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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς τόσο σε επί-
πεδο διδασκαλίας όσο και στο πλούσιο ερευνητικό έργο, που έχει να επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από
τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Ίδρυμα, καθώς και από το γεγονός ότι απόφοιτοί του
έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου.

ΒΒαασσιικκοοίί  σσττόόχχοοιι
Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από 
τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της
Κύπρου.

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  έέρργγοο
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 ειδικό-
τητες. Aυτά καλύπτονται είτε από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου είτε από οργανισμούς της Kύπρου
και του εξωτερικού, με τα προγράμματα της Eυρωπαϊκής Ένωσης να κατέχουν εξέχουσα θέση. Το Πανεπι-
στήμιο συνεργάζεται, επίσης, μέσα από διακρατικές ή διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, με πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της αν-
ταλλαγής πληροφοριών. Tο ακαδημαϊκό προσωπικό, μέσα από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, με επι-
στημονικά συγγράμματα και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και συμπόσια, προωθεί παραπέρα
αυτόν το στόχο.

ΑΑκκααδδηηµµααϊϊκκόό  ππρροοσσωωππιικκόό
Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από Κύπριους, Ελλαδίτες και ξένους, που διακρίθηκαν σε πανεπι-
στήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και σε άλλα αξιόλογα πανεπιστήμια.

ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 270.000 βιβλία και περισσότερους από 70.000 τίτλους έντυπων
περιοδικών, ενώ παρέχει πλήρη πρόσβαση σε 173 βάσεις δεδομένων. Είναι μία πλήρως ηλεκτρονική (ως
προς τη λειτουργία της) και υβριδική (ως προς το περιεχόμενο) βιβλιοθήκη, αφού περιλαμβάνει στις συλ-
λογές της έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό. 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει πετύχει τη διάκριση του EFQM «Αναγνώριση για Αριστεία»
(Recognized for Excellence) με 3 αστέρια, το 2010. Πρόκειται για την πρώτη βιβλιοθήκη στον ευρύτερο 
ελληνικό χώρο που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. 

ΝΝέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το Πανεπιστήμιο στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών και στη διάχυση
των τεχνολογικών εφαρμογών και γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται στους φοιτητές, όπως και στην
υπόλοιπη Πανεπιστημιακή Κοινότητα, υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε πληροφορικά συστήματα. Πα-
ράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και η ομάδα e-services προσφέρουν τη δυνατότητα ηλε-
κτρονικής μάθησης μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας του
ηλεκτρονικού συστήματος Blackboard, για την υποστήριξη
του διδακτικού έργου. Τα συστήματα αυτά αυξάνουν τις
δυνατότητες που παρέχονται για τη διδασκαλία των
μαθημάτων, αφού προσφέρουν επιπρόσθετους
τρόπους επικοινωνίας καθηγητών-φοιτητών,
καθώς και των φοιτητών μεταξύ τους.

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ   ΚΚ ΥΥΠΠΡΡΟΟ ΥΥ



ΓΓλλώώσσσσεεςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς
Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (οι γλώσσες του
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας). 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδα-
σκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική), μπορούν όμως να προσφερθούν και σε μια διεθνή
γλώσσα, νοουμένου ότι προφέρονται ήδη σε μια από τις επίσημες γλώσσες (εξαιρούνται οι γλώσσες δι-
δασκαλίας των προγραμμάτων στα τμήματα: Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων
Γλωσσών, και Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών). Στο παρόν στάδιο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ του Τμήματος Οικονομικών στην Οικονομική Ανάλυση
προσφέρονται και στα αγγλικά. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αναμένεται να γίνουν δεκτοί
φοιτητές στο νέο διατμηματικό πρόγραμμα μάστερ των Τμημάτων Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα προσφέρεται στα αγγλικά (Financial Economics).  Παράλληλα, ανα-
μένεται έγκριση από τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος μάστερ του Τμήματος Πληροφορικής στην Επιστήμη της Πληροφορικής που θα προσφέρεται στην
αγγλική γλώσσα.

∆∆ιιοοίίκκηησσηη
Tο Πανεπιστήμιο 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 Πανεπιστη-
μίου». Oι σχολές και τα τμήματα διοικούνται από συμβούλια με επικεφαλής τον κοσμήτορα της σχολής
και τον πρόεδρο του τμήματος, αντίστοιχα.

