΡΚΟ
13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ ΠΑΝ/ΛΗΣ (ΣΓΠ)
14 ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΦΆΣΗ 1Α (ΦΕΑ)
21 ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (ΧΣΤ 02)
22 ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (ΧΣΤ 03)
23 ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (ΧΣΤ 05)
24 ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (ΧΣΤ 07)
25 ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (ΧΣΤ 08)
26 ΧΏΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (ΧΣΤ 09)

university buildings
01 UNIVERSITY HOUSE - ANASTASIOS G. LEVENTIS
02 COMMON TEACHING FACILITIES (GTF 01)
03 FACULTY OF PURE & APPLIED SCIENCES (FST 01)
04 FACULTY OF PURE & APPLIED SCIENCES (FST 02)
05 COMMON TEACHING FACILITIES (GTF 02)
06 FACULTY OF ECONOMICS & MANAGMENT (FEB 01)
07 FACULTY OF ECONOMICS & MANAGMENT (FEB 02)
08 SOCIAL FACILITIES
09 INDOOR SPORTS HALL (SPF 01)
10 SERVICES BUILDINGS (SBD)
11 ENERGY CENTRE (ENC)
12 PHOTOVOLTAIC PARK
13 CAMPUS SUPPLEMENTARY OFFICES (CSO)
14 RESIDENTAL A (SRA)
21 PARKING AREA (PRK 02)
22 PARKING AREA (PRK 03)
23 PARKING AREA (PRK 05)
24 PARKING AREA (PRK 07)
25 PARKING AREA (PRK 08)
26 PARKING AREA (PRK 09)
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