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Το έντυπο Οδηγός Ενημέρωσης Υποψήφιων Φοιτητών εκδίδεται σε ετήσια βάση
και αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η έκδοση απευθύνεται σε υποψήφιους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, και περιέχει
πληροφορίες σχετικά με όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά, όπως επίσης και για τα συγκεκριμένα πτυχία που προσφέρει το
κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, περιέχει γενικές πληροφορίες
για το Πανεπιστήμιο και τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται στους
φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως.
Παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς, τόσο
σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και για το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει να
επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο ανταγωνισμό για
εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και από το γεγονός ότι
απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί, οι περισσότεροι με πλήρεις υποτροφίες, για
μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο έγκριτα πανεπιστήμια του κόσμου.
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ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘
B·ÛÈÎÔ› ™Ùﬁ¯ÔÈ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την αριστεία στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία
μέσω της δημιουργικής και επίμονης δράσης επίλεκτων φοιτητών, δραστήριων νέων
ερευνητών, δημιουργικών ακαδημαϊκών και επαγγελματιών διοικητικών. Στόχος είναι να
εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής
προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ŒÚÁÔ
H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία
συμβάλλουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες. Tα
ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Kύπρου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,
που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες ειδικότητες. Aυτά καλύπτονται είτε από τον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου είτε από οργανισμούς της Kύπρου και του εξωτερικού, με τα προγράμματα
της Eυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να κατέχουν εξέχουσα θέση. Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται,
επίσης, μέσα από διακρατικές ή διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, με πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της
συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Tο ακαδημαϊκό προσωπικό ενισχύει αυτόν τον
στόχο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, με επιστημονικά συγγράμματα και συμμετοχή
σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και συμπόσια.
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ΔÔ ∞Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από Κύπριους, Ελλαδίτες και ακαδημαϊκούς από τον διεθνή
χώρο, που διακρίθηκαν σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και αλλού.

¢ÈÔ›ÎËÛË
Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από το Συμβούλιο,
το οποίο «έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του
Πανεπιστημίου και της περιουσίας του», και τη Σύγκλητο, η οποία «αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό
όργανο του Πανεπιστημίου». Oι Σχολές και τα Τμήματα διοικούνται από συμβούλια, με επικεφαλής
τον Κοσμήτορα της Σχολής και τον Πρόεδρο του Τμήματος, αντίστοιχα.

¢ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν οι πιο κάτω Υπηρεσίες:
• Ανθρώπινου Δυναμικού
• Aνάπτυξης Πανεπιστημίου
• Βιβλιοθήκη
• Διεθνών Σχέσεων
• Εσωτερικού Ελέγχου
• Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας
• Oικονομικών Υπηρεσιών
• Πληροφορικών Εφαρμογών
• Πληροφορικής Υποδομής
• Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας
• Tεχνικών Yπηρεσιών
Oι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Kύπρου αποτελούν το εκτελεστικό όργανο για τη
διασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την υλοποίηση των αποφάσεων του
Συμβουλίου και της Συγκλήτου. Tων Υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Oικονομικών,
ο οποίος συμμετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και
αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεών τους.

¢ÈÂıÓÂ›˜ ™¯¤ÛÂÈ˜ (www.ucy.ac.cy/ir)
Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου είναι ενεργό μέλος σε 65 πανεπιστημιακά δίκτυα/οργανισμούς, μεταξύ των
οποίων ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), η Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων
(UNIMED), το Δίκτυο Πανεπιστημίων Πρωτευουσών της Eυρώπης (UNICA), ο Διεθνής Σύνδεσμος
Πανεπιστημίων (IAU), το SGroup - Universities in Europe και ο Σύνδεσμος Πανεπιστημίων Κοινοπολιτείας
(ACU).
Συνεργάζεται, επίσης, στενά, με τις Γενικές Διευθύνσεις της Έρευνας και της Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, την OYNEΣKO, το Eυρωπαϊκό Kέντρο Aνώτατης Eκπαίδευσης,
το Συμβούλιο της Eυρώπης και πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς.
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ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘

Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με 150 περίπου πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, Αυστραλίας, Μέσης Ανατολής, Aσίας, ΗΠΑ, Καναδά, Λατινικής
Αμερικής και Αφρικής. Οι Συμφωνίες αυτές, που μπορεί να είναι είτε διαπανεπιστημιακές είτε
διατμηματικές, προβλέπουν, μεταξύ άλλων:
•
•
•
•

Aνταλλαγές φοιτητών και προσωπικού.
Eρευνητική συνεργασία.
Aνταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού.
Πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει 4 Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών σε
επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, π.χ. Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Wageningen Ολλανδίας κ.ά..
Οι διεθνείς σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση του Πανεπιστημίου Κύπρου
στον διεθνή χώρο, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει διεθνούς φήμης για την ποιότητα της έρευνας και
της διδασκαλίας. Tα αποτελέσματα της αναγνώρισης είναι πολλαπλά, με αποκορύφωμα τη λειτουργία,
από τις αρχές του 2011, του Αula Cervantes στην Πανεπιστημιούπολη, και την ίδρυση του Ινστιτούτου
Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Οκτώβριο 2014. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι η
προσέλκυση φοιτητών από τον διεθνή χώρο. Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται στην Αγγλική, ολοένα και περισσότεροι φοιτητές από
τον διεθνή χώρο επιλέγουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις σπουδές τους.
Επιστέγασμα της ολοένα και μεγαλύτερης παρουσίας του Πανεπιστημίου στον διεθνή χώρο, είναι η
συμμετοχή του στη συμμαχία Young Universities for the Future of Europe (YUFE), μαζί με άλλα 9
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Οι εταίροι του YUFE θα δημιουργήσουν ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, ένα ενιαίο πανεπιστήμιο με διάφορες πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Ευρώπη, που
θα προσφέρει ένα ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίπλωμα, συνδυάζοντας ακαδημαϊκές, επαγγελματικές
και κοινωνικές δεξιότητες.

∫ÙËÚÈ·Î¤˜ ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Το μεγαλύτερο μέρος του Πανεπιστημίου Κύπρου στεγάζεται στις καινούριες εγκαταστάσεις που
λειτουργούν στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ μέρος του συνεχίζει να στεγάζεται στο συγκρότημα
κτηρίων (Λεωφ. Καλλιπόλεως), στο οποίο βρισκόταν παλαιότερα η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου,
καθώς και σε άλλα ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα κτήρια.
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À¶∏ƒ∂™π∂™ ¶ƒ√™ Δ√À™ º√πΔ∏Δ∂™
Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, που συμβουλεύει τον φοιτητή για το πρόγραμμά του.
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Yπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ),
(www.ucy.ac.cy/fmweb), η οποία είναι αρμόδια για θέματα προπτυχιακών σπουδών και φοιτητικής μέριμνας,
όπως:
• Συμβουλευτική και ενημέρωση για τις προπτυχιακές σπουδές.

• Διαδικασίες εγγραφών σε μαθήματα και ενημέρωση για το πρόγραμμα διδασκαλίας
και εξετάσεων.
• Ενημέρωση σχετικά με τους προπτυχιακούς κανόνες φοίτησης.
• Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
• Ενημέρωση διαδικασιών διεκδίκησης δωματίου στις φοιτητικές εστίες ή εξεύρεσης άλλης στέγης.
• Δράσεις και προγράμματα προς όφελος των φοιτητών.
• Δημιουργία και ανάπτυξη φοιτητικών ομίλων.
• Θέματα κοινωνικοοικονομικής στήριξης.
Για θέματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο
Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ), ενώ για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/graduateschool). Επίσης, για θέματα σταδιοδρομίας, οι
φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Σταδιοδρομίας (ΚΣ).
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ÀËÚÂÛ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ºÔÈÙËÙ¤˜

¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ¡ÂÔÂÈÛÂÚ¯ﬁÌÂÓˆÓ ºÔÈÙËÙÒÓ
Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, η ΥΣΦΜ ενημερώνει και καθοδηγεί τους νεοεισερχόμενους φοιτητές σε
σχέση με τη διαδικασία εγγραφών στα μαθήματα, τους κανόνες φοίτησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των φοιτητών, τη φοιτητική ζωή και τις υπηρεσίες στήριξης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου (κοινωνική,
οικονομική, ψυχολογική, θέματα στέγασης, θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας). Μεριμνά, επίσης, για τη
γνωριμία των νέων φοιτητών με τα τμήματά τους και τα προγράμματα σπουδών τους, καθώς και τη γνωριμία
με παλαιούς φοιτητές και τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, μέσω οργανωμένων ξεναγήσεων από
παλαιούς φοιτητές.

∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ºÔÈÙËÙÒÓ
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες σπουδών και φοιτητικής ζωής
που προσφέρονται στους φοιτητές. Οι πληροφορίες παρέχονται προσωπικά, τηλεφωνικώς και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fm@ucy.ac.cy). Το Γραφείο εκδίδει, επίσης, αναλυτικές βαθμολογίες και βεβαιώσεις
σε καθημερινή βάση και αναλαμβάνει τη μετάφραση των αναλυτικών βαθμολογιών και των πτυχίων στην
Αγγλική. Επιπλέον, αναλαμβάνει την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων του Πανεπιστημίου Κύπρου που
χρειάζεται το ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση τίτλου σπουδών στην Ελλάδα, μετά από αίτημα του φοιτητή.

™Ù¤Á·ÛË/™›ÙÈÛË
Η Α’ φάση της Φοιτητικής Εστίας, δυναμικότητας 208 κλινών, λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη. Tα δωμάτια
παραχωρούνται στους φοιτητές μέσα από διαδικασίες προκήρυξης και βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού κλινών, το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ τηρεί κατάλογο με ανακοινώσεις
τόσο για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση, όσο και για συγκατοίκηση, o οποίος διατίθεται εβδομαδιαίως
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ παρέχει, επίσης, συμβουλές σε
θέματα διαμονής και συγκατοίκησης (www.ucy.ac.cy/housing/el/).
Στην Πανεπιστημιούπολη λειτουργούν εστιατόρια και κυλικεία πάνω σε εμπορική βάση, αλλά με ελεγχόμενες
τιμές. Χώροι εστίασης λειτουργούν, επίσης, και στους χώρους του Πανεπιστημίου στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως.

™Ù‹ÚÈÍË ºÔÈÙËÙÒÓ ÌÂ ∞Ó·ËÚ›Â˜
Φοιτητές με αναπηρίες, προβλήματα υγείας, καθώς και κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν στο
Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της ΥΣΦΜ για να συζητήσουν, με εχεμύθεια, θέματα που τους απασχολούν σε
σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους, καθώς επίσης τρόπους αντιμετώπισης των
δυσκολιών τους (π.χ. παραχώρηση εύλογων προσαρμογών).
Σκοπός του Γραφείου είναι να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε φοιτητές
με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδημαϊκές τους
υποχρεώσεις, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αποφάσεις των αρμόδιων επιτροπών του Πανεπιστημίου, οι
οποίες στηρίζονται: α) στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999»,
β) στους Κανονισμούς «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 2001 και του 2013»,
γ) στους Κανόνες τους Πανεπιστημίου Κύπρου, ε) στο διαθέσιμο κονδύλι στήριξης, και στ) σε πρακτικές που
ακολουθούν άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών των φοιτητών επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την
αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου, τους Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς Στήριξης των
Τμημάτων, τους διδάσκοντες ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και
άλλες κρατικές υπηρεσίες και οργανώσεις. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης
όλων των φοιτητών στους χώρους του Πανεπιστημίου.
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ÀËÚÂÛ›Â˜ æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ Î·È ™Ù‹ÚÈÍË˜
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σε όλους τους
φοιτητές, μέσω του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ). Πρωταρχικός στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να
συμβάλλει στην ευημερία των φοιτητών, ώστε να έχουν τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.
Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής.
Συχνές ανησυχίες των φοιτητών που επισκέπτονται το ΚΕΨΥ περιλαμβάνουν διαχείριση άγχους και πίεσης που
αφορούν το πλαίσιο των σπουδών. Μπορείτε να διευθετήσετε συνάντηση με το ΚΕΨΥ ακολουθώντας τον πιο
κάτω σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/mhc/meeting-arrangements. Αλλαγές διάθεσης, προσαρμογής στην ακαδημαϊκή
ζωή, αντιμετώπιση απώλειας και λήψη προσωπικών ή επαγγελματικών αποφάσεων.
Επίσης, το ΚΕΨΥ (www.ucy.ac.cy/mhc):

• Διοργανώνει παρουσιάσεις και εργαστήρια για θέματα που άπτονται της ψυχολογικής
ευημερίας των φοιτητών.
• Διεξάγει εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την ψυχική
υγεία και ευημερία, σε συνεργασία με ομάδες φοιτητών και νέων, καθώς και με φορείς
και οργανώσεις στην κοινότητα.
• Εκδίδει και διανέμει σχετικό ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη μορφή ή μέσα από την
ιστοσελίδα.
Σημείωση: Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ΚΕΨΥ, καθώς και στις σελίδες του Κέντρου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ºÔÈÙËÙÒÓ
Το Κέντρο Σταδιοδρομίας (ΚΣ) προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τη φοιτητική κοινότητα που
αφορούν την επαγγελματική απασχόληση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, καθώς και τη διασύνδεση με τον
κόσμο της εργασίας.

•
•
•
•
•
•

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Επιμόρφωση
Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Εργοδότηση
Δικτύωση με Εργοδότες
Σχεδιασμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

• Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα διευθέτησης συνάντησης με Λειτουργό του ΚΣ, για καθοδήγηση σε ζητήματα
που αφορούν τη σταδιοδρομία τους ή για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών τους σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Επιμόρφωση
Μέσα από προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης, το ΚΣ προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές για την ομαλή
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κάθε εξάμηνο, προσφέρεται το Πρόγραμμα “Career Accelerator”, μια σειρά
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εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από
τους εργοδότες, όπως: Επίλυση Προβλημάτων, Ομαδικότητα και Επικοινωνία, Τεχνικές Παρουσιάσεων,
Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Δεξιότητες Επαγγελματικής Δικτύωσης.
Ταυτόχρονα, διοργανώνονται σεμινάρια για την εκμάθηση εργαλείων πλοήγησης στην αγορά εργασίας, όπως
Βιογραφικό Σημείωμα, Τεχνικές Συνέντευξης, LinkedIn και εργαστήρια, όπως CV Clinic και Mock Interviews.
Το ΚΣ ενημερώνει και ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν σε καλοκαιρινά σχολεία και εκπαιδευτικά
προγράμματα που διοργανώνονται από φορείς στο εξωτερικό, για να ενισχύσουν περαιτέρω τις γνώσεις και
το επαγγελματικό τους προφίλ.

• Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, αξιοποιώντας το Έργο Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας, καθώς και το
Πρόγραμμα Τοποθέτησης Φοιτητών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση σημαντικών έργων του Πανεπιστημίου κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.

• Εργοδότηση
Το ΚΣ ενημερώνει τους φοιτητές για προκηρύξεις προσωρινών θέσεων μερικής απασχόλησης σε διάφορες
Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω
της πλατφόρμας http://careersys.ucy.ac.cy.
Με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εταίρος στο Δίκτυο EURES Κύπρου, το ΚΣ σε συνεργασία με
το Γραφείο Κινητικότητας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ), διαθέτουν δύο Συμβούλους EURES, οι οποίοι
παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση για την αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης και απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας στην ΕΕ (http://www.ucy.ac.cy/career/eures).
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Απασχόλησης στην
Πανεπιστημιούπολη (On Campus Recruitment Week), να διεξάγουν συνεντεύξεις και να διεκδικήσουν θέσεις
εργασίας που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς.

• Δικτύωση με Εργοδότες
Η δικτύωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας ενισχύεται με τη διοργάνωση παρουσιάσεων, καθώς και με
Ημερίδες Γνωριμίας με εταιρείες και οργανισμούς για τις προοπτικές απασχόλησης σε διάφορους
επαγγελματικούς κλάδους. Διοργανώνεται, επίσης, Διήμερο Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας με ποικίλες
δραστηριότητες, στο οποίο συμμετέχουν πέραν των 80 εν δυνάμει εργοδοτών.

• Σχεδιασμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κάθε Χειμερινό Εξάμηνο, διοργανώνεται Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία φιλοξενούνται
εκπρόσωποι Πανεπιστημίων του εξωτερικού και του ΠΚ για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για μεταπτυχιακά
προγράμματα και υποτροφίες.

∫ÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ºÔÈÙËÙÒÓ
Μέσω του Προγράμματος Ανταλλαγών ERASMUS+, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν την ευκαιρία
να φοιτήσουν για ένα ή δύο εξάμηνα σε άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο (Erasmus Σπουδές), ή να δουλέψουν
στο εξωτερικό για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Erasmus Τοποθετήσεις). Μπορούν, επίσης, να
συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής στο πλαίσιο των Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας, που έχει συνάψει
το Πανεπιστήμιο με πανεπιστήμια στον διεθνή χώρο.
Το ERASMUS+ είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον
Αθλητισμό. Υποστηρίζει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής
Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
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Εκπαίδευσης Ενηλίκων), καθώς επίσης σε τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Απευθύνεται σε όλους τους
Ευρωπαίους φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτές και νέους. Οι ανταλλαγές στο πλαίσιο του Erasmus+ βασίζονται
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Ανταλλαγών και το ECTS, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας (erasmus@ucy.ac.cy) της ΥΔΣ.

μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
Από τον Δεκέμβριο 2018, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο νέο της κτήριο, το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου». Το νέο κτήριο της Πανεπιστημιούπολης, σχεδιασμένο από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα
Jean Nouvel, δεν αποτελεί μόνο ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη χώρα μας αλλά, κυρίως, ένα σημαντικό
πυρήνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, με πρόσβαση ανοικτή για το κοινό.
Η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως ηλεκτρονική ως προς τη λειτουργία της και υβριδική (hybrid library) ως προς το
περιεχόμενό της, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό. Το έντυπο
υλικό είναι αναζητήσιμο μέσα από τον κατάλογό της μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό υλικό είναι
προσβάσιμο από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης: www.ucy.ac.cy/library.

¡¤Â˜ ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜
Το Πανεπιστήμιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών και στη διάχυση των
τεχνολογικών εφαρμογών και γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται στους φοιτητές, όπως και στην υπόλοιπη
πανεπιστημιακή κοινότητα, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποστήριξη σε πληροφορικά συστήματα.

ÕÏÏÂ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
Διαδρομές Λεωφορείων ΟΣΕΛ από και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
• 150 - Πανεπιστήμιο Κύπρου/Αγλαντζιά - Πλατύ Αγλαντζιάς - Πανεπιστήμιο Κύπρου/Καλλιπόλεως Πλατεία Σολωμού http://www.osel.com.cy/route-info/1:150
• 210 - Σταθμός Γεν. Νοσοκομείου - Πανεπιστήμιο Κύπρου/Αγλαντζιά
http://www.osel.com.cy/route-info/1:210
• 214 - Σταθμός Μακαρίου Σταδίου - 28ης Οκτωβρίου - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Λεωφ. Αθαλάσσας
- Πλατύ Αγλαντζιάς - Παν. Κύπρου/Αγλαντζιά http://www.osel.com.cy/route-info/1:214
• 259 - Γέρι - Παν. Κύπρου/Αγλαντζιά - Λάρνακος - Διαγόρου - Παν. Λευκωσίας - 28ης Οκτωβρίου Σταθμός Μακαρίου Σταδίου http://www.osel.com.cy/route-info/1:259
Δίκτυο Wi-Fi: Στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρεται ασύρματη πρόσβαση (Wi-Fi) στο
διαδίκτυο για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Φωτοτυπικές Μηχανές: Υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη, στο Φωτοτυπικό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη
και σε χώρους γύρω από το Πανεπιστήμιο.
Άλλες Υπηρεσίες: Στους χώρους του Πανεπιστημίου υπάρχουν, επίσης, Αυτόματες Μηχανές Ανάληψης
Χρημάτων (ΑΤΜ) της JCC, ενώ στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων λειτουργούν καφεστιατόρια,
mini market, υποκαταστήματα τραπεζών, κομμωτήριο, και βιβλιοπωλείο (στο οποίο διατίθενται
πανεπιστημιακά προϊόντα, καθώς και βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου), για την
εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και επισκεπτών.
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√ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ™Ù‹ÚÈÍË ºÔÈÙËÙÒÓ
™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂˘ËÌÂÚ›·˜ ºÔÈÙËÙÒÓ ¶∫
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της ΥΣΦΜ παρέχει καθοδήγηση στη διαχείριση οικονομικών προβλημάτων,
που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα είναι δυνατόν να ενισχυθούν μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ΠΚ (www.ucy.ac.cy/sefpak).
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική στήριξη από το Σωματείο, μέσω του
Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, συνήθως, κατά τον μήνα Οκτώβριο, μετά από σχετική
ανακοίνωση.

ÀÔÙÚÔÊ›Â˜/ÃÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË
Προπτυχιακοί Φοιτητές
•

Yποτροφίες σε Κύπριους Φοιτητές

Οι προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), (www.cyscholarships.gov.cy) είτε από άλλα ιδρύματα και Οργανισμούς. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών προκηρύσσονται βραβεία τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν.

•

Υποτροφίες Eλλαδιτών Φοιτητών

Η κυπριακή κυβέρνηση παραχωρεί κάθε χρόνο επτά υποτροφίες (μία σε κάθε σχολή), ύψους €3.500 η
καθεμία, σε Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές, με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις.
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•

Υποτροφίες Ελλήνων και Κυπρίων της Διασποράς

Οι Έλληνες και Κύπριοι της Διασποράς, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι δυνατό να ενισχυθούν
οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με €3.500 ετησίως, αφού
υποβάλουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ. Μετά από τον απαραίτητο
έλεγχο, τα στοιχεία των φοιτητών αποστέλλονται στο Υπουργείο για έγκριση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και διαδικασίες των υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν:

• Να διεκδικήσουν υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Να χρηματοδοτηθούν έναντι προσφοράς βοηθητικού διδακτικού έργου,
για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο φοιτούν ή άλλων τμημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και διαδικασίες των υποτροφιών και της χρηματοδότησης,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

™›ÙÈÛË
Κάθε εξάμηνο, η κυπριακή κυβέρνηση προσφέρει ηλεκτρονικά κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες
υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την κυπριακή
κυβέρνηση. Οι φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο, δικαιούνται δωρεάν
σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.
Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7,00 το ένα, πιστώνονται ηλεκτρονικά στην πανεπιστημιακή ταυτότητα
του κάθε φοιτητή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια/κυλικεία/περίπτερα
του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες μέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και διαδικασίες παραχώρησης των κουπονιών σίτισης,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ και στην ιστοσελίδα
ucy.ac.cy/sitisi

∂ÚÁÔ‰ﬁÙËÛË
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους σε προσωρινές θέσεις μερικής
απασχόλησης στις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και σε οργανισμούς εκτός Πανεπιστημίου. Το
Κέντρο Σταδιοδρομίας ενημερώνει τους φοιτητές για τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης μέσω της πλατφόρμας
http://careersys.ucy.ac.cy.
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√ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ™Ù‹ÚÈÍË ºÔÈÙËÙÒÓ

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÀÁÂ›·
∞ÛÊ¿ÏÂÈ·
Παρά το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν παρουσιάζονται κρούσματα εγκληματικότητας, και οι
φοιτητές αισθάνονται ασφάλεια να κυκλοφορούν ακόμη και αργά το βράδυ, λειτουργεί υπηρεσία με φρουρούς/
φύλακες ασφαλείας.

π·ÙÚÔÊ·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›ı·Ï„Ë ºÔÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
Κύπριοι Φοιτητές
• Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
Το Γενικό Σχέδιο Υγείας προσφέρει σε Κύπριους φοιτητές ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον έχουν
εγγραφεί στη Πύλη Δικαιούχων και έχουν επιλέξει Προσωπικό Ιατρό.
Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=home

Φοιτητές από Χώρες της ΕΕ
Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) στα Δημόσια
Νοσηλευτήρια, για κάλυψη της ιατρικά αναγκαίας περίθαλψης κατά την προσωρινή τους διαμονή στην Κύπρο.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να έχουν ιδιωτική ασφάλιση.
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Φοιτητές εκτός ΕΕ
Οι φοιτητές εκτός ΕΕ υποχρεούνται από τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να λάβουν ιδιωτική
ασφάλιση υγείας. Η ΥΣΦΜ μπορεί να παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια σχετικά με τις ιατρικές ασφαλιστικές
εταιρείες και το κόστος τους.

Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για Ιατροφαρμακευτική
Περίθαλψη «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Από τον Σεπτέμβριο 2016, τέθηκε σε λειτουργία το σχετικό Ταμείο. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο: http://ucyweb.ucy.ac.cy/tamioallilegiis/kanones-teli-dorees/kanones

∫¤ÓÙÚ· ÀÁÂ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν δύο Κέντρα Υγείας, ένα στα κτήρια του Πανεπιστημίου στη Λεωφόρο
Καλλιπόλεως και ένα στην Πανεπιστημιούπολη. Τα Κέντρα Υγείας, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του
Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, είναι αρμόδια για:
• Tην ενημέρωση των φοιτητών και, γενικά, ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα υγείας.
• Tην παροχή Πρώτων Βοηθειών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Tα Κέντρα συνεργάζονται με το Υπουργείο Υγείας και άλλες κρατικές και ημικρατικές υπηρεσίες. Για περισσότερες
πληροφορίες για τα Κέντρα Υγείας, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/hr/el/office-of-safetyhealth-and-environment/66-health-centers.
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∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÀÁÂ›·

ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ∑ˆ‹
ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ (º.∂.¶∞¡.)
Kάθε φοιτητής, με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, γίνεται αυτόματα και μέλος της Φ.E.ΠAN. η οποία
εκπροσωπείται σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο, Σύγκλητο, Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών).
Εκτελεστικό της όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 21μελές και εκλέγεται κάθε χρόνο από
τα μέλη της Ένωσης. Η Φ.E.ΠAN. αναπτύσσει πλούσια και πολύπλευρη δράση και βασικοί της στόχοι είναι:

•
•
•
•

Η προώθηση και επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων.
O αγώνας για τη επανένωση της πατρίδας και του λαού.
Η κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη και παρέμβαση στην ευρύτερη κοινωνία.
Η προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα από τη λειτουργία των φοιτητικών ομίλων.

ºÔÈÙËÙÈÎÔ› ŸÌÈÏÔÈ
Στο Πανεπιστήμιο Kύπρου λειτουργούν 27 φοιτητικοί όμιλοι (www.ucy.ac.cy/studentclubs, https://www.
facebook.com/ucyclubs) με αξιόλογες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Λειτουργεί, επίσης, η Συντονιστική Eπιτροπή Oμίλων, που σκοπό έχει την καλύτερη και ομαλότερη συνεργασία
όλων των ομίλων.
Η συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασχοληθούν με τα
ενδιαφέροντα και χόμπι τους. Προάγοντας τον εθελοντισμό και την προσφορά, οι φοιτητικοί όμιλοι καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, όπως:
Η μουσική
Ο χορός
Η κοινωνική προσφορά
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Οι καλές τέχνες
Η φωτογραφία
Ο κινηματογράφος
Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων διοργανώνει κάθε Σεπτέμβριο, την Βραδιά Ομίλων, κατά τη διάρκεια της
οποίας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις του κάθε ομίλου και να γίνουν μέλη σε
αυτούς. Μέσα από την συμμετοχή σε δράσεις των ομίλων, μπορείτε:

• Nα διασκεδάσετε.
• Nα αναπτύξετε δεξιότητες.
• Nα προσφέρετε στα κοινά.
Καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργία φοιτητικών ομίλων παρέχει το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ.
Απαραίτητη προϋπόθεση σύστασης φοιτητικών ομίλων είναι η κατάθεση καταστατικού στη Φ.Ε.ΠΑΝ. και η
έγκριση των σκοπών και δραστηριοτήτων των ομίλων από τις Αρχές του Πανεπιστημίου.

∞ıÏËÙÈÛÌﬁ˜
Ο Αθλητισμός δίκαια έχει χαρακτηρισθεί ως το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο του αιώνα. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ευαισθητοποιηθεί και οργανωθεί, έτσι ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε δυνατή περίπτωση προσφοράς στην κοινωνία. Φιλοσοφία του
Αθλητικού Προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στην πανεπιστημιακή κοινότητα να ασχοληθεί με τον
αθλητισμό. Για το λόγο αυτό, το Αθλητικό Κέντρο έχει εντάξει στο πρόγραμμα μεγάλο αριθμό αθλημάτων, και
το ωράριο λειτουργίας έχει επεκταθεί ως ακολούθως:
• Καθημερινά από τις 07:30 μέχρι τις 22:00 και το Σάββατο από τις 08:30 μέχρι τις 14:30.
Tο Αθλητικό Πρόγραμμα είναι χωρισμένο στις πιο κάτω κατηγορίες:

Ψυχαγωγικός Αθλητισμός
• Προσφέρεται για όσους επιθυμούν, μέσα από ψυχαγωγικά προγράμματα, να αναπτύξουν την κινητική
τους δραστηριότητα και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, αλλά και να τονώσουν τα λειτουργικά
συστήματα του οργανισμού τους.

Εσωτερικά Πρωταθλήματα
• Στα πρωταθλήματα έχει δικαίωμα συμμετοχής ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα.
• Στα πρωταθλήματα δίνεται έμφαση στο παιχνίδι και στη συμμετοχή και όχι μόνο στη νίκη. Είναι μέσα
ενεργητικής ανάπαυλας, που στόχο έχουν την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης, την εκμάθηση βελτίωση της ατομικής τεχνικής των αθλουμένων, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία.
• Σε όλα τα πρωταθλήματα ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί και συμπληρώνονται από ειδικούς κανονισμούς,
που είναι αυστηρότεροι σε θέματα πειθαρχίας, αφού φιλοσοφία μας είναι ο αθλητισμός στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου να διέπεται από το ολυμπιακό πνεύμα.

Αγωνιστικός Αθλητισμός
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ταλαντούχους φοιτητές και δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιλέγουν να
συγκροτήσουν τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του ΠΚ. Οι ομάδες ετοιμάζονται μέσα από προπονητικά
προγράμματα υψηλού επιπέδου από έμπειρους προπονητές και συμμετέχουν στις πιο κάτω διοργανώσεις:
o
o
o
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Πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ)
Διεθνή Τουρνουά στην Κύπρο και στο εξωτερικό
Πανελλήνια Πρωταθλήματα (ΕΑΤΕ)

ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ∑ˆ‹

o
o

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (EUSA)
Παγκόσμια Πρωταθλήματα (FISU)

Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν οι ακόλουθοι βασικοί Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων:
o Τοιχοσφαίριση
o Futsal
o Επιτραπέζια Αντισφαίριση
o Χιονοδρομίες
o Καταδύσεις
Τα πιο πάνω προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές.

