Tμήμα

ΙΣΤΟΡΙΑΣ
και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Φιλοσοφική Σχολή

Eισαγωγή
Τo Τμήμα Iστορίας και Αρχαιoλoγίας (ΙΣΑ) περιλαμβάνει
τoυς γνωστικoύς κλάδoυς της Iστoρίας και της Αρχαιoλoγίας. Οι βασικoί στόχoι του Τμήματος είναι η διδασκαλία (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και
η καθαυτό έρευνα, τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και
σε ακαδημαϊκό επίπεδo στoυς ανωτέρω κλάδoυς. Ειδικότερα για την αρχαιoλoγική έρευνα λειτoυργεί ήδη
από τo ακαδημαϊκό έτoς 1992-1993 η Ερευνητική
Μoνάδα Αρχαιoλoγίας (Ε.Μ.Α.), η oπoία, από τo 1996,
έχει ενταχθεί στo ΙΣΑ.
Tο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας καλλιεργεί την
έρευνα αλλά και τη διδασκαλία του ανθρώπινου
παρελθόντος στον μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο.
Αποτελεί το μοναδικό κέντρο μελέτης της ιστορίας

και της αρχαιολογίας της Κύπρου, του ευρύτερου ελληνικού κόσμου και της Ανατολικής Μεσογείου και είναι
βασικός φορέας ανάδειξης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το Τμήμα εστιάζει
στη διαμόρφωση ατόμων με ήθος και κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα και ικανότητα για διάλογο, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επιστημονική, κοινωνική
και πολιτισμική ανάπτυξη της Κύπρου και στην ενεργό
ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή χώρο.
Τo Τμήμα παρέχει πτυχίo Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας
με δύο κατευθύνσεις (Ιστορίας ή Αρχαιολογίας). Τo
πτυχίο αυτό δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιoδρoμίας σε ένα ευρύ φάσμα φoρέων.

Δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές μας κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους
Ερευνητικές δεξιότητες (διατύπωση υποθέσεων εργασίας,
διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας, συλλογή, οργάνωση,
επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων)
Καλλιέργεια αναλυτικής, αυτόνομης και κριτικής σκέψης
Καλλιέργεια επιχειρηματολογικού λόγου
Συγγραφή επιστημονικών εργασιών με την ανάλογη τεκμηρίωση
Ευελιξία και επαγγελματική προσαρμοστικότητα
Δεξιότητες για ομαδική εργασία
Ηγετικές δεξιότητες/ανάπτυξη πρωτοβουλίας
Άνεση στον γραπτό λόγο
Κοινωνικές/επικοινωνιακές δεξιότητες
Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργαστής κειμένου,
PowerPoint, κ.λπ.) και εφαρμογή τους στον επιστημονικό τομέα τους

Βιβλία Αποφοίτων

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ και
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
πέραν των Μαθημάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ,
για τους φοιτητές με
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

και ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ,
για τους φοιτητές με
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Internships σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα του πολιτισμού
(Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πινακοθήκες, κ.ά.)
Εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
Δημόσιες διαλέξεις από καταξιωμένους Κύπριους και ξένους επιστήμονες /
παρακολούθηση και συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια
Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Erasmus+ / Studies και Erasmus + /
Placements
Συμμετοχή σε αρχαιολογικά προγράμματα πεδίου
(ανασκαφές στη θάλασσα και στην ξηρά, αρχαιολογική έρευνα επιφανείας)
Εργασία σε εργαστήρια αρχαιομετρίας και εξοικείωση με τον βασικό εξοπλισμό τους
Πρόσβαση και μελέτη στη βιβλιοθήκη της Ε.Μ.Α., την καλύτερη αρχαιολογική
βιβλιοθήκη της Κύπρου
Δραστηριοποίηση μέσα από τον Όμιλο Αρχαιολογίας
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για όλες τις περιόδους της Ιστορίας
(κυρίως της Κύπρου)
Απόκτηση εμπειρίας στη μελέτη και έκδοση επιγραφικών κειμένων, ιστορικών
πηγών και την ταξινόμηση αρχείων
Επισκέψεις και ερευνητική εργασία στις κυριότερες βιβλιοθήκες και δημόσια
Αρχεία της Κύπρου
Συναντήσεις, συζητήσεις και προφορικές συνεντεύξεις με πρόσωπα που
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου
(1955-1959, 1963-1964, 1974)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ:
Φορείς υποστήριξης και προαγωγής έρευνας
(Πανεπιστήμια - Ερευνητικά κέντρα, κ.ά.) και φορείς
παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική
Μουσεία, Πινακοθήκες, Κέντρα Τεχνών, Πολιτιστικά
Ιδρύματα
Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Ερευνητικά Ιδρύματα, Κέντρα
Τεκμηρίωσης
Δημόσια Υπηρεσία (π.χ. Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων, Υπουργείο Εσωτερικών –
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
Υπηρεσία Ασύλου, κ.ά.)
Υπουργείο Εξωτερικών και Διπλωματική Υπηρεσία
Βουλή των Αντιπροσώπων
Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του πολιτισμού και της έρευνας στην Κύπρο και
στο εξωτερικό
Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους
Υφυπουργείο Τουρισμού, Τουριστικές Επιχειρήσεις
Φορείς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προβολή και
ανάδειξη του πολιτισμού
Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (3D Graphics, CDROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο)
Πολιτική και Πολιτικές Επιστήμες. Κόμματα και φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης
Διοίκηση επιχειρήσεων
Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογραφία
Εκδοτικούς οίκους
Συγγραφή (δημιουργική γραφή και επιστημονικά
αρχαιολογικά και ιστορικά κείμενα - βιβλία)
Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας
Εκκλησία της Κύπρου

