ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989, με σκοπό
την προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από νόμους,
κανονισμούς, κανόνες και εγκυκλίους.
Κατά το 2020 στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές με 23 τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών σε 7.000 φοιτητές. Εκτός από τις
Σχολές και τα Τμήματα, λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ερευνητικές μονάδες και κέντρα που
επικεντρώνονται σε κρίσιμους και σημαντικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας. Πέραν των φοιτητών, η
πανεπιστημιακή κοινότητα περιλαμβάνει 900 και πλέον μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
Το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής
δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα. Το Ίδρυμα έχει ως αποστολή τη δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους
ακόλουθους τομείς:
-Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια [έρευνα, παιδεία και επιστημονική κουλτούρα].
-Ανοικτή κοινωνία [συμβολή στον κριτικό αναστοχασμό, την αλλαγή και την ανανέωση].
-Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας [συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου και
της Ευρώπης].
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Μητρώο υποψηφίων για τη διαδικασία
των ειδικών κριτηρίων που
εξασφάλισαν θέση στο ΠΚ

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/fmweb/el/inner-articles/15-announcements

Μητρώο φοιτητών που εγκρίθηκαν για
οικονομικό βοήθημα από το Σωματείο
Ευημερίας Φοιτητών

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/fmweb/el/inner-articles/15-announcements

Αποτελέσματα Διαμονής Δικαιούχων
Φοιτητών/Ενοίκων για διαμονή στη Φ.
Εστία κατά το ακαδημαϊκό έτος

Ιστοσελίδα Γρ. Στέγασης
https://ucy.ac.cy/fmweb/el/inner-articles/15-announcements

Μητρώο φοιτητών που έχουν επιλεγεί
για βραβείο/ υποτροφία από το
Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/fmweb/el/inner-articles/15-announcements

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών,
διδακτορικού επιπέδου, ανά
πρόγραμμα σπουδών/Τμήμα

ιστοσελίδα, ανακοινώσεις τύπου, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/didaktorikoi-foitites/dedomena-arithmoi

Κριτήρια και Διαδικασία υποβολής
αίτησης για εισδοχή σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών/τέλη, δίδακτρα ή
άλλα δικαιώματα που καταβάλλονται
για τη φοίτηση, εγγραφή του φοιτητή
και για οποιαδήποτε εξέταση,
αξιολόγηση, πτυχίο, δίπλωμα ή
πιστοποιητικό

ιστοσελίδα, ανακοινώσεις τύπου, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places

Κριτήρια και Διαδικασία υποβολής
αίτησης για χορήγηση υποτροφίας,
βραβείων, βοηθημάτων, επιδομάτων
που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου ή άλλα πρόσωπα ή
οργανισμούς

ιστοσελίδα, ανακοινώσεις τύπου, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/scholarships

Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studiesregulations

https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees
https://ucy.ac.cy/fmweb/el/help-desk#Transcripts_And_Verifications
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Κριτήρια και Διαδικασία υποβολής
αίτησης για χορήγηση δανείου

ιστοσελίδα, ανακοινώσεις τύπου, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/erasmus-loan-guarantee

Αριθμός προσφερομένων θέσεων σε
νεοεισερχόμενους φοιτητές ανά
Τμήμα/Πρόγραμμα/Κατηγορίες
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
σπουδών
Κανόνες Διεπιστημονικών
Προγραμμάτων Σπουδών

ιστοσελίδα, ανακοινώσεις τύπου, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places

Κανόνες Συνεπίβλεψης διδακτορικού
Φοιτητή

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studiesregulations
Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/joint-degrees-or-cotutelle

Προϋποθέσεις Διασφάλισης Ποιότητας
Διδακτορικών Διατριβών

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/didaktorikoi-foitites/politiki-diasfalisis-poiotitas

Κανόνες Μετεγγραφής Διδακτορικών
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studiesregulations

Πολιτική για τη σύσταση της τριμελούς
και της πενταμελούς επιτροπής για την
υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης
και της διατριβής των διδακτορικών
φοιτητών

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/didaktorikoi-foitites/kanones-kanonismoi

Πολιτική παρακολούθησης
μεταπτυχιακών μαθημάτων –
Ακροατής/τρια μεταπτυχιακών
μαθημάτων

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studiesregulations

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία
νέων μεταπτυχιακών μαθημάτων

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studiesregulations

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/hr/index.php/el/vacanciess
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΈΡΕΥΝΑ
Μητρώο χρηματοδοτούμενων έργων
και συναφών συμβολαίων από
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές
χρηματοδότησης

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/research/el/current-and-completed-research-projects/currentresearch-projects

Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/research/el/publications-patents/patents

Πληροφορίες για την ερευνητική
δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/research/el/publications-patents/publications

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πληροφορίες σε σχέση με τη
συμμετοχή ΠΚ σε Δίκτυα και
Οργανισμούς

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/ir/el/international-cooperation/networks-organizations

Πληροφορίες σε σχέση με τη
συνεργασία του ιδρύματος με
Πανεπιστήμια/Οργανισμούς και
εταιρίες εντός και Κύπρου

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/ir/el/international-cooperation/bilateral-agreements-ofcooperation

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πρακτικά Ανοίγματος Προσφορών

ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/procurement/ucy-tenders/tender-opening-minutes-decisions-forcontracts

Αποφάσεις Συμβουλίου Προσφορών

ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/procurement/ucy-tenders/tender-opening-minutes-decisions-forcontracts

Δημοσιεύσεις Προκήρυξης
Διαγωνισμών

ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cy/epps/home.do
https://mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Δημοσιεύσεις Ανάθεσης Διαγωνισμών

Ιστοσελίδα
https://eprocurement.gov.cy/epps/home.do
https://mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
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Διευκρινιστικά Ερωτήματα
Οικονομικών Φορέων

Ιστοσελίδα
https://mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός/
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων/

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/publications/el/publications-greek/annual-publications-greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οπτικοακουστικό υλικό
Φωτογραφίες
Ταινίες

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/el/ucy-photos
http://media.ucy.ac.cy/videoportal/index.php/el/

Εκδόσεις

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/publications/index.php/el/

Ανακοινώσεις Τύπου

Ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/pr/el/press-releases

Πληροφορίες σχετικές με όλα τα νέα
του Πανεπιστημίου Κύπρου ανά
εβδομάδα

Ιστοσελίδα
https://enewsletter.ucy.ac.cy/
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Σημειώνεται ότι τα Πρακτικά των Σωμάτων λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, διατηρούνται και
δημοσιεύονται εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας με ή χωρίς περιορισμένη πρόσβαση ανάλογα με το
Σώμα
Σε ιστοσελίδα περιορισμένης πρόσβασης δημοσιεύονται επίσης οι, Υποβληθείσες Προσφορές, οι Επιστολές
Ανάθεσης και Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Διαγωνισμού, οι συναφθείσες συμβάσεις, τα μητρώα
φοιτητών και αποφοίτων, εργοδοτών και άλλων συνεργατών και μητρώα βιογραφικών.
Δυνάμει διατάξεων του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμο του
2017 (Ν. 184 (Ι)/2017) το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα απαντήσει ανάλογα σε τυχόν αιτήματα για παροχή
πληροφοριών που αφορούν, τόσο τις ως ανωτέρω ενότητες, όσο και σε άλλες πληροφορίες που διατηρεί
το Ίδρυμα σε Αρχεία, Μητρώα, κ.ο.κ..

KN 14/07/2020
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