Επιλεγόμενα Μαθήματα
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Πετόσφαιρα
Ποδόσφαιρο
Αντισφαίριση
Καλαθόσφαιρα
Τζούντο
Δια Βίου Φυσική Κατάσταση
Τοιχοσφαίριση
Αντιπτέριση
Χειροσφαίριση
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
Αεροβική Γυμναστική

ƒ·‰ÈÔÊˆÓÈÎﬁ˜ ™Ù·ıÌﬁ˜
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, UCY Voice, ιδρύθηκε για να προβάλλει το έργο του
Ιδρύματος, να παρέχει πληροφόρηση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και για να δώσει φωνή
στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχοι του είναι:

• H ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών.
• H καλλιέργεια ελευθερίας λόγου και σκέψης.
• H καθιέρωση του UCY Voice ως βήματος ελεύθερης έκφρασης.
Παραγωγοί του Ραδιοσταθμού μπορούν να είναι οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, καθώς και το ακαδημαϊκό και
διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. O UCY Voice διοργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των ραδιοφωνικών παραγωγών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των φοιτητών σε θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτιστικής δημιουργίας
και άλλα.
Ο UCY Voice εκπέμπει σε 24ωρη βάση, στη συχνότητα 95,2 fm, από την ιστοσελίδα www.ucyvoice.ucy.ac.cy και
από εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Το πρόγραμμά του καλύπτει όλο το φάσμα της ενημέρωσης και της
ψυχαγωγίας με ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκπομπές.
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Η Πόλη της Λευκωσίας
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία (www.ucy.ac.cy/livinginnicosia), την πρωτεύουσα
της Κύπρου, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 315.000 κατοίκων. Η ιστορία της έχει βαθιές ρίζες και
τα οικοδομήματά της, όπως τα γνωστά τείχη που διαχωρίζουν την παλιά από τη νέα πόλη,
μαρτυρούν το πέρασμα της Κύπρου μέσα από τα χέρια πολλών κατακτητών. Αποτελεί ένα σύγχρονο
εμπορικό κέντρο με πλούσια πολιτιστική, κοινωνική και αθλητική ζωή. Μια ποικιλία από θέατρα,
κινηματογράφους, μουσεία, νυκτερινά κέντρα, εστιατόρια και αθλητικά κέντρα εμπλουτίζουν τη
φοιτητική ζωή.
H Λευκωσία βρίσκεται στην καρδιά της Κύπρου, σε κοντινή απόσταση από τις άλλες πόλεις, όπως
τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Η διακίνηση μεταξύ πόλεων είναι εύκολη και μπορεί να γίνει με
υπεραστικά ταξί ή λεωφορεία, σε χαμηλό κόστος. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας απέχει 50
χλμ περίπου από τη Λευκωσία, και η μετάβαση στη Λευκωσία μπορεί να γίνει μέσω γραμμής
λεωφορείου ή μέσω ιδιωτικών ταξί.
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Σχολές, Τμήματα, Ερευνητικές Μονάδες,
Κέντρα και Ινστιτούτα
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν οκτώ Σχολές:
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (http://www.ucy.ac.cy/fhs) με τρία τμήματα
και το Κέντρο Γλωσσών.
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (http://www.ucy.ac.cy/fpas)
με πέντε τμήματα, το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και το
Ωκεανογραφικό Κέντρο.
Ιατρική Σχολή (http://www.ucy.ac.cy/medical).
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
(http://www. ucy.ac.cy/fsse) με τέσσερα τμήματα και το Κέντρο
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης.
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://www.ucy.ac.cy/graduateschool).
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (http://www.ucy.ac.cy/fem) με
τρία τμήματα, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και την Ερευνητική Μονάδα
Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.
Πολυτεχνική Σχολή με τέσσερα τμήματα (http://www.ucy.ac.cy/fae), το Διεθνές
Ερευνητικό Ινστιτούτο Νερού - «ΝΗΡΕΑΣ», το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και
Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας FOSS και
το Ερευνητικό Κέντρο “EMPHASIS”.
Φιλοσοφική Σχολή (http://www.ucy.ac.cy/fl) με τρία τμήματα, το Σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

Λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα Ινστιτούτα:
Iνστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας (https://nicosia.cervantes.es)
Iνστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
(http://www.ucy.ac.cy/confucius)
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Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, το Χειμερινό
και το Εαρινό. Συμπληρωματικά μαθήματα προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του Θερινού εξαμήνου. Κάθε
ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 ECTS.
Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από 240 ECTS. Ο προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται
ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε οκτώ εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι
τα δώδεκα εξάμηνα. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής,
εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από δύο τουλάχιστον διαφορετικές σχολές ή και τέσσερα μαθήματα
και άνω, από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές σχολές. Εξαίρεση των πιο πάνω αποτελεί η Ιατρική Σχολή, για την
οποία ισχύουν διαφορετικοί κανόνες φοίτησης.
Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική και συνεχής. Οι επίσημες γλώσσες
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής
Δημοκρατίας). Στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Τμήμα
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, υπάρχουν μαθήματα στην αγγλική, γαλλική και τουρκική γλώσσα
αντίστοιχα.
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Κύπριοι/ΕΕ και ΕΕΑ Φοιτητές
Τα δίδακτρα για κάθε Κύπριο φοιτητή ή φοιτητή που προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΕΑ, ανέρχονται σε
€1.709 ανά εξάμηνο και καταβάλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αλλοδαποί Φοιτητές
Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της ΕΕ, ανέρχονται στα
€3.417 ανά εξάμηνο.

∂ÈÛ‰Ô¯‹ ºÔÈÙËÙÒÓ
Παγκύπριες Εξετάσεις
H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις
Παγκύπριες Εξετάσεις, που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού για τα
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Εισδοχή Βάσει Ειδικών Κριτηρίων
• Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά
κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών
Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).
• Τα ειδικά κριτήρια αφορούν υποψηφίους που προέρχονται από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις
(π.χ. παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων), υποψηφίους με αναπηρίες/περιστάσεις
(π.χ. τετραπληγικοί, παραπληγικοί, τυφλοί) και υποψηφίους άλλων ειδικών κατηγοριών (π.χ. αθλητές με
κορυφαίες διακρίσεις, γονείς ανηλίκου).
• Βασική προϋπόθεση για διεκδίκηση θέσης με βάση τις πιο πάνω κατηγορίες είναι η εξασφάλιση
συγκεκριμένης ελάχιστης βαθμολογίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού
κατάταξης του τελευταίου εισακτέου της Α’ κατανομής).
Εισδοχή Βάσει Διεθνών Εξετάσεων
• Έναν επιπλέον αριθμό θέσεων (3% των Κυπρίων εισακτέων) μπορούν να διεκδικήσουν, με βάση τα
αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, International Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων,
Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι,
Κύπριοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Ελλαδίτες της Διασποράς, παιδιά Λειτουργών της
Διπλωματικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της ΕΕ ή κράτη εκτός της ΕΕ.
• Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής αυτών των κατηγοριών, μπορείτε να βρείτε την
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ: www.ucy.ac.cy/fmweb/el.
Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί με το απολυτήριό τους ή αφού
επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο τμήμα.
Κορυφαίοι Αθλητές και Διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
• Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ. Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Βιολογίας κ.λπ.) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις και
μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΥΣΦΜ.

23

Eισδοχή Υποψηφίων από την Ελλάδα
• Οι Ελλαδίτες υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση τα αποτελέσματα των
Πανελλήνιων Εξετάσεων, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των Κύπριων εισακτέων.
• Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
• Έλληνες υπήκοοι, που αποφοιτούν από σχολεία λυκειακού επιπέδου της Κύπρου, μπορούν να
διεκδικήσουν θέση και μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.
• Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλήνιων Εξετάσεων, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και
φοιτήτριες πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής (σχετικές πληροφορίες
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb στις αρχές Ιουλίου).
• Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, www.ucy.ac.cy/fmweb στις αρχές
Αυγούστου.

ªÂÙÂÁÁÚ·Ê¤˜/∞ﬁÎÙËÛË ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶Ù˘¯›Ô˘
Περιορισμένος αριθμός κενών θέσεων συμπληρώνεται με μετεγγραφή υποψηφίων ή για απόκτηση Δεύτερου
Πτυχίου.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή ακαδημαϊκή επίδοση και να προέρχονται από αναγνωρισμένο
ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
• Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην διαδικασία των μετεγγραφών και δεύτερου πτυχίου διεξάγονται μέσα
Μαρτίου και Οκτωβρίου.
• Η διαδικασία εξωτερικών μετεγγραφών για την Ιατρική Σχολή διεξάγεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από
τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αρχές Ιουνίου.
• Οι υποψήφιοι φοιτητές που παρακάθισαν σε διεθνείς εξετάσεις, πληρούν τα κριτήρια εισδοχής που θέτει
το τμήμα, βρίσκονται στην έναρξη της φοίτησής τους και έχουν εξασφαλίσει θέση σε πανεπιστήμιο του
εξωτερικού, δύνανται να υποβάλουν αίτηση αρχές Ιουλίου.
Σχετικές λεπτομέρειες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ: www.ucy.ac.cy/fmweb.
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¶ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ¶ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/eng)
Το Tμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία. Γλώσσα
διδασκαλίας είναι η Αγγλική και συνεπώς απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης της για την εισαγωγή στο
πρόγραμμα. Μετά το πρώτο έτος σπουδών, στο οποίο διδάσκονται εισαγωγικά μαθήματα, οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες επιλέγουν μία από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:
Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Μεταφραστικές Σπουδές
Το Tμήμα προσφέρει, επίσης, τέσσερα δευτερεύοντα προγράμματα στους πιο κάτω τομείς:
Αγγλική Λογοτεχνία
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Σπουδές Φύλου
Αμερικανική Λογοτεχνία και Αμερικανικός Πολιτισμός
Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές:
Υψηλό επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.
Κατανόηση της δομής και της χρήσης της γλώσσας.
Ικανότητα χρήσης των γλωσσικών και γλωσσολογικών γνώσεων για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας.
Γνώση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών και εξοικείωση με την ιστορία και
τη θεωρία της λογοτεχνίας.
Iκανότητα κατανόησης της αλληλεξάρτησης λογοτεχνίας και κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν, μεταξύ άλλων, στους κλάδους της διδασκαλίας
και της επαγγελματικής μετάφρασης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στα ΜΜΕ, στο θέατρο ή στον
κινηματογράφο, στις πολιτιστικές υπηρεσίες ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/frml)
Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ενιαία πρόσβαση, οδηγεί στην απόκτηση
δύο πτυχίων:
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τα δύο πτυχία του Τμήματος παρέχουν σύγχρονη και ολοκληρωμένη κατάρτιση. Προσφέρουν τη δυνατότητα
στους φοιτητές να εργαστούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, όχι μόνο ως διδάσκοντες ή/και πρεσβευτές της
γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού, αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες που κατέχουν πολύ καλά 3-4 γλώσσες
(ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά ή/και γερμανικά). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε
πάρα πολλούς τομείς, θεσμούς και υπηρεσίες, είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε της ΕΕ, είτε άλλων διεθνών
οργανισμών, όπως:
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Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο.
Στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.
Στον κλάδο γλωσσικών υπηρεσιών στη Δημόσια Υπηρεσία (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Νεολαίας και Αθλητισμού, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών κ.λπ.).
Στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Στην Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μεταφραστικά κέντρα, στον τομέα
του τουρισμού, σε ξενοδοχειακές μονάδες, στα ΜΜΕ, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και διεθνείς
οργανισμούς.

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/tms)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών οδηγεί στην
απόκτηση Πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές, με δύο κατευθύνσεις:
Ιστορία/Πολιτική
Γλωσσολογία/Λογοτεχνία
Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και
η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί των τουρκικών φυλών από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Διάφορες
γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, είναι:
Η Τουρκολογία ή οι Τουρκικές (Turkic) Σπουδές
Οι Οθωμανικές Σπουδές
Οι Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) Σπουδές οι οποίες συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές
Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις περισσότερες από τις προαναφερόμενες
περιοχές των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην Κύπρο και
στην ευρύτερη περιοχή.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που
απαιτούν τη γνώση της Τουρκικής, αλλά και σε θέσεις που δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε γνώστες της
Τουρκικής, σε διάφορους οργανισμούς, όπως:
Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Επαρχιακή Διοίκηση
Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν στα επιμορφωτικά και κρατικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού για τη διδασκαλία της Τουρκικής, καθώς και ως επαγγελματίες
μεταφραστές.

Κέντρο Γλωσσών (www.ucy.ac.cy/lang)
Το Κέντρο Γλωσσών παρέχει τα μέσα και τις υπηρεσίες του σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που
χρειάζονται μία ξένη γλώσσα για τις σπουδές τους ή τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Βοηθά, επίσης, τους
φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας (5 ECTS).
Μέσα στο πλαίσιο διδασκαλίας, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής,
καθώς και κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις της γλώσσας την οποία μελετούν. Οι διαδικασίες αυτές
ενισχύονται μέσω της καθοδηγούμενης χρήσης διάφορων σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.
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Επί του παρόντος, το Κέντρο προσφέρει:
Τρία επίπεδα σπουδών και δέκα εξειδικευμένα προγράμματα στην αγγλική γλώσσα.
Τέσσερα επίπεδα και τρία εξειδικευμένα προγράμματα στη Γαλλική.
Τρία επίπεδα στη γερμανική, ιταλική, ισπανική, τουρκική και ρωσική γλώσσα.
Επίσης, προσφέρονται και μαθήματα κινέζικης γλώσσας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), τo Chinese Proficiency
Test. Όλες οι γλώσσες έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων
Γλωσσών.
Το Κέντρο Γλωσσών, σε συνεργασία με το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., προσφέρει Προγράμματα Ενηλίκων κατά τις βραδινές
ώρες, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και καλύπτουν τα επίπεδα Α1-Γ1 των Τουρκικών και Ρωσικών, καθώς
επίσης και προετοιμασία εξετάσεων για Business English και για IELTS.

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (www.ucy.ac.cy/biol)
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
στις Βιολογικές Επιστήμες. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Η σύνδεση της θεωρίας με την έρευνα σε πολλούς τομείς της Βιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της
Μοριακής Βιολογίας, της Επιγενετικής, της Ανοσολογίας, της Κυτταρικής Βιολογίας, της
Αναπτυξιακής Βιολογίας και Εμβρυολογίας, της Βιοπληροφορικής, της Γενετικής, της Ιολογίας, της
Βιολογίας του Καρκίνου, της Οικολογίας και της Βιοποικιλότητας.
Η βασική εκπαίδευση νέων επιστημόνων, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό και
διεθνή χώρο.
Η αναβάθμιση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες στην
κυπριακή κοινωνία.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν τόσο σε ιδιωτικούς, όσο και σε κυβερνητικούς
φορείς, όπως:
Ερευνητικά και κλινικά εργαστήρια.
Φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες βιοτεχνολογίας.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, προσβλέποντας και
σε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (www.ucy.ac.cy/mas)
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει Πτυχίο στα Μαθηματικά και Στατιστική, με έμφαση στα:
Eφαρμοσμένα Μαθηματικά
Καθαρά Μαθηματικά
Πιθανότητες/Στατιστική
Το προπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκτασή του σε
μεταπτυχιακές σπουδές.
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Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, των
Μαθηματικών Επιστημών. H επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων
επιστημόνων, έτοιμων να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και ταυτόχρονα ικανών να
σταθούν επάξια στην διεθνή αγορά εργασίας και να συμβάλουν στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι.

Τμήμα Πληροφορικής (www.ucy.ac.cy/cs)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής. Τα μαθήματα που
αποτελούν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών κατατάσσονται στις ακόλουθες περιοχές ή συνιστώσες:
Θεωρία, Υπολογιστικά Συστήματα, Επίλυση Προβλημάτων και Εφαρμογές. Επιπρόσθετα, το Τμήμα
Πληροφορικής παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα για τις πιο κάτω εξειδικεύσεις:
Δίκτυα Υπολογιστών
Θεμελιώσεις της Πληροφορικής
Μεγάλα Δεδομένα και Διαδικτυακός Υπολογισμός
Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία Λογισμικού
Υπολογισμός Πραγματικού Κόσμου
Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα
Το Τμήμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση και συνεχή επικοινωνία του με την εγχώρια βιομηχανία και,
μέσω των αποφοίτων του, έχει ήδη δημιουργήσει δίαυλο με τον κυπριακό χώρο. Οι απόφοιτοι του
προγράμματος μπορούν να:
Εργοδοτηθούν από την εγχώρια αγορά ως επιστήμονες στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών.
Συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.
Εξειδικευθούν σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας σε ερευνητικά κέντρα.
Διδάξουν Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από επιτυχή παρακολούθηση
προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης.