∆∆ιιεεθθννεείίςς  σσχχέέσσεειιςς
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA),
του Δικτύου Πανεπιστημίων Πρωτευουσών της Ευρώπης (UNICA), του Συνδέσμου Πανεπιστημίων της
Κοινοπολιτείας (ACU), του Διεθνούς Συνδέσμου Πανεπιστημίων (IAU), του Συνδέσμου Αραβικών και Ευ-
ρωπαϊκών Πανεπιστημίων (AEUA), της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED), του Ευρωπαϊ-
κού Συνδέσμου Συντονιστών Erasmus (EAEC), του Santander Group (SG), του Δικτύου LEO-NET και άλλων.
Συνεργάζεται στενά με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την ΟΥΝΕΣΚΟ, το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλούς άλλους διεθνείς οργανι-
σμούς. 

ΚΚττηηρριιαακκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς
Το Πανεπιστήμιο, στην παρούσα φάση, χρησιμοποιεί για τις στεγαστικές του ανάγκες τις καινού-
ριες εγκαταστάσεις που έχουν λειτουργήσει στην Πανεπιστημιούπολη. Με τη συμπλήρωσή της, η
Πανεπιστημιούπολη θα μπορεί να εξυπηρετήσει 10.000 φοιτητές συνολικά. Παράλληλα, χρησι-
μοποιείται το συγκρότημα κτηρίων (κεντρικός χώρος) στο οποίο βρισκόταν παλαιότερα η Παι-
δαγωγική Ακαδημία Κύπρου, άλλα ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα κτήρια, καθώς και μέρος
κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος, που συμβουλεύει το φοιτητή για το πρόγραμμα
σπουδών του. Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέ-
ριμνας, που είναι αρμόδια για θέματα εγγραφών σε μαθήματα, έκδοσης πιστοποιητικών, εξεύρεσης
στέγης, δημιουργίας και ανάπτυξης φοιτητικών ομίλων, παροχής πληροφοριών για μεταπτυχιακές
σπουδές, εξεύρεσης εργασίας, επαγγελματικής αποκατάστασης, κ.ο.κ.

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  ννεεοοεειισσεερρχχόόµµεεννωωνν  φφοοιιττηηττώώνν
Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής  Μέριμνας ενημερώνει
τους νεοεισερχόμενους φοιτητές για τα ακαδημαϊκά τμήματα και τα προγράμματα σπουδών, για
τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές, τους κανόνες φοίτησης, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των φοιτητών, κ.λπ. Γίνεται γνωριμία με το προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας, όπως επίσης και με τους υπεύθυνους ακαδημαϊκούς συμβούλους των φοι-
τητών. Διαμοιράζεται, επίσης, σχετικό έντυπο υλικό, που οι φοιτητές θα βρίσκουν χρήσιμο για όλη
τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΑΑννττααλλλλααγγέέςς  φφοοιιττηηττώώνν
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης/ERASMUS από το ακα-
δημαϊκό έτος 1998-99. Η πιο σημαντική δραστηριότητα κάτω από το πρόγραμμα αυτό, μεταξύ
άλλων δραστηριοτήτων, είναι οι ανταλλαγές φοιτητών μέσα από τη Δράση ERASMUS. Αυτό επι-
τυγχάνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ΕCTS). Για την περίοδο 2007-2013, το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
(LLP) περιλαμβάνει τις κατηγορίες ERASMUS Σπουδές και ERASMUS Τοποθετήσεις. Το πρόγραμμα
Leonardo da Vinci προσφέρει σε νέους αποφοίτους την ευκαιρία τοποθέτησης σε οργανισμούς,
επιχειρήσεις ή στη βιομηχανία για επαγγελματική κατάρτιση, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΣττήήρριιξξηη  φφοοιιττηηττώώνν  µµεε  εειιδδιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς
Φοιτητές με ειδικές ανάγκες έχουν τα ίδια δικαιώματα, συμμετέχουν ισότιμα στα φοιτητικά δρώμενα
και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, όπως όλοι οι φοιτητές. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης του
Πανεπιστημίου Κύπρου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να δίνονται πρακτικές λύσεις
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με άλλες 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και οργανώσεις και κρατικές υπηρεσίες. Καταβάλλεται, 
επίσης, ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου και
προσφέρονται διευκολύνσεις σε ακαδημαϊκά θέματα.

ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς  σσττήήρριιξξηηςς
Το Γραφείο Συμβουλευτικής παρέχει στήριξη για προσωπικά και ψυχολογικά 
θέματα, που επηρεάζουν την εκπαιδευτική σταδιοδρομία και προσωπική 
ανάπτυξη. Προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας
σε εμπιστευτικό και βραχυπρόθεσμο ατομικό και οικογενειακό πλαίσιο.
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ΦΦοοιιττηηττιικκήή  ζζωωήή
Κάθε φοιτητής, με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, γίνεται αυτόματα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης
(Φ.E.ΠAN.). Η Φ.Ε.ΠΑΝ. εκπροσωπείται σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο, Σύγκλητο, συμ-
βούλια τμημάτων και σχολών) και αναπτύσσει πλούσια και πολύπλευρη δράση. 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 31φοιτητικοί όμιλοι με αξιόλογες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει, επίσης, δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, με την ονομασία UCY Voice, με πρό-
γραμμα που περιλαμβάνει ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκπομπές, τις οποίες
δημιουργούν και παρουσιάζουν οι ίδιοι οι φοιτητές. 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα που έχει στόχο  να δώσει τη δυνατότητα στην
πανεπιστημιακή κοινότητα (φοιτητές και προσωπικό) να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Για το λόγο αυτόν,
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα μεγάλος αριθμός αθλημάτων, και το ωράριο λειτουργίας έχει επεκταθεί
από τις 07:00 π.μ. μέχρι και τις 10:00 μ.μ. 

YYγγεείίαα
Στους φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη από τα κρατικά νοσοκομεία με την παρουσίαση της ευρωκάρτας. Στα κεν-
τρικά κτήρια του Πανεπιστημίου λειτουργεί Κέντρο Πρώτων Βοηθειών, το οποίο εκτός από τις πρώτες
βοήθειες παρέχει συμβουλές για θέματα υγείας, οργανώνει εκστρατείες για πρόληψη ασθενειών, 
αιμοδοσίες, και παραπέμπει στα κρατικά νοσοκομεία και εξωτερικά ιατρεία.

ΣΣττέέγγαασσηη
Η Α’ φάση της φοιτητικής εστίας, δυναμικότητας 208 κλινών, λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη. Το κό-
στος διαμονής κυμαίνεται από €102 μέχρι €136 μηνιαίως, αναλόγως του τύπου του δωματίου. Το Γραφείο
Στέγασης ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση, ο
οποίος διατίθεται κάθε χρόνο, από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά, το ενοίκιο
για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κυμαίνεται μεταξύ €400 και €500 το μήνα, των δύο υπνοδωματίων
μεταξύ €480 και €600 το μήνα, ενώ το ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων μεταξύ  €600 και
€770 το μήνα. Επιπρόσθετα, το Γραφείο Στέγασης παρέχει συμβουλές σε θέματα συγκατοίκησης.

ΣΣίίττιισσηη
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους φοιτητές που είναι Έλ-
ληνες υπήκοοι ή Έλληνες της Διασποράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν έχει δοθεί στους φοιτητές
υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7,00 το ένα, μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες
μέρες. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το

Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

Στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστήμιου λειτουργεί εστιατόριο και κυλικείο πάνω σε εμπορική
βάση αλλά με ελεγχόμενες τιμές. Εστιατόριο λειτουργεί, επίσης, στο Παράρτημα των Λατσιών

και στην Πανεπιστημιούπολη.
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ΥΥπποοττρροοφφίίεεςς  σσεε  ΕΕλλλλααδδίίττεεςς  φφοοιιττηηττέέςς
Κάθε χρόνο η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί έξι υποτροφίες (μία σε κάθε Σχολή) ύψους €3844 η κάθε
μία σε Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις. Ειδικά για τους Ελλαδίτες μεταπτυχιακούς φοιτητές παραχωρούνται, σύμφωνα με μνημόνιο συ-
νεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
για τα έτη 2005-2010, δύο υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρ-
κειας δέκα μηνών η κάθε μία και πέντε υποτροφίες σε Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς για διετείς μεταπτυχια-
κές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΥΥπποοττρροοφφίίεεςς  σσεε  ΈΈλλλληηννεεςς  ττηηςς  ∆∆ιιαασσπποορράάςς
Οι Έλληνες της Διασποράς, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δυνατό να ενισχυθούν οικονο-
μικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με €3.844 το χρόνο, αφού υποβάλουν τις απαραίτητες
βεβαιώσεις στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και αφού οι βεβαιώσεις 
εγκριθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