Μαρτυρίες Φοιτητών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
- Πτυχίο Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008
- M.Sc. European Studies, London School of Economics and
Political Sciences (LSE), 2009
- Επαγγελματικός Τίτλος: Ακόλουθος, Διπλωματική Υπηρεσία
Υπουργείου Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας, 2010 - σήμερα
Η τετραετής μου φοίτηση στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσε ιδανική
αφετηρία για τις μετέπειτα ακαδημαϊκές μου αναζητήσεις και επαγγελματικές μου επιδιώξεις. Είχα την ευκαιρία
να επωφεληθώ από το πολυσχιδές και
άρτια δομημένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και από την αμεσότητα
της διδασκαλίας των καθηγητών.
Πέραν της διαρκούς «εσωτερικής»
αναζήτησης και εμβάθυνσης των γνώσεών μου, κατάφερα να
αποκτήσω μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες συναναστροφής με
εξαίρετους ακαδημαϊκούς, αληθινούς ανθρώπους, καταρτισμένους
επαγγελματίες. Ανθρώπους που με την ανιδιοτέλεια και το πάθος
τους κατάφεραν να εμφυσήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν μια νέα
σχολή σκέψης, πέραν από συμβατικά στεγανά, με τρόπο ρεαλιστικό
και άμεσα συνυφασμένο με τις ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικού
και ακαδημαϊκού πλαισίου.
Η Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν καθοριστικό σταθμό για κάθε
φοιτητή, που συμβάλλει στη διεύρυνση της γνώσης και στην εμβάθυνση της κριτικής σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
Ως μέλος πλέον της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αισθάνομαι ιδιαίτερα
ευγνώμων για τα πολύτιμα εφόδια που έλαβα από τη Φιλοσοφική
Σχολή και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Με σεμνότητα και ταπεινότητα, θα προέτρεπα τον κάθε
μαθητή και φοιτητή να αδράξει τις ευκαιρίες και την προοπτική
που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετέχοντας σε αυτό το
πρωτοποριακό ταξίδι γνώσης και εμπειριών.

Μαρτυρίες Φοιτητών
ΔΡ ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κατέχω πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
M.Phil. και Ph.D. από το Trinity College
του Δουβλίνου, και μεταδιδακτορικό
LMS ως Mellon Post-Doctoral Fellow
από το Pontifical Institute of Mediaeval Studies του Τορόντο. Έχω δημοσιεύσει μία μονογραφία καθώς και
μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά
και συλλογικούς τόμους, ενώ έχω
διδάξει περιστασιακά στο Trinity College του Δουβλίνου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τις βάσεις
για τα παραπάνω τις απέκτησα στις βασικές μου σπουδές στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
και Διδακτορικός Απόφοιτος
Οι βασικές μου σπουδές καθώς και το διδακτορικό μου στη Νεότερη και Σύγχρονη
Ελληνική Ιστορία με βοήθησαν και με βοηθούν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
μου ως Λειτουργός του Κρατικού Αρχείου
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι γνώσεις που
απέκτησα αποτελούν σημαντικό εχέγγυο για
να μπορώ να βοηθώ, και εγώ με τη σειρά
μου, νέους ιστορικούς, παλαιότερους ερευνητές αλλά και φοιτητές, οι οποίοι μελετούν στο Αναγνωστήριο του
Κρατικού Αρχείου.

ΔΡ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
και Διδακτορικός Απόφοιτος
Η φοίτησή μου στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου, η οποία οδήγησε στην απόκτηση Πτυχίου Αρχαιολογίας και
Διδακτορικού διπλώματος στον Παραδοσιακό Πολιτισμό, αποτέλεσε ένα
όμορφο ταξίδι που συνδύασε την πολύπλευρη μάθηση γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό, την καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης, αλλά και την απόκτηση πολύτιμων εμπειριών
μέσα από ποικίλες ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες σε αίθουσες μουσείων, σε ανασκαφές και σε έρευνες πεδίου, τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας τα πολύτιμα αυτά εφόδια που μου προσέφεραν οι σπουδές μου, σήμερα συνεργάζομαι με
καταξιωμένους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων
ιδρυμάτων, καθώς και με πολιτιστικούς φορείς, για τη συνέχιση της
έρευνας και την εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
στον τομέα του πολιτισμού.