Τμήμα Φυσικής (www.ucy.ac.cy/phy)
Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε Πτυχίο Φυσικής. Σκοπός του Τμήματος
είναι να επιτύχει προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στον τομέα της Φυσικής. Η διδασκαλία
αποτελείται κυρίως από διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία βοηθούνται από σεμινάρια και
φροντιστήρια. Παράλληλα με το πρόγραμμα αυτό, το Τμήμα δίνει σε φοιτητές άλλων τμημάτων τη δυνατότητα
απόκτησης δευτερεύοντος πτυχίου ειδίκευσης στη Φυσική.
Απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν:
Να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία ή σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια.
Να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρύτερου
φάσματος αναλυτικών και υπολογιστικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του Τμήματος
μπορούν να εργοδοτηθούν, επίσης, σε χώρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος.
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Tμήμα Χημείας (www.ucy.ac.cy/chem)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος οδηγεί σε Πτυχίο Χημείας. Παράλληλα με το πρόγραμμα αυτό, το
Τμήμα δίνει σε φοιτητές άλλων τμημάτων τη δυνατότητα απόκτησης δευτερεύοντος πτυχίου ειδίκευσης στη
Χημεία.
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η παραγωγή
πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοί του στηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη της Κύπρου,
στελεχώνοντας:
Την τοπική βιομηχανία και, ειδικότερα, τη χημική βιομηχανία (πλαστικά, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά,
ξυλεία, οικοδομικά υλικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά κ.ά.).
Ιδιωτικές εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Κρατικές υπηρεσίες (Γενικό Χημείο του Κράτους, νοσοκομειακά εργαστήρια κ.ά.).
Iδιωτικά αναλυτικά (χημικά και βιοχημικά) εργαστήρια.
Την εκπαίδευση.
Μπορούν, επίσης, να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού.
Νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους χημικούς δημιουργούνται συνεχώς μετά την ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ, λόγω της ανάγκης αναβάθμισης του ελέγχου ποιότητας καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, και
στενότερης παρακολούθησης της περιβαλλοντικής μόλυνσης των ραδιενεργών υλικών και χημικών αποβλήτων.
Νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους χημικούς δημιουργούνται συνεχώς για ευθυγράμμιση με τη
νομοθεσία της ΕΕ, καθώς υπάρχει ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης και επικαιροποίησης των ελέγχων ποιότητας
καταναλωτικών αγαθών, νερού, τροφίμων και φαρμάκων και στενότερης παρακολούθησης της διακίνησης
χημικών και της περιβαλλοντικής ρύπανσης από χημικά.

Ιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή (www.ucy.ac.cy/medical)
Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην προαγωγή της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της διά βίου μάθησης
και της αριστείας στην εξάσκηση της κλινικής ιατρικής, με επίκεντρο τον ασθενή. Αποτελεί ένα σύγχρονο
πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι
για να ασκήσουν την ιατρική στον 21ο αιώνα.
Η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή είναι εξαετής και αποτελείται από τρεις φάσεις:
Η Φάση I περιλαμβάνει βασικά μαθήματα, όπως: Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Ψυχολογία κ.ά.
Στη Φάση II (διάρκειας δύο ετών), εκτός από τα πιο πάνω μαθήματα, προστίθενται και μαθήματα
των βασικών ιατρικών επιστημών, όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Ιστολογία κ.ά.
Στη Φάση III (διάρκειας τριών ετών), το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος σπουδών αποτελείται
από κλινικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα συνδεδεμένα με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, έχουν την ευκαιρία να εργαστούν
στο σύστημα υγείας της Κύπρου ή και αλλού. Το Πτυχίο Ιατρικής, που προσφέρεται από τη Σχολή, μπορεί να
αποτελέσει τη βάση για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή και στην Κύπρο.
Το Πτυχίο Ιατρικής προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες σταδιοδρομίας. Αν και οι περισσότεροι απόφοιτοι
Ιατρικής Σχολής ασχολούνται με την άμεση περίθαλψη ασθενών, άλλοι μπορεί να επιλέξουν σταδιοδρομία στην:
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Έρευνα.
Σε φαρμακευτικές εταιρείες.
Στη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού.
Στη διαχείριση νοσοκομείων.
Στόχος της Ιατρικής Σχολής είναι να δημιουργήσει πρότυπα για την κλινική άσκηση στην Κύπρο και να
αναβαθμίσει το επίπεδο της έρευνας και τις ιατρικές υπηρεσίες.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (www.ucy.ac.cy/edu)
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει τρία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
Βασική Εκπαίδευση Δασκάλων
Βασική Εκπαίδευση Νηπιαγωγών
Παιδαγωγική Κατάρτιση Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αποστολή του Τμήματος είναι η συμβολή στην ικανοποίηση εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών
αναγκών του τόπου. Το Τμήμα λαμβάνει υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη και
εξέλιξη της κοινωνίας της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση ποιότητας
και ισότητας στην εκπαίδευση μέσω της βελτίωσης της διδασκαλίας, της οργάνωσης και διαχείρισης του
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μέσω της προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων έρευνας και ανάλυσης
σημαντικών εκπαιδευτικών θεμάτων.
Σε σχέση με την έρευνα, το Τμήμα στοχεύει:
Στην προώθηση της αριστείας στην έρευνα.
Στην έρευνα για παραγωγή γνώσης σχετικά με σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης και αξιοποίηση
αυτής της γνώσης για παροχή λύσεων σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα.
Στην ανάπτυξη αποτελεσματικών σπουδαστών και επαγγελματιών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να
εφαρμόζουν την έρευνα σε επαγγελματικό επίπεδο και να προωθούν την καινοτομία στην
εκπαίδευση, μάθηση και εξάσκηση του ποικιλόμορφου ρόλου του δασκάλου/εκπαιδευτή σε
πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης.
Σε σχέση με τη διδασκαλία, το Τμήμα στοχεύει στα πιο κάτω:
Παραγωγή και διάχυση της ερευνητικής γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής.
Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της γνώσης και των ικανοτήτων των φοιτητών σε διάφορες πτυχές της
εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση και προετοιμασία εκπαιδευτικών για πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης στη δημοτική
και προδημοτική εκπαίδευση.
Παροχή εμπειριών παιδαγωγικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη παιδαγωγικής κατάρτισης σε όσους
επιθυμούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια και τεχνική εκπαίδευση.
Προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των δημόσιων
σχολείων της Κύπρου.
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Για να πραγματοποιήσει την αποστολή του, το Τμήμα έχει αναπτύξει:
- Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, που οδηγεί σε Πτυχίο Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης που οδηγεί σε Δίπλωμα Εκπαίδευσης για
υποψήφιους εκπαιδευτικούς της μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.
- Μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε πτυχίο Μάστερ και Διδακτορικό σε διάφορα γνωστικά
αντικείμενα στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής (Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον,
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση, Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική,
Μαθηματική Παιδεία, Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση, Επιστήμες της
Αγωγής και Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα).
Επιπρόσθετα, το Τμήμα προτίθεται να αναπτύξει ένα νέο προπτυχιακό πρόγραμμα για «Δια Βίου Εκπαίδευση
και Διαχείριση Υπηρεσιών» το οποίο αποβλέπει στην επιστημονική μόρφωση και κατάρτιση προσωπικού,
ικανού να στελεχώσει τις νέες εκπαιδευτικές και οργανωτικές δομές, μονάδες ή/και χώρους που έχουν
εμφανιστεί στις σύγχρονες κοινωνίες και που ασχολούνται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών.

Tμήμα Kοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών (www.ucy.ac.cy/sap)
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει τρία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
Κοινωνιολογία
Πολιτική Επιστήμη
Δημοσιογραφία
Στόχο του Τμήματος αποτελεί η αγωγή και η έρευνα στα τρία γνωστικά αντικείμενα, όπως επίσης η
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε ζητήματα που πραγματεύονται τα πιο πάνω
επιστημονικά πεδία. Αναλυτικότερα:
Σκοπός του προγράμματος Κοινωνιολογίας είναι η προετοιμασία κριτικά σκεπτόμενων κοινωνικών
επιστημόνων, οι οποίοι να είναι σε θέση να κατανοούν την πολυδιάστατη φύση των κοινωνικών αλλαγών,
προκλήσεων και προβλημάτων, εντάσσοντάς τα στα ανάλογα θεωρητικά και εμπειρικά αναλυτικά πλαίσια.
Σκοπός του προγράμματος Πολιτικής Επιστήμης είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στην αυτόνομη
αντίληψη, ανάλυση και αναπλαισίωση διαχρονικών και σύγχρονων πολιτικών ζητημάτων, με ευαισθησία στο
ιστορικό και κοινωνικό συγκείμενο.
Σκοπός του προγράμματος Δημοσιογραφίας είναι η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για μελέτη,
κατανόηση και διαχείριση της επανάστασης της επικοινωνίας, κατά τρόπο που να συνδυάζει την ακαδημαϊκή
εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση.
Ταυτόχρονα, τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Συγκεκριμένα:
Στην ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης.
Στην ενίσχυση της ικανότητας συγγραφής ερευνητικών και άλλων κειμένων.
Στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων.
Στη βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα τρία προγράμματα σπουδών, κατά τη
διάρκεια του τρίτου έτους φοίτησης.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων, κατανοώντας τα σημαντικά προβλήματα που
σχετίζονται με τις ανθρώπινες κοινωνίες, την λειτουργία των οργανισμών και θεσμών, τις αλληλεπιδράσεις
διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αλλά και ατομικές επιρροές στο κοινωνικό περιβάλλον, καλούνται να
προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες τους ως κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και
δημοσιογράφοι.
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Τμήμα Νομικής (www.ucy.ac.cy/law)
Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους φοιτητές και τον νομικό κόσμο της
Κύπρου και, κατά δεύτερο λόγο, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Το Τμήμα καλλιεργεί, επίσης, την
έρευνα και πρωτοστατεί στη μελέτη του κυπριακού δικαίου και στην ανάπτυξή του με τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι νομικές σπουδές του Τμήματος αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, με τον συνδυασμό
θεωρίας, ειδικών γνώσεων και πρακτικού πνεύματος.
Το Τμήμα Νομικής προσφέρει Πτυχίο Νομικής (LLB), το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα,
μετά την ολοκλήρωση 12μηνης πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο ή στη Νομική Υπηρεσία της
Δημοκρατίας και επιτυχία στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, να εγγραφούν στο Μητρώο
Δικηγόρων και να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται, επίσης,
στον κρατικό μηχανισμό σε διάφορες θέσεις, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Με το πτυχίο Νομικής μπορούν,
επίσης, να εγγραφούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα (LLM) στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του
Τμήματος Νομικής έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης, ενώ η πλειοψηφία εξ αυτών γίνονται εύκολα
δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε ορισμένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τμήμα Ψυχολογίας (www.ucy.ac.cy/psych)
Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει πτυχίο, το οποίο επιτρέπει στους απόφοιτούς του να εισαχθούν σε
μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μία περιοχή της Ψυχολογίας, ώστε να ασκήσουν το
επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή
ερευνητική πορεία.
Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση σε
θέσεις για τις οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσιμες. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε όλους τους
σύγχρονους τομείς της Ψυχολογίας και οι απόφοιτοί του, τυπικά, αποφοιτούν με μεγάλο εύρος ερευνητικών
δεξιοτήτων, που τους καταστούν ανταγωνιστικούς για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (www.ucy.ac.cy/bpa)
Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης έχουν σχεδιαστεί
ώστε να καταρτίσουν τους/τις απόφοιτους/ες του με τις επιστημονικές γνώσεις σε βασικούς τομείς της
Διοίκησης Επιχειρήσεων και, να δοθεί η δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους ακόλουθους τρεις τομείς
που θα επιλέξουν. Το Τμήμα προσφέρει τρία προπτυχιακά προγράμματα:
Διοίκηση
Επιχειρησιακή Διοίκηση
Μάρκετινγκ
Η καινοτόμος έρευνα και η παρουσίαση των σύγχρονων επιχειρηματικών καινοτομιών εμπλουτίζουν τα
προγράμματα σπουδών του Τμήματος. Το εύρος των προγραμμάτων σπουδών παρέχει την ευκαιρία στους/στις
απόφοιτους/ες του Τμήματος να εργοδοτηθούν σε όλους τους τομείς της οικονομικής και επιχειρηματικής
δραστηριότητας της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας. Απόφοιτοι του Τμήματος διαπρέπουν σε όλους
τους τομείς της οικονομίας και κοινωνικής δραστηριότητας ως επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη,
ακαδημαϊκοί και ερευνητές/ριες.
Σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα σπουδών που παρέχει το Τμήμα, αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία
των αποφοίτων του γίνονται αποδεκτοί/ες για μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης
και της Βορείου Αμερικής.
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Φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή τους γνώση με
την επαγγελματική εμπειρία.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (www.ucy.ac.cy/afn)
Το Τμήμα προσφέρει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε:
Λογιστική
Χρηματοοικονομική
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα
εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική
κατάρτιση στις ειδικότητες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του Τμήματος
δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης, αλλά και ικανοτήτων στην εφαρμογή ποσοτικών
και υπολογιστικών μεθόδων για επίλυση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να συμβάλλουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τομείς στους
οποίους εργοδοτούνται, και έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέσεις σε
διάφορους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Ευκαιρίες
εργοδότησης υπάρχουν:
Στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα.
Σε λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους.
Στη βιομηχανία και στο εμπόριο.
Στον τουριστικό τομέα.
Σε οργανισμούς κοινής ωφελείας.
Σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Στον τομέα της εκπαίδευσης.
Η προσήλωση του Τμήματος στην ακαδημαϊκή αριστεία φαίνεται και από τα πιο κάτω του επιτεύγματα:
12 απαλλαγές από μαθήματα για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Chartered Accountant
(ACA qualification).
9 απαλλαγές από μαθήματα για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Accountant (ACCA
qualification) με δυνατότητα ολοκλήρωσης και των 13 μαθημάτων πριν την αποφοίτηση.
Δυνατότητα πρακτικής άσκησης (internship) ενσωματωμένης στο πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας
5 ή 10 μηνών.
Η πρακτική άσκηση που εκπονείται σε ελεγκτικούς οίκους προσμετρά στην απαιτούμενη εμπειρία
για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου.
Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει αποδεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων
διεθνούς εμβέλειας.
Ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό άμεσης εργοδότησης αποφοίτων του Τμήματος.
Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διακριθεί με 31 παγκόσμια βραβεία στις εξετάσεις για απόκτηση
του τίτλου ACA.
Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν το ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις του ACCA από όλα
τα άλλα πανεπιστήμια του κόσμου.
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Tμήμα Oικονομικών (www.ucy.ac.cy/econ)
Τα προγράμματα σπουδών του Tμήματος Oικονομικών οδηγούν στην απόκτηση:
Πτυχίου Οικονομικών
Πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών (Διατμηματικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής)
Επιπλέον, οι φοιτητές του Πτυχίου Οικονομικών έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν, επιλέγοντας είτε την
κατεύθυνση ‘Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία’ είτε την κατεύθυνση ‘Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές
Σπουδές’.
Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών είναι η προαγωγή και η διάδοση της οικονομικής γνώσης. Τα προγράμματα
σπουδών του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές τα εφόδια για να διεκδικήσουν με αξιώσεις εισδοχή σε
μεταπτυχιακά προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς επίσης να διεκδικήσουν
ελκυστικές θέσεις εργασίες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Τα Οικονομικά είναι ένας ευέλικτος κλάδος
σπουδών, ο οποίος δίνει μια επαγγελματική κατεύθυνση, αλλά, ταυτόχρονα, παρέχει ευρείες βάσεις, αφήνοντας
έτσι ανοιχτές πολλές πόρτες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Κάτοχοι πτυχίων οικονομικών μπορούν:
Να εργαστούν ως οικονομολόγοι σε ερευνητικούς οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες, ή μεγάλες
εταιρείες που χρειάζονται οικονομικούς αναλυτές.
Να γίνουν λογιστές/ελεγκτές–οι περισσότεροι νυν συνέταιροι σε μεγάλους ελεγκτικούς οίκους είναι
πτυχιούχοι οικονομικώνΝα εξειδικευτούν σε επιχειρηματικές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά, Διοίκηση,
Μάρκετινγκ, κ.λπ.
Να επεκταθούν σε τομείς όπως Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ενεργειακά, Ναυτιλιακά, Διεθνείς
Σχέσεις, Πολιτική και Διπλωματία.
Πολλοί φοιτητές μας επιλέγουν την ειδίκευση στη Λογιστική, ενώ άλλοι επιλέγουν διαφορετικές κατευθύνσεις
όπως τα Τραπεζικά, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, τη Διαχείριση Ρίσκου και άλλα. Οι φοιτητές που
επιλέγουν τη Λογιστική, μπορούν να εξασφαλίσουν απαλλαγές από ορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής
κατάρτισης, όπως ACCA και ACA, με παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Όσοι επιλέγουν τη Λογιστική ως δευτερεύοντα κλάδο, παίρνουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό απαλλαγών όπως και
οι φοιτητές του Πτυχίου Λογιστικής.