ΚΚοοιιννωωννιικκοοοοιικκοοννοοµµιικκήή  ββοοήήθθεειιαα
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει καθοδήγηση
για την επίλυση 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. Το Σωματείο ενισχύεται οικονομικά από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες, και οι πόροι του είναι περιορισμένοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική στήριξη από το Σωματείο και
άλλους φορείς μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, συνήθως, το τελευ-
ταίο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, μετά από σχετική ανακοίνωση στις πινακίδες ανακοινώσεων. Το
Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης παρέχει, επίσης, βοήθεια σε φοιτητές, που αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγείας, ακαδημαϊκά ή και διάφορα κοινωνικά προβλήματα.

ΕΕρργγοοδδόόττηησσηη
Το Πανεπιστήμιο απασχολεί αριθμό φοιτητών οι οποίοι εργάζονται μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και μέχρι 35 ώρες κατά τη διάρκεια των διακοπών. Η αμοιβή τους ανέρ-
χεται στα €5,50 ανά ώρα (κόστος εργοδοτούμενου). Οι φοιτητές εργάζονται εκτελώντας συνήθως γρα-
φειακές εργασίες στις διοικητικές υπηρεσίες, στις σχολές και στα τμήματα και ως επιτηρητές στα
εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για θέματα εργοδότησης οι φοιτητές μπορούν να απευθύνον-
ται στο Γραφείο Σταδιοδρομίας, της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Προτεραιότητα 
δίδεται στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

ΆΆλλλλεεςς  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν τηλέφωνα με κάρτες και κέρματα. Φωτοτυπι-
κές μηχανές υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και στους χώρους γύρω από το Πανεπι-
στήμιο. Παρά το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν παρουσιάζονται
κρούσματα εγκληματικότητας και οι φοιτητές αισθάνονται ασφάλεια να
κυκλοφορούν ακόμη και αργά το βράδυ, εντούτοις υπάρχουν φρουροί
ασφαλείας όλο το εικοσιτετράωρο.
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία, μια πόλη με πληθυσμό άνω των 230.000 κατοί-
κων. H ιστορία της έχει βαθιές ρίζες και τα οικοδομήματά της, όπως τα γνωστά τείχη που διαχωρί-
ζουν την παλιά από τη νέα πόλη, μαρτυρούν το πέρασμα της Kύπρου μέσα από τα χέρια πολλών
κατακτητών. H γραμμή αντιπαράταξης δηλώνει στον επισκέπτη ότι η Λευκωσία είναι η τελευταία
μοιρασμένη πόλη της Eυρώπης. Παρ’ όλα αυτά είναι ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο με πλούσια
πολιτιστική, κοινωνική και αθλητική ζωή. Mια ποικιλία από θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, 
νυκτερινά κέντρα, εστιατόρια και αθλητικά κέντρα εμπλουτίζουν τη φοιτητική ζωή. 

H Λευκωσία βρίσκεται στην καρδιά της Kύπρου, σε κοντινή απόσταση από τις άλλες πόλεις, όπως
τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. H διακίνηση μεταξύ πόλεων είναι εύκολη και μπορεί να γίνει με 
υπεραστικά ταξί με πολύ χαμηλό κόστος.

Tο Διεθνές Aεροδρόμιο της Λάρνακας απέχει 50 χλμ περίπου από τη Λευκωσία (30-40 λεπτά). Η
μετάβαση στη Λευκωσία από το Αεροδρόμιο μπορεί να γίνει μέσω γραμμής λεωφορείου ή μέσω
ιδιωτικών ταξί. Τα μέσα μεταφοράς της Λευκωσίας συμπεριλαμβάνουν δημόσια λεωφορεία και
ιδιωτικά.
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ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ / ΜΟΝΑΔΕΣ

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν έξι σχολές:

• η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με 3 τμήματα και το Κέντρο Γλωσσών,

•  η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών με 5 τμήματα και το Ωκεανογραφικό
Κέντρο,

• η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής με 4 τμήματα και την Ερευνητική
Μονάδα “Κέντρο Σπουδών Φύλου”*,

• η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης με 2 τμήματα, το Κέντρο Οικονομικών
Ερευνών και την Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών,

• η Πολυτεχνική Σχολή με 4 τμήματα, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας και την
Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων”,

• η Φιλοσοφική Σχολή με 3 τμήματα και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

*υπάγεται και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠOΥΔΕΣ

ΣΣύύσσττηηµµαα  σσπποουυδδώώνν
Tο ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του
κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί σε δώδεκα
εξάμηνα. 

Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων, γνωστών
και ως μονάδων ECTS (European Credit Transfer System) και η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων
(π.μ.), ανάλογα με το τι ορίζεται στο σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Στις 240 π.μ. 
περιλαμβάνονται 3-4 Mαθήματα Eλεύθερης Eπιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας, τα οποία ο 
φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει σε δύο ή τρεις σχολές του Πανεπιστημίου.

ΞΞέέννηη  γγλλώώσσσσαα
Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο έως τρία μαθήματα για την εκμάθηση
μίας ξένης γλώσσας. H επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα της ξένης γλώσσας συνυπολογίζεται
στο γενικό βαθμό.

ΕΕιισσααγγωωγγήή  υυπποοψψηηφφίίωωνν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Οι Έλληνες υποψήφιοι γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυ-
πρίων εισακτέων. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων εξετάσεων.
Στις εξετάσεις αυτές 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.
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∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  εειισσααγγωωγγήήςς  υυπποοψψηηφφίίωωνν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΚΚύύππρροουυ
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλήνιων εξετάσεων, οι ενδιαφερόμενοι φοι-
τητές και φοιτήτριες πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο εισαγωγής και να το αποστείλουν
με συστημένο ταχυδρομείο απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτη-
τικής Μέριμνας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο θα πρέπει να
αναγράφεται «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έν-
τυπο εισαγωγής από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb ή από το Σπίτι της Κύπρου
στην Αθήνα - Ηρακλείτου 10, 10673 Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ. 210 3641217 / 218 ή το Προξενείο της
Κύπρου στη Θεσσαλονίκη - Λεωφ. Νίκης 37, Τ.Θ. 50046 , Τ.Κ. 54013, Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 0260611.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου γύρω στις αρχές Αυγού-
στου. Κοινοποιούνται, επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη
Θεσσαλονίκη.

ΜΜεεττεεγγγγρρααφφέέςς
Περιορισμένος αριθμός κενών θέσεων συμπληρώνεται με μετεγγραφή υποψηφίων που έχουν πολύ
καλή ακαδημαϊκή επίδοση και προέρχονται από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

∆∆ίίδδαακκττρραα  γγιιαα  ππρροοππττυυχχιιαακκέέςς  σσπποουυδδέέςς
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ∆∆ ΩΩ ΝΝ

AANNΘΘPPΩΩΠΠIIΣΣTTIIKKΕΕΣΣ  
EEΠΠIIΣΣTTHHMMΕΕΣΣ

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

- Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία

- Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία
- Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές

- Τουρκικές Σπουδές

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  EEΠΠIIΣΣTTHHMMΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Επιστήμες της Αγωγής / Δημοτική Εκπαίδευση
- Επιστήμες της Αγωγής / Προδημοτική Εκπαίδευση

KOINΩNIKΕΣ KAI ΠOΛITIKΕΣ EΠIΣTHMΕΣ - Κοινωνιολογία
- Πολιτική Επιστήμη

ΝΟΜΙΚΗ - Νομική

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Ψυχολογία

ΘΘEETTIIKKΕΕΣΣ  KKAAII
EEΦΦAAPPMMOOΣΣMMEENNΕΕΣΣ

EEΠΠIIΣΣTTHHMMΕΕΣΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - Βιολογικές Επιστήμες

MAΘHMATIKΑ KAI ΣTATIΣTIKH - Μαθηματικά
- Μαθηματικά και Στατιστική

ΠΛHPOΦOPIKH - Πληροφορική

ΦΥΣΙΚΗ - Φυσική

ΧΗΜΕΙΑ
- Χημεία Υλικών
- Βιολογική Χημεία
- Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ



ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ∆∆ ΩΩ ΝΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ

ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΚΚΗΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - Βυζαντινή και Νέα Ελληνική Φιλολογία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
- Ιστορία
- Αρχαιολογία
- Ιστορία της Τέχνης

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
- Κλασικές Σπουδές
- Φιλοσοφία

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  EEΠΠIIΣΣTTHHMMΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

- Διοίκηση (Μάνατζμεντ)
- Διοικητική Επιστήμη
- Λογιστική
- Μάρκετινγκ
- Χρηματοοικονομική

- Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές
- Οικονομικά

ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - Αρχιτεκτονική

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Μηχανικός Υπολογιστών

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος



∆ª∏ª∞ ∞°°§π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει ένα πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα
και Λογοτεχνία και τέσσερα δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών στη Λογοτεχνία, Γλωσσολογία
της Αγγλικής, Σπουδές Φύλου και Αμερικανικές Σπουδές.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές, μεταξύ άλλων, υψηλό επίπεδο επικοινωνιακής επάρ-
κειας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, κατανόηση της δομής και της χρήσης της γλώσσας, την
ικανότητα χρήσης των γλωσσικών και γλωσσολογικών γνώσεων για σκοπούς έρευνας και διδα-
σκαλίας, γνώση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών, εξοικείωση με την ιστο-
ρία και τη θεωρία της λογοτεχνίας, καθώς και την ικανότητα κατανόησης της αλληλεξάρτησης
λογοτεχνίας και κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους κλάδους της διδασκαλίας
και της επαγγελματικής μετάφρασης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στα ΜΜΕ ή να συνεχίσουν, σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, τις σπουδές τους. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και, συνεπώς, για την
εισαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

∆ª∏ª∞ °∞§§π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∫∞π ™À°Ãƒ√¡ø¡ °§ø™™ø¡
Το Τμήμα προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Το πρώτο οδηγεί στο πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το πρόγραμμα στοχεύει, μεταξύ
άλλων, να καταρτίσει τους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στην επικοινω-
νιακή χρήση της Γαλλικής, σοβαρή γενική γνώση της γλωσσολογίας, της γαλλικής λογοτεχνίας,
καθώς και των άλλων γαλλόφωνων λογοτεχνιών. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμμα-
τος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διδάσκονται στα Γαλλικά. Οι πτυχιούχοι του μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διδασκαλίας και της επαγγελματικής μετάφρασης.

Το δεύτερο πρόγραμμα οδηγεί στο πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα υπο-
χρεωτικά μαθήματα κοινού κορμού του Προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών διδάσκονται στην Ελληνική, τα υπόλοιπα μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού διδάσκον-
ται στις γλώσσες που επιλέγει ο φοιτητής. Οι πτυχιούχοι θα έχουν την ευκαιρία είτε να αποκτήσουν
περαιτέρω εξειδίκευση στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες με έμφαση σε ζη-
τήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, είτε να σταδιοδρομήσουν σε επαγγελματικά πεδία που απαιτούν
παρόμοια κατάρτιση, όπως τα όργανα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διπλωματικό
σώμα, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικά ιδρύματα κ.ο.κ.
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TMHMA TOYPKIKøN ∫∞π ª∂™∞¡∞∆√§π∫ø¡ ™¶OY¢øN
Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες,
καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Διάφο-
ρες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών έχουν διαμορφωθεί: η Τουρκολογία ή οι Τουρκι-
κές (Turkic) Σπουδές, οι Οθωμανικές Σπουδές, οι Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) και οι Ισλαμικές
Σπουδές οι οποίες συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές.

Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις περισσότερες από τις προαναφε-
ρόμενες περιοχές των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική έμφαση δίνεται ιδιαίτερα
στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
στις Τουρκικές Σπουδές με κατεύθυνση την Ιστορία-Πολιτική ή τη Γλωσσολογία-Λογοτεχνία.

∫∂¡∆ƒ√ °§ø™™ø¡
Το Κέντρο Γλωσσών παρέχει τα μέσα και τις υπηρεσίες του σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, 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 του Πανεπιστημίου. Μέσα στο πλαίσιο διδασκαλίας, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες ομι-
λίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής, καθώς και κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις της γλώσ-
σας την οποία μελετούν. Οι διαδικασίες αυτές ενισχύονται μέσω της καθοδηγούμενης χρήσης
σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. 