ΔΡ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Η πληθώρα των γνωστικών ερεθισμάτων, η
επαφή με καταξιωμένους επιστήμονες, τα
εκπαιδευτικά ταξίδια, οι επισκέψεις σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους, είναι μόνο λίγα
από τα εφόδια που απέκτησα κατά τη διάρκεια
της φοίτησής μου στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι
εμπειρίες αυτές με προετοίμασαν κατάλληλα
για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου
σπουδές στη Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, εξοπλίζοντάς με ερευνητικά και επαγγελματικά. Σήμερα διδάσκω ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα έχω
δημοσιεύσει τη διδακτορική μου διατριβή σε εκδοτικό οίκο του
εξωτερικού.

ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Οι σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας (ΙΣΑ) του Πανεπιστημίου
Κύπρου μού πρόσφεραν σφαιρική
γνώση του αρχαίου, μεσαιωνικού και
σύγχρονου κόσμου, αλλά και όλα τα
εφόδια για να διεκδικήσω σημαντικές
υποτροφίες στο εξωτερικό. Ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου έρευνα στο
Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (Trinity College), και στη συνέχεια εργάστηκα ως
ερευνητής στα Πανεπιστήμια Δουβλίνου, Κύπρου και Βόννης, καθώς
και ως αρχαιολογικός λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.
Τώρα εργάζομαι ως διακεκριμένος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θεωρώ ότι τα πλέον σημαντικά εφόδια που
απέκτησα μέσα από τις σπουδές μου στο ΙΣΑ είναι οι δεξιότητες
ζωής, αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρωπιστικών επιστημών: δεξιότητες που συμβάλλουν καθημερινά στη διεκπεραίωση ποικίλων θεμάτων, όπως η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η
πρόσληψη της κυπριακής ή/και προσωπικής μου ταυτότητας.

ΔΡ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Aπόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Οι σπουδές μου στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας ήταν καθοριστικές για την
επαγγελματική μου κατάρτιση και αποτέλεσαν τη βάση για την εξειδίκευσή μου στην
κυπριακή αρχαιολογία. Μέσα από τις παραδόσεις των μαθημάτων από τους καταξιωμένους καθηγητές που στελεχώνουν το
Τμήμα και κυρίως μέσα από την ευκαιρία
που μου δόθηκε να συμμετάσχω σε αρχαιολογικές ανασκαφές απέκτησα σημαντικά γνωστικά εφόδια και απαραίτητη πρακτική εμπειρία. Πλέον, ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχω την ευκαιρία να συμβάλω
στην έρευνα για την προϊστορία της Κύπρου και να εκπαιδεύσω τη
νέα γενιά Κυπρίων αρχαιολόγων.

Eπικοινωνία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΟΥ, Διδακτορική Φοιτήτρια
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών του Τμήματος ΙΣΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
με βοήθησε να αποκτήσω θεωρητικά, πρακτικά
και μεθοδολογικά εργαλεία σε διάφορα γνωστικά
πεδία των Βυζαντινών Σπουδών, ώστε σήμερα ως
Project Coordinator στη Βιέννη (Πανεπιστήμιο και
Ακαδημία Επιστημών) να μπορώ να ανταποκριθώ
στις επιστημονικές και οργανωτικές ανάγκες
διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων (https://rapp.univie.ac.at/
about-us/project-team-members/paraskevi-sykopetritou-projectcoordinator/).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗ, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Αρχαιολογίας
Ως προπτυχιακή φοιτήτρια στο Tμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είχα την ευκαιρία να
παρακολουθήσω μαθήματα που αφορούν διάφορες ιστορικές περιόδους και
να εμβαθύνω σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή, τη θρησκεία
και τη δομή των κοινωνιών του παρελθόντος. Το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι διαμορφωμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε αφού σε εφοδιάσει με τις βασικές γνώσεις για την ορθή
προσέγγιση του παρελθόντος, σου επιτρέπει αργότερα να επιλέξεις
αν θα ειδικευτείς στην κατεύθυνση της Ιστορίας ή της Αρχαιολογίας.
Επιπλέον, το Τμήμα μάς προσφέρει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να παίρνουν
μέρος. Όπως έχω διαπιστώσει από την προσωπική μου εμπειρία, η
συμμετοχή στα ανασκαφικά αυτά προγράμματα και τα προγράμματα
ερευνών επιφανείας αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτύξεις
όχι μόνο τις δεξιότητες και γνώσεις σου πρακτικά στην Αρχαιολογία,
αλλά και να μάθεις να συνεργάζεσαι και να διαθέτεις πνεύμα ομαδικότητας με τους γύρω σου. Σπουδάζοντας λοιπόν Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα έχεις τη δυνατότητα όχι μόνο
να εφοδιαστείς με θεωρητικές γνώσεις για το αντικείμενο, αλλά και
διαδραστικά να έρθεις σε επαφή με τις κοινωνίες του παρελθόντος,
συμμετέχοντας στις διάφορες εκδρομές που οργανώνονται στα πλαίσια των μαθημάτων αλλά και από τον Όμιλο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου μας, αλλά και λαμβάνοντας μέρος στα διάφορα ερευνητικά
προγράμματα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του παρελθόντος ανοίγεται μπροστά σου!
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