Πολυτεχνική Σχολή
Tμήμα Αρχιτεκτονικής (www.ucy.ac.cy/arch)
Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η Αρχιτεκτονική από τη φύση
της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως: η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο
πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική, η οικονομία. Κατ’ επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής έχει να διαδραματίσει
μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα, έναν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αρχιτεκτονικής κουλτούρας,
σχεδιαστικής γνώσης και τεχνογνωσίας που να ενημερώνει το πλατύ φάσμα θεμάτων.
Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής:
Παρέχει υψηλού επιπέδου μόρφωση και εκπαίδευση σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες,
επιδιώκοντας την εμπλοκή με το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Δίνει έμφαση στην Αρχιτεκτονική ως θεωρία και πρακτική.
Ενθαρρύνει τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων, που έμμεσα ή άμεσα
εμπλέκονται στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής και της πόλης.
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Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών Αρχιτεκτονικής κατέχουν οι δυναμικές
συνέργειες μεταξύ των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών εκφάνσεων της Αρχιτεκτονικής μέσα από τον
σχεδιασμό. Αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τον πολυσύνθετο και συνάμα συναρπαστικό χαρακτήρα της
Αρχιτεκτονικής. Γίνεται, επίσης, με τη διαμόρφωση σχεδιαστικής κουλτούρας που συνδυάζει πρακτικές
αναζητήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως σημαντικού ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών του ευρύτερου
ευρωπαϊκού χώρου, είναι η μόρφωση και εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων για να λειτουργούν με επιτυχία στον
διεθνή χώρο, αλλά και να έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το
δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (www.ucy.ac.cy/ece)
Το Τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προπτυχιακά προγράμματα στις ακόλουθες ειδικότητες:
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (αντίστοιχο του B.Sc. in Electrical Engineering)
Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών (αντίστοιχο του B.Sc. in Computer Engineering)
Το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών ενδιαφερόντων, που βρίσκονται στο επίκεντρο
της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας. Τέτοιοι τομείς συμπεριλαμβάνουν:
Συστήματα και Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος
Κύματα, Κεραίες και Οπτική
Ψηφιακά και Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα
Συστήματα Υλικού Υπολογιστών και Ενσωματωμένα Συστήματα
Δίκτυα Υπολογιστών
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος αποφοιτούν άρτια καταρτισμένοι σε βασικά θέματα ηλεκτρισμού,
ηλεκτρομαγνητισμού, οπτικής και αναλυτικών μεθόδων, καθώς και σε αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού υλικού (hardware) και του
λογισμικού (software). Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε τομείς αιχμής και έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος
σε διεθνούς εμβέλειας έρευνες, μέσα σε ένα περιβάλλον σύμπραξης και συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και με
τη βιομηχανία. Εκτός από την έρευνα και την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, τη λειτουργία
και την συντήρηση διαφόρων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, οι απόφοιτοι του
Τμήματος μπορούν, επίσης, να εργοδοτηθούν σε θέσεις στη διοίκηση και διεύθυνση οργανισμών ή στις τεχνικές
τους υπηρεσίες.

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (www.ucy.ac.cy/mme)
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα, που οδηγεί σε:
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
Δευτερεύον Πτυχίο στη Βιοϊατρική Μηχανική
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας, με έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής, το οποίο
προετοιμάζει τους αποφοίτους για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και
ραγδαίες αλλαγές. Οι γνωστικές περιοχές, που καλύπτονται από το Τμήμα, είναι οι ακόλουθες:
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Κατασκευαστική
Θερμορευστο-Μηχανική και Συστήματα Ενέργειας
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανολογικών Συστημάτων
Σχεδιασμός, Κατασκευή, Αυτοματοποίηση και Ρομποτική
Βιοϊατρική Μηχανική
Υπολογιστική Μηχανική
Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα είναι σχεδιασμένο, όχι απλώς για να παρέχει στους αποφοίτους υψηλής
ποιότητας παιδεία στους επιλεγόμενους τομείς σπουδών, αλλά για να παράγει, επίσης, δημιουργικούς
αποφοίτους με επιχειρηματικότητα, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες τους σε
εμπορικά προϊόντα.

Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (www.ucy.ac.cy/cee)
Τo Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα,
εγκεκριμένο από το Ε.Τ.Ε.Κ., που οδηγεί σε Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος. Το
υψηλής ποιότητας πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές του κλάδου, που
προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε ένα τεχνολογικό κόσμο που αλλάζει γρήγορα, και που
είναι γεμάτος προκλήσεις, προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες.
Οι τομείς που καλύπτονται από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:
Υλικά και Μηχανική
Κατασκευές και Αντισεισμική Μηχανική
Διεύθυνση Κατασκευαστικών ΄Εργων
Πολιτική Μηχανική με τη βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γεωμηχανική
Συστήματα Μεταφορών
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Περιβαλλοντική Ρευστοδυναμική
Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
Έλεγχο και Παρακολούθηση Ποιότητας Περιβάλλοντος
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Απορρύπανση Υπεδάφους
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή/και
τη συντήρηση έργων, τη διεύθυνση εργοταξίου, την ανάπτυξη και την έρευνα.
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Φιλοσοφική Σχολή
Tμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/bmg)
Tο Tμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών προσφέρει Πτυχίο Bυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.
Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, πρόγραμμα δευτερεύουσας ειδίκευσης στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.
Βασικοί ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος είναι:
H 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).
H εξέταση της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στα ευρωπαϊκά, αλλά και στα παγκόσμια
συμφραζόμενά της. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην έρευνα γύρω από την ελληνική γλώσσα και
λογοτεχνία στην Κύπρο.
Πάνω σε αυτήν τη βάση, έχει οργανωθεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο στοχεύει:
Στην παροχή επιστημονικών γνώσεων.
Στη στέρεα μεθοδολογική κι ερευνητική κατάρτιση των φοιτητών.
Στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και στη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων.
Απώτερος στόχος 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. Οι φοιτητές παρακολουθούν και μαθήματα από τα προγράμματα σπουδών των άλλων
τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να διδάξουν στη Μέση Εκπαίδευση.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (www.ucy.ac.cy/hisarch)
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρει ένα Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με δύο κατευθύνσεις
(Ιστορίας ή Αρχαιολογίας). Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, δύο δευτερεύοντα πτυχία, ένα στην Ιστορία και ένα
στην Αρχαιολογία.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει στόχο την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών στην κυπριακή,
ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, αρχαιολογία και τέχνη από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Απώτερος σκοπός
του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικής μεθοδολογίας στα δεδομένα γνωστικά
πεδία σε στενή διασύνδεση με τα προγράμματα των άλλων δύο τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και
τμημάτων άλλων σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έτσι, διασφαλίζεται:
Η απόκτηση από τους πτυχιούχους του Τμήματος των απαραίτητων γνωσιολογικών εφοδίων και
κριτικών δεξιοτήτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του ιστορικού και του αρχαιολόγου, αλλά
και για τη διαμόρφωση πεπαιδευμένων και σκεπτόμενων πολιτών με άποψη και ενεργή συμμετοχή
στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου τους.
Η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα φιλολογικά μαθήματα όσων πτυχιούχων του Τμήματος, που
επιθυμούν να διδάξουν στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητές.
Η δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης των σπουδών των πτυχιούχων του Τμήματος σε μεταπτυχιακό
επίπεδο συναφούς κλάδου.
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Εξασφαλίζεται, επίσης, η πρακτική άσκηση των φοιτητών, που επιθυμούν να επιδοθούν στην αρχαιολογική ή
ιστορική έρευνα.
Το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και
φορέων, όπως:
Μέση Εκπαίδευση
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Διπλωματική Υπηρεσία
Ερευνητικά Κέντρα
Δημόσια Υπηρεσία
Αρχεία και Βιβλιοθήκες
Πολιτιστικά Ιδρύματα
Μουσεία και Πινακοθήκες

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (www.ucy.ac.cy/cph)
Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας ασχολείται επιστημονικά αφ’ ενός μεν με τους μεγάλους
πολιτισμούς της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης, αφ’ ετέρου δε με τη Φιλοσοφία. Κατά συνέπεια
προσφέρει δύο κύρια προγράμματα σπουδών, που οδηγούν σε χωριστά πτυχία:
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών (δηλ. αρχαίων ελληνικών και λατινικών)
Πτυχίο Φιλοσοφίας
Το Τμήμα προσφέρει επίσης δύο προγράμματα δευτερεύουσας ειδίκευσης σε φοιτητές άλλων Τμημάτων: ένα
πρόγραμμα στις Κλασικές Σπουδές και ένα πρόγραμμα στη Φιλοσοφία.
Ο φοιτητής και η φοιτήτρια που έχουν ολοκληρώσει το κύριο πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν άριστα την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και την ιστορική πορεία εξελίξεώς τους.
Να αναλύουν με έγκυρες φιλολογικές μεθόδους τα μνημεία λόγου που μας κληροδότησαν η ελληνική
και ρωμαϊκή αρχαιότητα.
Να προσεγγίζουν κριτικά την τεράστια επίδραση των μνημείων αυτών στην ευρωπαϊκή και διεθνή
πολιτισμική φυσιογνωμία και τη σημασία τους για εμάς σήμερα.
Να κατέχουν βασικές γνώσεις στη βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία, ιστορία, γλωσσολογία και
φιλοσοφία.
Ο φοιτητής και η φοιτήτρια που έχουν ολοκληρώσει το κύριο πρόγραμμα Φιλοσοφίας είναι σε θέση:
Να χειρίζονται με επιδεξιότητα τις διάφορες φιλοσοφικές έννοιες και τον απαιτητικό τρόπο της
φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας.
Να γνωρίζουν την εξελικτική πορεία της φιλοσοφικής σκέψης και τη σχέση της με τα εκάστοτε
ιστορικά δεδομένα.
Να προσεγγίζουν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο ένα οποιοδήποτε φιλοσοφικό ζήτημα.
Να κατέχουν βασικές γνώσεις στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία, ιστορία και
γλωσσολογία.
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Ως προς την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, οι απόφοιτοι και των δύο κύριων προγραμμάτων σπουδών
έχουν τη δυνατότητα:
Να διοριστούν στη Μέση Εκπαίδευση ως φιλόλογοι.
Να απασχοληθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα ενημέρωσης κ.τ.λ.
Να προχωρήσουν σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου με απώτερο σκοπό να σταδιοδρομήσουν
ως ερευνητές σε πανεπιστήμια ή άλλα επιστημονικά κέντρα.
Να καταλάβουν θέσεις εργασίας που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος, δεδομένου ότι οι σπουδές στο Τμήμα εξοπλίζουν τους φοιτητές με ευρύτερο φάσμα
διανοητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων.
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ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

XHMEIAΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ

Ιατρική Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
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ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πολυτεχνική Σχολή
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Σημ.: Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώθηκαν από τον Τομέα Προπτυχιακών Σπουδών, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
(Σεπτέμβριος 2021).
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™¯ÔÏ‹ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (www.ucy.ac.cy/graduateschool)
H Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξυπηρετεί περισσότερους από 1800
μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η Σχολή διαφέρει από τις άλλες σχολές του
Πανεπιστημίου, αφού δεν αποτελείται από τμήματα, αλλά από τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Η Σχολή
επιτελεί ένα σημαντικό έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η ΣΜΣ παρέχει διοικητική υποστήριξη στα μεταπτυχιακά προγράμματα, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή
αριστεία και ακεραιότητα. Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία και η προσφορά του Πανεπιστημίου
Κύπρου, ως ανώτατου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος του τόπου, στόχοι της ΣΜΣ είναι:
H υιοθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών.
Η παροχή έγκυρης πληροφόρησης.
Ο διαρκής εμπλουτισμός των προγραμμάτων μέσα από συνεργασίες με τοπικούς, κρατικούς και
διεθνείς φορείς και αναπτύξεις προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς γλώσσες, πέραν από την
Ελληνική και Τουρκική.
Η διερεύνηση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέσα από
την παροχή υποτροφιών και χορηγιών έναντι παροχής ερευνητικού ή διδακτικού έργου.
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™‡ÛÙËÌ· ™Ô˘‰ÒÓ
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε τμήματος επιβλέπονται από τριμελή Επιτροπή Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων, της οποίας προεδρεύει ο Συντονιστής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Το τμήμα ορίζει
ακαδημαϊκό σύμβουλο για κάθε νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή. Για την εκπόνηση διατριβής, απαιτείται
ο ορισμός ερευνητικού συμβούλου, ο οποίος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του φοιτητή και
του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση. Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Μια πιστωτική μονάδα (ECTS)
αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκομένου ανά εξάμηνο. Πλήρους φοίτησης θεωρούνται οι
φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν τουλάχιστον 18 ECTS ανά εξάμηνο. Οι υπόλοιποι θεωρούνται φοιτητές
μερικής φοίτησης.

°ÏÒÛÛÂ˜ ¢È‰·ÛÎ·Ï›·˜
Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του
Πανεπιστημίου (Ελληνική και Τουρκική). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε ειδικές περιπτώσεις που αποφασίζονται
από τη Σύγκλητο, μπορεί να προσφέρει και σε άλλη γλώσσα ορισμένα από τα υφιστάμενα προγράμματά του.
Επίσης, με απόφαση του Συμβουλίου, μπορεί να προσφέρει προγράμματα σε άλλη γλώσσα, χωρίς την παράλληλη
προσφορά τους σε μία από τις επίσημες γλώσσες (εξαιρούνται οι γλώσσες διδασκαλίας των προγραμμάτων στα
Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών).
Στο παρόν στάδιο, τα πιο κάτω προγράμματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα:
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση του Τμήματος Οικονομικών
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Οικονομικά (TIME MBE) του Τμήματος
Οικονομικών και των Πανεπιστημίων Κρήτης και Wageningen Ολλανδίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη των Δεδομένων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας
Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στις Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών του Τμήματος
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ και Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ και Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και Οικολογία του Τμήματος
Βιολογικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ σε Intelligent Critical Infrastructure Systems (σε συνεργασία με το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία
«ΚΟΙΟΣ» και το Imperial College London)
Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ και Διδακτορικό στα Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία του
Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Μεταφραστικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
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Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά του Τμήματος Οικονομικών
Διαπανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον
Εκδημοκρατισμό του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Διασχολικό και Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ Cognitive Systems των Τμημάτων
Πληροφορικής και Ψυχολογίας

∫·ÓﬁÓÂ˜/∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
Κριτήρια Αξιολόγησης
•
•
•
•

Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο.
Βαθμολογία των σχετικών πτυχίων.
Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.
Κάθε τμήμα δυνατόν να θέσει επιπρόσθετα κριτήρια, όπως γραπτή εξέταση, προσωπική συνέντευξη κ.ά..

Aπαιτήσεις για Απόκτηση Μάστερ
• Φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων (η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα).
• Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου
(εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι πέραν των 90 ή 120 ECTS).
• Κάθε τμήμα δυνατόν να θέσει επιπρόσθετα κριτήρια, όπως εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κ.ά..

Aπαιτήσεις για Απόκτηση Διδακτορικού
• Φοίτηση διάρκειας έξι τουλάχιστον εξαμήνων (η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 16 εξάμηνα).
• Συμπλήρωση 240 ECTS [60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (η κατοχή διπλώματος μάστερ ή
ισοδύναμου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως τον φοιτητή από την απαίτηση αυτή) και 120 ECTS για το
καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Τα υπόλοιπα ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την
ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής κ.λπ.].
• Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση, από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.
• Παρουσίαση της πρότασης για διδακτορική διατριβή σε τριμελή επιτροπή, δύο έως τέσσερα εξάμηνα
μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.
• Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που να αποτελεί σημαντική προσφορά στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
• Υποστήριξη της διατριβής ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
• Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος, όχι όμως
ο ερευνητικός σύμβουλος.
• Σε περίπτωση εισήγησης μη απονομής διδακτορικού, η Εξεταστική Επιτροπή επιτρέπει στον υποψήφιο
διδάκτορα να επαναϋποβάλει τη διδακτορική του διατριβή, σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής, και
να επαναλάβει την όλη διαδικασία υποστήριξης για ακόμη μία φορά.
• Διδακτορική διατριβή μπορεί να κατατεθεί, μόνο, αφού παρέλθουν έξι εξάμηνα από την εισαγωγή σε
πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου, και αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
περιεκτική εξέταση και συσσωρεύσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.

Αιτήσεις
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα, τα οποία:
• Kατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ή
• Κατέχουν τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), ή
• Μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό
τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
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Καταληκτικές Ημερομηνίες
Οι θέσεις προκηρύσσονται τον Φεβρουάριο και Οκτώβριο κάθε έτους, για εισδοχή στο Χειμερινό και Εαρινό
εξάμηνο αντίστοιχα, και μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Υποβολής Αίτησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου (Online Application System). Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει:
• Βιογραφικό σημείωμα.
• Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
• Αναλυτική βαθμολογία.
• Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων.
• Ονόματα και διευθύνσεις καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τους οποίους οι αιτητές
θα πρέπει να ζητήσουν την αποστολή συστατικών επιστολών. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος υποβολής αίτησης.
• Κάθε τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν από την εγγραφή στα μαθήματα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί ένα
σημαντικό αριθμό υποτροφιών με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια των
φοιτητών.

Προκαταβολή Διδάκτρων
Με την εξασφάλιση θέσης, οι φοιτητές πρέπει να πληρώσουν την προκαταβολή των διδάκτρων και εισφορά
ύψους €30 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης». Σε περίπτωση αποχώρησης από το
πρόγραμμα σπουδών, η προκαταβολή και η εισφορά στο ταμείο δεν επιστρέφονται.

Δίδακτρα για Προγράμματα Μάστερ
Προγράμματα Μάστερ: €5.125 ανά πρόγραμμα με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ): €10.250.
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίου: €8.000.
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ Business Economics
(Technology, Innovation Management Entrepreneurship - TIME MBE): €10.000.
• 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.
• Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: €7.500.
• Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μάστερ σε Intelligent Critical Infrastructure Systems: €6.500.

Δίδακτρα για Διδακτορικά Προγράμματα
• Για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ: € 4.000.
• Για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ: €6.500 (νοουμένου ότι θα ολοκληρώσουν τις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν τον διδακτορικό τίτλο σε έξι έτη).
• Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών, με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα οκτώ έτη, αντιστοιχεί σε καταβολή
διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό είναι €9.000.
• Στα δίδακτρα του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας, προστίθεται τέλος εποπτευόμενης
κλινικής άσκησης ύψους €1.000.
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Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/eng)
Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ:
Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού διπλώματος σε όλες τις περιοχές
ενδιαφέροντος των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού:
Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)
Γλωσσολογία (στην αγγλική γλώσσα)
Μεταφραστικές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/frml)
Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επίπεδου
Μάστερ:
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Ευρωπαϊκές Σπουδές
Προσφέρει, επίσης, δύο μεταπτυχιακά προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου στις:
Γαλλικές Σπουδές
Ευρωπαϊκές Σπουδές
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου.
Απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, τοπικό και διεθνές, χάρη στο περιεχόμενό τους, αλλά και στο γεγονός ότι
προσφέρονται σε διεθνή γλώσσα, όπως είναι τα Γαλλικά, Αγγλικά ή Γερμανικά.

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/tms)
Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που
οδηγούν στην απόκτηση τίτλων Μάστερ και Διδακτορικού στις Τουρκικές Σπουδές. Οι γνωστικές ενότητες των
Τουρκικών Σπουδών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, είναι:
Τουρκολογία ή Τουρκικές (Turkic) Σπουδές
Οθωμανικές Σπουδές
Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) Σπουδές, οι οποίες συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές
Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις περισσότερες από τις προαναφερόμενες
περιοχές των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην Κύπρο και
στην ευρύτερη περιοχή.
Στόχος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να
χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους και γνώσεις, ώστε να εργάζονται αυτόνομα. Αντικείμενο των σπουδών
είναι η γλώσσα, η ιστορία, ο πολιτισμός, η λογοτεχνία και η πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της
Τουρκίας, και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα.
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Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (www.ucy.ac.cy/biol)
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών φιλοδοξεί, σε σύνδεση με τη διεθνή πραγματικότητα, να συμβάλει
αποτελεσματικά στη διάχυση της βιολογικής γνώσης στην Κύπρο, μέσω της διεκπεραίωσης ανταγωνιστικής
έρευνας και της προσφοράς προγραμμάτων σπουδών υψηλού επιπέδου. Αναλυτικότερα, οι κύριοι στόχοι είναι:
Η εκπόνηση έρευνας σε τομείς αιχμής συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Μοριακής Βιολογίας, της
Επιγενετικής, της Ανοσολογίας, της Κυτταρικής Βιολογίας, της Αναπτυξιακής Βιολογίας και Εμβρυολογίας, της
Βιοπληροφορικής, της Γενετικής, της Ιολογίας, της Βιολογίας του Καρκίνου, της Οικολογίας και της
Βιοποικιλότητας.
Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Η αναβάθμιση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες στην
κυπριακή κοινωνία.
Το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα:

Σε Επίπεδο Μάστερ:
M.Sc. στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική (με βιβλιογραφική διπλωματική)
M.Sc. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες (με ερευνητική διπλωματική)
M.Sc. στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία (με ερευνητική ή βιβλιογραφική διπλωματική)

Σε Επίπεδο Διδακτορικού:
Ph.D. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
Ph.D. στη Βιοποικιλότητα και Οικολογία

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (www.ucy.ac.cy/mas)
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού. Σκοπός
των προγραμμάτων είναι να δώσουν στους φοιτητές την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε διάφορες
περιοχές των Μαθηματικών, αλλά και να ειδικευθούν, αν το επιθυμούν, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, μέσω
μεταπτυχιακών μαθημάτων και έρευνας.
Το Τμήμα προσφέρει το πιο κάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ:
Μαθηματικές Επιστήμες
Από τον Σεπτέμβριο 2021, θα προσφέρεται και το νέο, αγγλόφωνο, διεπιστημονικό πρόγραμμα Μάστερ στην
Επιστήμη των Δεδομένων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής και Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Επίσης, προσφέρει τα πιο κάτω δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, επιπέδου Διδακτορικού:
Στατιστική
Μαθηματικά (Εφαρμοσμένα ή Καθαρά)
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Τμήμα Πληροφορικής (www.ucy.ac.cy/cs)
Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ
και Διδακτορικού στην Πληροφορική. Σε επίπεδο Μάστερ, προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:
Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MEΠ)
Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΕΜ)
Aπό τον Σεπτέμβριο 2021, προσφέρεται το νέο, αγγλόφωνο, διεπιστημονικό, διατμηματικό πρόγραμμα στην
Επιστήμη Δεδομένων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής και Δημόσιας Διοίκησης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής συνεργάζεται με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά, με εξ’ αποστάσεως μάθηση και στην αγγλική γλώσσα, του
διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ σε Γνωστικά Συστήματα.

Tμήμα Φυσικής (www.ucy.ac.cy/phy)
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Φυσικής είναι να επιτύχει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης
και έρευνας στη Φυσική. Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων
Μάστερ και Διδακτορικού στη Φυσική, μέσω διεξαγωγής έρευνας σε τομείς βασικούς και εφαρμοσμένους,
θεωρητικούς και πειραματικούς.
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στη Φυσική μπορούν:
Να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία ή σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα/ πανεπιστήμια.
Να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή, η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ενός
ευρύτερου φάσματος ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος
Φυσικής μπορούν να εργοδοτηθούν, επίσης, σε χώρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα
του Τμήματος.

Τμήμα Χημείας (www.ucy.ac.cy/chem)
Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η
κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που
οδηγούν στην απόκτηση τίτλων Μάστερ και Διδακτορικού στη Χημεία.
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στη Χημεία μπορούν να εργοδοτηθούν:
Σε χημικές και άλλες βιομηχανίες, όπως αυτές που σχετίζονται με αγροχημικά προϊόντα,
μεταλλουργία, πετρελαιοειδή, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα περιποίησης και πλαστικά.
Στη βιομηχανία ποτών και τροφίμων.
Σε κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
Σε ιατρικά κέντρα και κλινικά εργαστήρια.
Στην κυβέρνηση και σε επιστημονικούς ερευνητικούς οργανισμούς.
Επιπρόσθετα, μπορούν να εργοδοτηθούν ως καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ως λέκτορες σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα προσόντα που αποκτώνται μέσα από τις σπουδές στη Χημεία είναι, επίσης,
πολύτιμα σε ποικίλους άλλους τομείς και επαγγέλματα, όπως:
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Δικηγόροι με ειδίκευση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Συγγραφείς εκπαιδευτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων.
Προγραμματιστές υπολογιστών.
Σύμβουλοι σε περιβαλλοντικά, ενεργειακά και διαχειριστικά θέματα.

Ιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή (www.ucy.ac.cy/medical)
Η Ιατρική Σχολή προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ
με τίτλο M.Sc. Precision Medicine in Clinical Practice. Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Σκοπός του Προγράμματος
Να προσφέρει εξειδικευμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ιατρική Ακρίβεια σε επαγγελματίες υγείας
και απόφοιτους βιοϊατρικών επιστημών, από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Να προωθήσει την έρευνα σε αυτόν τον σύγχρονο και επί του παρόντος διευρυνόμενο τομέα.
Να βελτιώσει τη γνώση και την κατανόηση των επαγγελματιών υγείας και των ειδικών συναφών πεδίων
στον τομέα της ιατρικής με άμεσο αντίκτυπο στην κλινική πρακτική, αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο
των κλινικών υπηρεσιών όπου χρειάζεται.

Στόχοι του Προγράμματος
Κατανόηση και ικανότητα των αρχών μιας σειράς σχετικών ιατρικών τομέων που συμπεριλαμβάνουν:
κλινικές δοκιμές, γενετική, μοριακή διάγνωση, φαρμακολογία, στατιστική, μετα-ανάλυση, βιοηθική.
Κατανόηση και εφαρμογή των εννοιών της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πρακτική.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος
Ο φοιτητής αναμένεται να εξοικειωθεί με τις αρχές και τις έννοιες της ιατρικής ακρίβειας και της εξατομικευμένης
ιατρικής στα ακόλουθα:
Στατιστική και πληροφορική ως εργαλείο για τη μελέτη διαφόρων ασθενειών με τρόπο που παράγει
τεκμηριωμένα αποτελέσματα.
Σχεδιασμό, ανάπτυξη και διεξαγωγή κλινικών δοκιμών.
Στοχευμένες θεραπείες και φαρμακογενομική βιοηθική στην κλινική και βασική έρευνα ακριβείας.
Γενετική, μοριακή και κυτταρική βάση ασθενειών.
Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης.
Παραδείγματα εφαρμογής (τρέχοντα και μελλοντικά) της ιατρικής ακριβείας σε διαφορετικά πεδία της
κλινικής ιατρικής.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (www.ucy.ac.cy/edu)
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει εννέα μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στην απόκτηση
τίτλου Μάστερ και Διδακτορικού, στις πιο κάτω γνωστικές περιοχές:

Μάστερ και Διδακτορικό
Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
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Επιστήμες της Αγωγής με επιλογή μιας κατεύθυνσης (Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής, Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση, Νηπιοσχολική Αγωγή, Εκπαιδευτική
Τεχνολογία)
Μαθηματική Παιδεία
Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση

Μάστερ
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον με επιλογή μιας κατεύθυνσης
(Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία)

Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής με επιλογή μιας κατεύθυνσης
(Θρησκευτική Παιδεία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης)
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
Το Τμήμα συντονίζει, επίσης, το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στις
Σπουδές Φύλου, το οποίο οδηγεί σε πτυχίο Μάστερ και Διδακτορικό.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα αναμένεται να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς της
εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς δημοτικής, προδημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (www.ucy.ac.cy/fsse)
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προωθεί την έρευνα και τη γνώση στα διακριτά επιστημονικά
πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Δημοσιογραφίας. Δημοσιεύει έρευνα σε ορισμένα
από τα πιο γνωστά ακαδημαϊκά περιοδικά και οίκους και στοχεύει στην ποιοτική διδασκαλία φοιτητών στην
κατανόηση και ανάλυση, και στον κριτικό αναστοχασμό για σημαντικά και σύνθετα κοινωνικο-πολιτικά
φαινόμενα. Το Τμήμα εκτιμά τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρητικών και εμπειρικών ερευνητικών
προσεγγίσεων και προωθεί, παράλληλα, διδακτικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες.
Το Τμήμα προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη με κατεύθυνση
στις Διεθνείς Σχέσεις ή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, και δύο διδακτορικά προγράμματα, Κοινωνιολογίας και
Πολιτικής Επιστήμης.
Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στη σύμπραξη πανεπιστημίων για την προσφορά του Ευρωπαϊκού Μάστερ στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκδημοκρατισμό. Η σύμπραξη των πανεπιστημίων αποτελεί μια
πρωτοποριακή συνεργασία 41, συνολικά, πανεπιστημίων από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τμήμα Νομικής (www.ucy.ac.cy/law)
Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής (έναρξη Ιανουάριος 2019) οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ
(Magister Legum – LL.M. – Master of Laws) και έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. Στοχεύει στην ολοκληρωμένη
και σε βάθος κάλυψη των διαφόρων κλάδων του δικαίου, με έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση: Ιδιωτικό δίκαιο
(με έμφαση στο Εμπορικό), Ευρωπαϊκό και Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο. Παρέχεται η δυνατότητα
εξειδίκευσης εντός του προγράμματος, με την επιλογή μίας εκ των τριών πιο κάτω κατευθύνσεων:
Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο
Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Στόχος είναι να προσφέρει στους απόφοιτους τις απαιτούμενες γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης νομικής πρακτικής και να αναπτύξουν σημαντική
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ερευνητική δραστηριότητα, προφέροντας στην κοινωνία από τη θέση του δικηγόρου, του δικαστή, αλλά και
του δημόσιου λειτουργού, και από τον χώρο των επιχειρήσεων.
Το Τμήμα Νομικής προσφέρει, επίσης, διδακτορικό πρόγραμμα (το οποίο έχει επίσης πιστοποιηθεί από τον
ΔΙ.Π.Α.Ε,), που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική (Ph.D. in Law).

Τμήμα Ψυχολογίας (www.ucy.ac.cy/psych)
Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου
Μάστερ στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας
Θεωρητικό Πρόγραμμα Γνωστικής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Θεωρητικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
(διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Επίσης, το Τμήμα Ψυχολογίας συνεργάζεται με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά, με εξ’ αποστάσεως μάθηση και στην αγγλική γλώσσα, του
διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ σε Γνωστικά Συστήματα.
Οι φοιτητές έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν μια από τις ερευνητικές θεωρητικές κατευθύνσεις που
οδηγούν σε διδακτορικές σπουδές, όπως η Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία που θεωρούνται, σήμερα,
ως κλάδοι που λειτουργούν ως «γέφυρες» μεταξύ άλλων ειδικοτήτων στη ψυχολογία, ή το Πρόγραμμα Σχολικής
Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης που οδηγεί στην άσκηση του επαγγέλματος του σχολικού
συμβούλου. Έχουν, επίσης, ως επιλογή το Εφαρμοσμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας, που
πληροί όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την Εγγραφή Επαγγελματιών Ψυχολόγων και, επομένως,
παρέχει τη δυνατότητα για άδεια άσκησης του επαγγέλματος του σχολικού ψυχολόγου.
Το Τμήμα προσφέρει δύο διδακτορικά προγράμματα, που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού τίτλου στις
ακόλουθες κατευθύνσεις:
Ψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία (Εφαρμοσμένο)
Η επαγγελματική κατεύθυνση του Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας πληροί όλες τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας για την εγγραφή επαγγελματιών ψυχολόγων και, επομένως, παρέχει τη δυνατότητα
για άδεια άσκησης του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (www.ucy.ac.cy/bpa)
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη Διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή
σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων και της πληροφορικής τεχνολογίας στην υλοποίηση των στόχων ενός
οργανισμού.
Το Τμήμα προσφέρει τα εξής προγράμματα:
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA - Master in Business Administration)
Το Πρόγραμμα ΜΒΑ είναι διατμηματικό μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας
Διοίκησης και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού
επιπέδου εκπαίδευση στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και αποτελεί μοναδική
ακαδημαϊκή εμπειρία που προάγει την ανταλλαγή ιδεών μέσω σύγχρονων μεθόδων μάθησης. Οι φοιτητές
αποκτούν σημαντικές γνώσεις γύρω από τους βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως την
Στρατηγική Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, την Επιχειρησιακή Διοίκηση, τα Χρηματοοικονομικά, και την
λογιστική. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετα επιχειρηματικά
ζητήματα, τα οποία να φέρουν σε πέρας με επιτυχία πάντα μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες και ηθικές
πρακτικές. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάδειξη ικανών ηγετών για να προωθούν
καινούρια επιχειρηματικά πρότυπα στους οργανισμούς τους, καθώς και η προετοιμασία διοικητικών
στελεχών για να δρουν ως καταλύτες αλλαγής, εφαρμόζοντες καινοτόμες ιδέες τόσο στον επιχειρηματικό
χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(M.Sc. in Human Resource Management)
Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
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 Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει αυτό το πρόγραμμα είναι
ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής. Μέσω των προσφερόμενων διαλέξεων, παρέχει την ακαδημαϊκή
γνώση για την εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ταυτόχρονα, μέσω των εργαστηρίων,
προετοιμάζει τους/τις φοιτητές/τριες, ιδιαίτερα τους επαγγελματίες στον χώρο, να μπορούν να
χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πρακτικά εργαλεία με σκοπό την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπων ενός
οργανισμού.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη των Δεδομένων (M.Sc. in Data Science)
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμης Δεδομένων συμμετέχουν το Τμήμα Μαθηματικών και
Στατιστικής, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα Πληροφορικής. Το
πρόγραμμα θα προσφέρεται από το Σεπτέμβρη του 2021 και θα διδάσκεται στα Αγγλικά. Η περιοχή της
Επιστήμης Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την εξαγωγή γνώσης από μεγάλους όγκους δεδομένων. Η
Επιστήμη Δεδομένων αποτελεί σήμερα ένα πεδίο καίριας σημασίας για τη στρατηγική των σύγχρονων
οργανισμών δημιουργώντας μια αυξανόμενη ανάγκη για υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες δεδομένων.
Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ισχυρή κατανόηση των βασικών και
προηγμένων μεθόδων σε στατιστική συμπερασματολογία, μηχανική μάθηση, οπτικοποίηση δεδομένων
και εξόρυξη δεδομένων, τα οποία αποτελούν βασικές δεξιότητες για έναν επιστήμονα δεδομένων. Η
ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί 90 πιστωτικές μονάδες ECTS και φοίτηση διάρκειας 1,5 έτους.
Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις εξειδικεύσεις (Πληροφορικής, Στατιστικής, Επιχειρηματική Αναλυτική),
όπου οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν στο τέλος του δεύτερου
εξαμήνου των σπουδών τους.

Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ph.D. in Business Administration)
Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιδιώκει να συμβάλει στην άρτια εκπαίδευση
και ερευνητική εξειδίκευση νέων επιστημόνων, συνεισφέροντας σημαντικά στην παραγωγή και εφαρμογή
πρωτότυπης, δημιουργικής και καινοτομικής επιστημονικής γνώσης στο χώρο της διοίκησης
επιχειρήσεων, με δυνατότητα για εμβάθυνση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Επιχειρησιακής
Διοίκησης και του Μάρκετιγκ. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές του
Προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η απόκτηση δεξιοτήτων για κριτική ανάλυση και σύνθεση της
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υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας σε διάφορους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, η εξοικείωση με
βασικές έννοιες και θεωρίες για την διερεύνηση αξιόλογων θεμάτων στους τομείς αυτούς, και η απόκτηση
βασικών γνώσεων σχετικά με ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία και μεθόδους που απαιτούνται για την
αποτελεσματική επίλυση ερευνητικών προβλημάτων.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (www.ucy.ac.cy/afn)
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:
Μάστερ (M.Sc.) στη Χρηματooικovoμική
Διδακτορικό (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική
Επιπρόσθετα, μπορεί να γίνει εισδοχή διδακτορικών φοιτητών, για απόκτηση Ph.D., στους τομείς της
Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής.
Προσφέρονται, επίσης, δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε
συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης:
Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ (μερικής φοίτησης)
Πρόγραμμα ΜΒΑ (πλήρους φοίτησης)

Τμήμα Οικονομικών (www.ucy.ac.cy/econ)
Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών είναι η προαγωγή και η διάδοση της οικονομικής γνώσης. Οι ακαδημαϊκοί
του Τμήματος είναι ενεργοί ερευνητές, που συμβάλλουν στην εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης, μέσα από τη
συμμετοχή τους στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι. Οι εμπειρίες τους μεταφέρονται στις αίθουσες διδασκαλίας,
ούτως ώστε οι φοιτητές να γίνονται κοινωνοί της πιο πρόσφατης οικονομικής γνώσης και των σύγχρονων
μεθόδων επιστημονικής έρευνας.
Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση
Πρόγραμμα ερευνητικής κατεύθυνσης με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά.
Αναπτύσσει τις γνώσεις και δεξιότητες στην Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία.
Προσφέρεται για φοιτητές που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές στα οικονομικά,
χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο. Απόφοιτοί του μπορούν να εργαστούν σε υπουργεία, σε
εποπτικές/ρυθμιστικές αρχές όπως η Κεντρική Τράπεζα, και σε ιδιωτικές εταρείες που χρειάζονται
οικονομικούς αναλυτές.

Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατεύθυνσης με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά.
Αναπτύσσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στα Οικονομικά και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης
στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά.
Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για απασχόληση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μάστερ στην Επιχειρηματική Οικονομική (Master in Business Economics - TIME MBE)
Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen University
Ολλανδίας.
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατεύθυνσης, με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά.
Παρέχει εξειδίκευση σε θέματα Τεχνολογίας, Διαχείρισης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: ΤΙΜΕ =
Technology, Innovation Management & Entrepreneurship.
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Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Wageningen
University.
Περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση, με δυνατότητα πραγματοποίησής της στην Ολλανδία
υπό την εποπτεία του Wageningen University.

Διδακτορικό στα Οικονομικά
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση
ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών.
Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε
Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς
οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Απόφοιτοι
του προγράμματος κατέχουν πλέον θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού σε γνωστά Πανεπιστήμια του
εξωτερικού και σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και θέσεις σε δημόσιους φορείς και
ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επιπλέον, το πρόγραμμα προσβλέπει στη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα
εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και
τεκμηριωμένη ανάλυση.

Πολυτεχνική Σχολή
Διατμηματικά Προγράμματα Πολυτεχνικής Σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
To νέο αυτό διασχολικό και διατμηματικό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συνεργασίας τριών τμημάτων του
Πανεπιστημίου Κύπρου από δύο διαφορετικές σχολές: (α) Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνική Σχολή),
(β) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή) και (γ) Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή). Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχαιολόγους, χημικούς μηχανικούς,
γεωλόγους, συντηρητές και άλλες συναφείς ειδικότητες. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του
προγράμματος παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα
και ειδικεύσεις, και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από άλλους κλάδους στα πλαίσια κοινών,
διεπιστημονικών συνεργειών.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή
ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν, κατά την εμπλοκή τους σε έργα συντήρησης και
αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων.
Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν σε εξειδικευμένη μεταπτυχιακή διδασκαλία υψηλού επιπέδου
και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι φοιτητές, προκειμένου να επιτευχθεί η
ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της συντήρησης και αποκατάστασης,
η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων της
αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει σε ανάπτυξη και
ενδυνάμωση της υφιστάμενης έρευνας σε συναφείς με το αντικείμενο της συντήρησης και
αποκατάστασης επιστημονικές περιοχές.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό
(M.Sc. και M.Eng.) http://www.etsd.ucy.ac.cy/
Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός
(ΔΜΠ-ΕΤΑΣ), το οποίο προσφέρουν από κοινού τα τέσσερα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, προσφέρει
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εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των Eνεργειακών Τεχνολογιών, μέσα από το πλαίσιο του αειφόρου
σχεδιασμού.
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του μεταπτυχιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές
να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υποβάθρων και να
συνεργαστούν με συμφοιτητές τους, διαφορετικής επιστημονικής ειδικότητας, για να αναπτυχθούν
συνέργειες και συμπληρωματικότητες για επίτευξη κοινών στόχων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος
μπορούν, έτσι, να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και διεπιστημονική κατάρτιση σε μια τόσο
πολυσχιδή θεματική περιοχή όπως αυτή της Ενέργειας.
Βασικοί στόχοι του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ της Πολυτεχνικής Σχολής είναι:
o Η κατάλληλη προετοιμασία απόφοιτων μηχανικών-επιστημόνων, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς
στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις και απαιτήσεις τόσο στον τόπο μας όσο και διεθνώς.
o Η απόκτηση μιας ενοποιημένης διεπιστημονικής κατάρτισης και κατανόησης ενός εύρους
ενεργειακών θεμάτων και, ειδικότερα, ενεργειακών τεχνολογιών, που δεν μπορούν πια παρά να
προσεγγίζονται μέσα από το πλαίσιο του αειφόρου σχεδιασμού.
Μέσα από την πολύπλευρη επιμόρφωση που προσφέρεται στους φοιτητές, η ίδια η έννοια της ενέργειας,
καθώς και οι τρόποι διανομής και αξιοποίησής της, μελετώνται με τρόπο που να συνάδει με τις σύγχρονες
αντιλήψεις σχετικά με την αειφορία και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές/τριες να εργαστούν ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας για
την εκπόνηση ενός σύνθετου έργου μεγάλης κλίμακας, που θα απαιτεί συνεργασίες πολλαπλών
ειδικοτήτων, αντανακλώντας το υπόβαθρο των τεσσάρων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Η
δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο αναγκαίο για την
υλοποίηση έργων σε πραγματικές συνθήκες, στο οποίο είναι αναγκαία η γνώση βασικών αρχών που
άπτονται όλων των ειδικοτήτων.
Περαιτέρω, καλλιεργείται η αντίληψη της ομαδικότητας και της ολιστικής αντιμετώπισης ενός έργου, έτσι
ώστε να επιτυγχάνονται οι μέγιστες δυνατές συνέργειες στον αειφόρο σχεδιασμό και την ενεργειακή
απόδοση.

Τμήμα Αρχιτεκτονικής (www.ucy.ac.cy/arch)
Σκοπός του διδακτορικού προγράμματος στην Aρχιτεκτονική είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, που
οδηγεί στη γνώση και την καινοτομία στον ευρύτερο κλάδο της Αρχιτεκτονικής, καθώς και σε άλλους σχετικούς
κλάδους αλλά και διακλαδικούς τομείς. Το πρόγραμμα έχει ερευνητικό προσανατολισμό, με έμφαση σε διεθνή
αρχιτεκτονικά θέματα, προωθώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για την τοπική αρχιτεκτονική ανάπτυξη και βελτίωση.
Το θεματικό περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρονται κάθε εξάμηνο, στηρίζεται στα ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος.
Η έρευνα στο διδακτορικό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος επικεντρώνονται στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Ιστορίας, των
Αρχιτεκτονικών Μέσων Επικοινωνίας, της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, του Ψηφιακού Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού και Κατασκευής, του Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτηρίων και του Αστικού και
Πολεοδομικού.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (www.ucy.ac.cy/ece)
Το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών ενδιαφερόντων, που βρίσκονται στο επίκεντρο
της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα επιστημονικά πεδία, στα οποία το Τμήμα διεξάγει έρευνα, συμπεριλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων:
Τεχνολογίες Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
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Βιοϊατρική Τεχνολογία
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα, Κεραίες, και Οπτική
Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος
Ηλεκτρονικές Συσκευές, Αισθητήρες και Νανοτεχνολογία
Συστήματα Υλικού Υπολογιστών και Ενσωματωμένα Συστήματα
Ηλεκτρονική
Τα προγράμματα του Τμήματος δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές και προετοιμάζουν τους φοιτητές για
ηγετικούς ρόλους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιστημονικές και κοινωνικές
προκλήσεις, που πηγάζουν από την ταχύρρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας.
Προσφέρονται οι ακόλουθοι μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μάστερ (Μ.Sc. και M.Eng.) και Διδακτορικό
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Μηχανικού Υπολογιστών

Μάστερ
Intelligent Critical Infrastructure Systems (σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα
και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» και το Imperial College London) (στην αγγλική γλώσσα)

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (www.ucy.ac.cy/mme)
Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής είναι
η προώθηση της έρευνας, που οδηγεί στην ανακάλυψη, την καινοτομία και τη διάχυση επιστημονικών
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα στον ευρύτερο κλάδο της Μηχανολογίας και της Κατασκευαστικής,
και σε άλλους συναφείς τομείς.
Οι κυριότεροι τομείς έρευνας είναι:
Κατασκευαστική
Δυναμικά και Ευφυή Συστήματα
Ενέργεια
Βιοϊατρική Μηχανική
Υπολογιστική Μηχανική και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
Το Τμήμα προσφέρει τους εξής μεταπτυχιακούς τίτλους:

Μάστερ και Διδακτορικό
Μηχανική Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
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Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (www.ucy.ac.cy/cee)
Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
είναι η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η καινοτομία και η διάχυση επιστημονικών
αποτελεσμάτων.
Η έρευνα εστιάζεται σε τομείς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας και δίνοντας
λύσεις σε τοπικά και διεθνή προβλήματα, και προωθώντας την ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής στην Κύπρο.
Οι κυριότεροι τομείς έρευνας είναι:
Τεχνολογία και Μηχανική Υλικών
Κατασκευές και Αντισεισμική Μηχανική
Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Εργων
Υπολογιστική Μηχανική
Πολιτική Μηχανική με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γεωμηχανική
Συστήματα Μεταφορών
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
Περιβαλλοντική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική
Το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:

Μάστερ Πολιτικού Μηχανικού (Μ.Εng.), με ειδίκευση σε
Αντισεισμική Μηχανική
Ανάλυση Κατασκευών
Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
Γεωτεχνική Μηχανική
Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών

Μάστερ Μηχανικού Περιβάλλοντος (Μ.Εng.)
Μάστερ Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού (M.Sc.), με ειδίκευση σε
Αντισεισμική Μηχανική
Ανάλυση Κατασκευών
Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
Γεωτεχνική Μηχανική
Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών

Μάστερ Μηχανική Πετρελαίων (M.Eng.)
Μάστερ Επιστήμης Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Sc.)
Διδακτορικό Πολιτικού Μηχανικού (Ph.D.)
Διδακτορικό Μηχανικού Περιβάλλοντος (Ph.D.)
Μάστερ σε Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό
(Διατμηματικό Πρόγραμμα Πολυτεχνικής Σχολής)
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Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (www.ucy.ac.cy/bmg)
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 μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία, σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό.
Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Ιστορική – Γραμματολογική (κριτικές εκδόσεις κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας, μετρική,
αρχειακή έρευνα, ιστορία της λογοτεχνίας, ιστορία του βιβλίου κ.λπ.)
Θεωρητική (αναλύσεις κι ερμηνευτικές προσεγγίσεις κειμένων στη βάση γενικότερης ισχύος
θεωρητικών αρχών και κατηγοριών, όπως τα λογοτεχνικά είδη, η ρητορική και αφηγημα-τολογική
οργάνωση των λογοτεχνικών κειμένων, η αναγνωστική πρόσληψη κ.λπ.)
Κριτική (ιστορία και θεωρητικές αρχές της νεοελληνικής κριτικής)
Συγκριτολογική (προσεγγίσεις που στηρίζονται στη σύγκριση μεταξύ εθνικών λογοτεχνιών)
Παρέχει, επίσης, διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μάστερ και Διδακτορικό) στις Βυζαντινές Σπουδές
και τη Λατινική Ανατολή, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στόχος του προγράμματος
είναι η προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης στα τρία κύρια γνωστικά πεδία των Βυζαντινών και
Μεσαιωνικών Σπουδών δηλ. της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, και του
Βυζαντινού και Μεσαιωνικού Υλικού και Οπτικού Πολιτισμού (Αρχαιολογία και Τέχνη).

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (www.ucy.ac.cy/hisarch)
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας,
καθώς και της Ιστορίας της Τέχνης.
Το Τμήμα προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

Μάστερ
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (στην αγγλική γλώσσα))
Διατμηματικό Πρόγραμμα στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
(σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και το
Τμήμα Αρχιτεκτονικής)

Μάστερ και Διδακτορικό
Μεσογειακή Αρχαιολογία: από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα
Αρχαία Ιστορία
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος–20ός αιώνας)
Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή, σε συνεργασία με το
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της
διεπιστημονικής προσέγγισης στα τρία κύρια γνωστικά πεδία των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών
Σπουδών, δηλ. της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, και του
Βυζαντινού και Μεσαιωνικού Υλικού και Οπτικού Πολιτισμού (Αρχαιολογία και Τέχνη).
Ειδικότερα για την αρχαιολογική έρευνα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993, η Ερευνητική Μονάδα
Αρχαιολογίας, η οποία έχει ενταχθεί στο Τμήμα, για να προάγει την αρχαιολογική έρευνα στο νησί και στην
Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
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Tμήμα Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (www.ucy.ac.cy/cph)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών προσφέρεται σε επίπεδο Mάστερ και Διδακτορικού και
βασίζεται στη γενική αρχή της ενότητας της Κλασικής Φιλολογίας. Έχει σχεδιαστεί να προσφέρει συγκροτημένη
εξειδίκευση σε μια από τις πιο κάτω κατευθύνσεις:
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Λατινική Φιλολογία
Συγκριτική Μελέτη των Κλασικών Γραμματειών
Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Μάστερ στις Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών.
Δεδομένης της μεγάλης και σημαντικής ανάπτυξης των Κλασικών Σπουδών στον διεθνή ακαδημαϊκό ορίζοντα,
η οποία προϋποθέτει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων, το πρόγραμμα βασίζεται
εξ ολοκλήρου στην προσφορά επί τούτου σχεδιασμένων μεταπτυχιακών σεμιναρίων από τους ειδικούς
διδάσκοντες του Τμήματος. Επισκέπτες καθηγητές συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Παρέχεται,
έτσι, η δυνατότητα στον μεταπτυχιακό φοιτητή να επιλέξει μαθήματα και μεθοδολογία, καθώς και η δυνατότητα
να διεξαγάγει τη διδακτορική του έρευνα στο αναγκαίο κλίμα εποικοδομητικής κριτικής, που συμβάλλει
αποτελεσματικά στην προαγωγή της επιστήμης.
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Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
M.A.
M.A.

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ph.D.
M.A.
M.A./Ph.D.

Γαλλικές Σπουδές (στη γαλλική γλώσσα)
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (στη γαλλική γλώσσα)
Ευρωπαϊκές Σπουδές (στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα)

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
M.A./Ph.D.

Τουρκικές Σπουδές

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
M.Sc./Ph.D.
M.Sc./Ph.D.
M.Sc.

Βιοϊατρικές Επιστήμες (στην αγγλική γλώσσα)
Βιοποικιλότητα και Οικολογία (στην αγγλική γλώσσα)
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική (στην αγγλική γλώσσα)

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
M.Sc.
M.Sc.

M.Sc.
Ph.D.
Ph.D.

Εφαρμοσμένη Στατιστική
Επιστήμη Δεδομένων/Business Analytics/Computational/Statistics (Διασχολικό και Διατμηματικό)
(σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Δημόσιας
Διοίκησης του ΠΚ) (στην αγγλική γλώσσα)
Μαθηματικές Επιστήμες
Μαθηματικά (Εφαρμοσμένα ή Καθαρά)
Στατιστική

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.

M.Sc.
Ph.D.

Cognitive Systems (Διασχολικό και Διατμηματικό) (σε συνεργασία με Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ
και ΑΠΚΥ (στην αγγλική γλώσσα)
Επιστήμη της Πληροφορικής
Επιστήμη Δεδομένων/Business Analytics/Computational/Statistics) (Διασχολικό και Διατμηματικό)
(σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων &
Δημόσιας Διοίκησης του ΠΚ) (στην αγγλική γλώσσα)
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό Πρόγραμμα)
Πληροφορική

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
M.Sc./Ph.D.

Φυσική

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
M.Sc./Ph.D.
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Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)
Γλωσσολογία (στην αγγλική γλώσσα)
Μεταφραστικές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα)
Διδακτική της Αγγλικής σε ομιλητές άλλων Γλωσσών (στην αγγλική γλώσσα)
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (στην αγγλική γλώσσα)

Χημεία

ΠΤΥΧΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
M.A.
M.A.
M.A./Ph.D.
Μ.Α./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.

Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον/Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον/Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση
για την Αειφορία
Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
Γλώσσα Γραμματισμός και Εκπαίδευση
Επιστήμες της Αγωγής/Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
Μαθηματική Παιδεία
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
Επιστήμες της Αγωγής/Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
Επιστήμες της Αγωγής/Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό και Διεπιστημονικό) (σε συνεργασία με Κέντρο Σπουδών Φύλου και
Έδρα Unesco για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων) (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
Επιστήμες της Αγωγής/Νηπιοσχολική Αγωγή
Επιστήμες της Αγωγής/Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
Επιστήμες της Αγωγής/Θρησκευτική Παιδεία
Επιστήμες της Αγωγής/Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
M.A.
M.A.
M.A.
Ph.D.
Ph.D.

Πολιτική Επιστήμη/Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις
Πολιτική Επιστήμη/Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκδημοκρατισμό (Διαπανεπιστημιακό)
(σε συνεργασία με 41 πανεπιστήμια από κράτη μέλη της ΕΕ) (στην αγγλική γλώσσα)
Κοινωνιολογία
Πολιτική Επιστήμη

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
LL.M./Ph.D.
LL.M.
LL.M.
LL.M.

Νομική
Νομική/Κατεύθυνση Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Νομική/Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
Νομική/Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
M.A.
M.A.
M.A.
M.A.
M.Sc.
Ph.D.
Ph.D.

Γνωστική - Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Κοινωνική - Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Διαπανεπιστημιακό)
(σε συνεργασία με Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίσευσης του ΕΚΠΑ)
Σχολική Ψυχολογία (Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα)
Cognitive Systems (Διασχολικό και Διαπανεπιστημιακό)
(σε συνεργασία με Τμήμα Πληροφορικής του ΠΚ και ΑΠΚΥ)
Ψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία
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Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
MBA
M.Sc.
M.Sc.
Ph.D.

Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Διατμηματικό) (Μερικής και Πλήρoυς Φοίτησης - στην αγγλική
γλώσσα) (Μερικής Φοίτησης - στην ελληνική γλώσσα)
Επιστήμη Δεδομένων/Business Analytics/Computational/Statistics (Διασχολικό και Διατμηματικό
με Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής του ΠΚ) (στην αγγλική γλώσσα)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (στην αγγλική γλώσσα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M.Sc.
MBA
M.Sc./Ph.D.

Financial Economics (Διατμηματικό ΛΟΧ/ΟΙΚ) (στην αγγλική γλώσσα)
Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Διατμηματικό) (Μερικής και Πλήρoυς Φοίτησης - στην αγγλική γλώσσα)
(Μερικής Φοίτησης - στην ελληνική γλώσσα)
Χρηματοοικονομική

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
M.Sc.

M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
Ph.D.

Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship - TIME MBE
(Διαπανεπιστημιακό) (σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen University
Ολλανδίας) (στην αγγλική γλώσσα)
Financial Economics (Διατμηματικό ΛΟΧ/ΟΙΚ) (στην αγγλική γλώσσα)
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (στην αγγλική γλώσσα)
Οικονομική Ανάλυση (στην αγγλική γλώσσα)
Οικονομικά (στην αγγλική γλώσσα)

Πολυτεχνική Σχολή
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
M.Eng./M.Sc.
M.Sc.

Ph.D.

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό)
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διασχολικό και
Διατμηματικό) (σε συνεργασία με Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΚ)
Αρχιτεκτονική

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
M.Eng./M.Sc.
M.Eng./M.Sc./Ph.D.
M.Eng./M.Sc./Ph.D.
M.Sc.

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό)
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Μηχανικοί Υπολογιστών
Intelligent Critical Infrastructure Systems Διαπανεπιστημιακό και Διεπιστημονικό)
(σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» και το Imperial
College London) (στην αγγλική γλώσσα)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
M.Eng./M.Sc.
M.Eng./M.Sc./Ph.D.
M.Sc./Ph.D.

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό)
Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία (στην αγγλική γλώσσα)

ΠΤΥΧΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
M.Eng./M.Sc.
M.Eng.
M.Eng./M.Sc.
M.Eng./M.Sc.
M.Eng./M.Sc.
M.Eng./M.Sc.
M.Eng./M.Sc.
M.Sc.

M.Eng./M.Sc./Ph.D.
M.Eng./M.Sc./Ph.D.

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό)
Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (στην αγγλική γλώσσα)
Πολιτικοί Μηχανικοί/Ανάλυση Κατασκευών
Πολιτικοί Μηχανικοί/Αντισεισμική Μηχανική
Πολιτικοί Μηχανικοί/Γεωτεχνική Μηχανική
Πολιτικοί Μηχανικοί/Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών
Πολιτικοί Μηχανικοί/Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διασχολικό και
Διατμηματικό) (σε συνεργασία με Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Τμήμα Ιστορίας &
Αρχαιολογίας του ΠΚ)
Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Πολιτικοί Μηχανικοί

Φιλοσοφική Σχολή
ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.

Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό ΒΝΕ/ΙΣΑ)
Νεοελληνική Φιλολογία

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
M.A.
M.Sc.

M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A./Ph.D.
M.A.
M.A./Ph.D.
Ph.D.

Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (στην αγγλική γλώσσα)
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διασχολικό και Διατμηματικό)
(σε συνεργασία με Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών
Περιβάλλοντος του ΠΚ)
Αρχαία Ιστορία
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό ΒΝΕ/ΙΣΑ)
Αρχαιολογία του Μεσογειακού Χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή Περίοδο
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου (στην αγγλική γλώσσα)
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος - 20ος αιώνας)
Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ος αιώνας)

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
M.A.

M.A./Ph.D.

Ευρωπαϊκό Μάστερ στους Κλασικούς Πολιτισμούς (Διαπανεπιστημιακό) (σε συνεργασία με
Πανεπιστήμια Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας, Τουρκίας)
(στην αγγλική γλώσσα)
Κλασικές Σπουδές

Ιατρική Σχολή
M.Sc.

Ιατρική Ακριβείας στην Κλινική Πράξη (στην αγγλική γλώσσα)

Σημ.: Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται όπως υποβλήθηκαν από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σεπτέμβριος, 2021).
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∏ÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ 2021-2022

Ã∂πª∂ƒπ¡√ ∂•∞ª∏¡√ – ∂∞ƒπ¡√ ∂•∞ª∏¡√
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1 – 2 Σεπτεμβρίου

12 - 13 Ιανουαρίου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

6 Σεπτεμβρίου

17 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

10 Σεπτεμβρίου

21 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

24 Σεπτεμβρίου

4 Φεβρουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ

22 Οκτωβρίου

4 Μαρτίου

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3 Δεκεμβρίου

15 Απριλίου

ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΠΑΣΧΑ)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

18 Απριλίου – 1 Μαΐου
9 - 23 Δεκεμβρίου *

9 - 23 Μαΐου *

24 Δεκεμβρίου – 17 Ιανουαρίου
1 Οκτωβρίου

15 Μαρτίου (Καθαρή Δευτέρα)

28 Οκτωβρίου

25 Μαρτίου

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

1 Απριλίου
1 Μαΐου
2 Μαΐου (Πάσχα)
21 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

* Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Κέντρου Γλωσσών πραγματοποιούνται λίγο πριν την έναρξη της εξεταστικής, για
αποφυγή συγκρούσεων με άλλες εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.
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Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον Οδηγό Προπτυχιακών
Σπουδών, στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε άλλες εκδόσεις του
Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/publications. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα οικεία τμήματα.

Πληροφορίες για Υποψήφιους Προπτυχιακούς Φοιτητές
Όσοι ενδιαφέρονται για προπτυχιακές σπουδές, μπορούν να απευθύνονται στην:

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Tηλ.: (+357) 22 894021
Τηλεομ.: (+357) 22 894463
Ηλ. Ταχ.: fm@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy/fmweb

Πληροφορίες για Υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Όσοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν να απευθύνονται στη:

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Tηλ.: (+357) 22894044
Τηλεομ.: (+357) 22894438
Ηλ. Ταχ.: fgs@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy/graduateschool

Κεντρική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά 2109
T.Θ. 20537, Λευκωσία 1678, Κύπρος
Tηλ.: (+357) 22894000
Ηλ. Ταχ.: fgs@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Χάρτες/Κτήρια
Χάρτες και περιγραφές κτηρίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Κύπρου: www.ucy.ac.cy/maps.
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ÃÚ‹ÛÈÌ· ΔËÏ¤ÊˆÓ· Î·È ΔËÏÂÔÌÔÈﬁÙ˘·
Τηλέφωνο
o
o
o
o
o
o

Πρόεδρος Συμβουλίου
Πρύτανης
Aντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Aντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
Διευθυντής Διοίκησης και Oικονομικών
Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΚ

Τηλεομοιότυπο

22894350/4011
22894008
22894003
22894005/06
22894013
22894000

22894470
22894469
22894468
22894467
22894470

22894423
22892786
22894352
22893421
22894044
22893610
22892233
22892008

22895046
22892810
22895396
22895045
22894438
22895032
22895471
22892009

22892101/02
22892960/80
22892880/94
22893870/80
22894389
22893650/3740
22892940/41/42
22892240/2251/2271
22892180
22893850
22894561/60
22893605/3641
22892600/3921
22892280/48/50
22892920
22893701/02
22892700
22892200/2249
22893950
22892820/2826
22892780/2800
22892070/2086

22895067
22895056
22895095
22894490
22894387
22895030
22894488
22895079
22895068
22894491
22894559
22895475
22895072
22895081
22892910
22895028
22892701
22895080
22895040
22892821
22895088
22895075

™¯ÔÏ¤˜
o
o
o
o
o
o
o
o

Ανθρωπιστικών Επιστημών
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ιατρική
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Oικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πολυτεχνική
Φιλοσοφική

AÎ·‰ËÌ·˚Î¿ ΔÌ‹Ì·Ù·
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Αγγλικών Σπουδών
Αρχιτεκτονικής
Bιολογικών Επιστημών
Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
Eπιστημών της Aγωγής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Iστορίας και Aρχαιολογίας
Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Kοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Mαθηματικών και Στατιστικής
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Νομικής
Oικονομικών
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Tουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φυσικής
Χημείας
Ψυχολογίας

Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο

¢ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ Î·È ÕÏÏÂ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Υπηρεσία Ανάπτυξης Πανεπιστημίου
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Oικονομικές Yπηρεσίες
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας
Tεχνικές Yπηρεσίες
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας
Αθλητικό Κέντρο
Bιβλιοθήκη
Bιβλιοπωλείο Πάργα/Φωτοτυπικό Κέντρο/
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς/Αναμνηστικά Προϊόντα ΠΚ
Κέντρο Υγείας (Καλλιπόλεως)
Κέντρο Υγείας (Πανεπιστημιούπολη)
Κομμωτήριο/Κουρείο Zác Hair Designers
Κυλικείο (Συμβουλίου-Συγκλήτου «Α.Γ. Λεβέντης»)
Mini Market
Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου
Ελληνική Τράπεζα
Tράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ
Φύλακας (Κεντρικά Κτήρια)
Φύλακας (Πανεπιστημιούπολη)

22894484
22894177
22894288
22894380
22894106
22892130
22893100
22894021
22894200
228924313/4286
22894182
22892020
22022876
22895280
22895270
22895133
22894425
22895139
22895140
22301130/1
22129832/1
22892011
22894055

22894480
22894472
22894478
22894465
22894434
22895520
22894463
22894464
22895506
22894190
22895495

22895064

ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË
o

Γραφεία Φοιτητικής Ένωσης (Φ.E.ΠAN.)

22894026

22894485
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