Επί του παρόντος, το Κέντρο προσφέρει πέντε επίπεδα σπουδών στην αγγλική και γαλλική γλώσσα
και τέσσερα στην ιταλική, ισπανική και γερμανική γλώσσα. Επιπρόσθετα, προσφέρονται τρία επί-
πεδα στη ρωσική και τουρκική. Όλες οι γλώσσες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζονται με
το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων Γλωσσών.

wwwwww .. uu cc yy .. aa cc .. cc yy



∆ª∏ª∞ µπ√§√°π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 μεταπτυχιακές
σπουδές, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 προσφέρει και πρόγραμμα σπουδών σε πτυ-
χιακό επίπεδο. Στόχος του Τμήματος είναι να συμβάλει αποτελεσματικά στη διάχυση της βιολογι-
κής γνώσης στην Κύπρο μέσω της διεκπεραίωσης ανταγωνιστικής έρευνας και την προσφορά
προγραμμάτων σπουδών υψηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην
απόκτηση πτυχίου στις Βιολογικές Επιστήμες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ερ-
γοδότησης τόσο σε ιδιωτικούς όσο και κυβερνητικούς φορείς ή να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές
σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

TMHMA MA£HMATIKøN KAI ™TATI™TIKH™
Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και διδα-
σκαλίας, των Μαθηματικών Επιστημών. H επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη δημιουργία
ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, απαραίτητων για τη συνέχιση της πολιτιστικής και
οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Το Τμήμα προσφέρει δύο πτυχία προπτυχιακού επιπέδου:  Πτυ-
χίο Μαθηματικών και Στατιστικής, και Πτυχίο Μαθηματικών, με έμφαση στα Εφαρμοσμένα ή στα Κα-
θαρά Μαθηματικά. Το προπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
δυνατή η επέκτασή του σε μεταπτυχιακές σπουδές. Για το δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών στα
Μαθηματικά απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και επιτυχία στην εξέταση οκτώ μαθημάτων.

TMHMA ¶§HPOºOPIKH™
Oι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι να συμβάλει στη διεθνή έρευνα στην Πληροφορική, να προ-
αγάγει, μέσω της διδασκαλίας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, τη γνώση σε όλους τους
τομείς της Πληροφορικής, και να πρωτοστατήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Πληροφο-
ρικής στην τοπική βιομηχανία και στις υπηρεσίες μέσα στον ευρύτερο κυπριακό χώρο. Tο Τμήμα
φιλοδοξεί να προετοιμάσει απόφοιτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις υψηλής υπευθυ-
νότητας στον επαγγελματικό ή τον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα προωθήσουν αποτελεσματικά την
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και ιδεών. Tο Τμήμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύν-
δεση και συνεχή επικοινωνία του με την εγχώρια βιομηχανία και ελπίζει ότι θα δημιουργήσει, μέσω
των αποφοίτων του, δίαυλο επικοινωνίας με τον κυπριακό χώρο. Τα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών καλύπτουν τους τομείς της Θεωρίας, των Υπολογιστικών Συστημάτων, της Επίλυσης 
Προβλημάτων, και των Εφαρμογών.
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TMHMA ºY™IK∏™
Σκοπός του Τμήματος είναι να επιτύχει προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα
της Φυσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξισορροπημένη μάθηση τόσο στην αίθουσα διδα-
σκαλίας όσο και στο εργαστήριο. Η διδασκαλία αποτελείται κυρίως από διαλέξεις και εργαστηριακά
μαθήματα, τα οποία βοηθούνται από σεμινάρια και φροντιστήρια.

Απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία, σε εταιρείες προ-
ϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στη δημόσια υπηρεσία, να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνη-
τικά κέντρα/πανεπιστήμια ή να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή, όμως,
η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρύ-
τερου φάσματος αναλυτικών και υπολογιστικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοι-
τοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν, επίσης, σε χώρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

TMHMA Ã∏ª∂π∞™
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η
παραγωγή πτυχιούχων υψηλού επιπέδου, που θα μπορούν vα στελεχώσουν τηv τοπική βιομηχα-
νία, κυριότερα τη χημική βιομηχανία (πλαστικά, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά, ξυλεία, οικοδομικά υλικά,
καλλυντικά, κ.ά.). Θα μπορούν, ακόμη, να εργαστούν σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
στις κρατικές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση, ενώ μπορούν, επίσης, να συνεχίσουν μεταπτυχιακές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους χημικούς δημιουργούνται μετά την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανάγκης αναβάθμισης του ελέγχου ποιότητας καταναλωτικών
αγαθών και τροφίμων, περιβαλλοντικής μόλυνσης, ραδιενεργών υλικών και χημικών αποβλήτων. Το
Τμήμα παρέχει σε φοιτητές άλλων τμημάτων τη δυνατότητα απόκτησης δευτερεύοντος πτυχίου
ειδίκευσης στη Χημεία.
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TMHMA E¶I™THMøN TH™ A°ø°H™
Αποστολή του Τμήματος είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής, ο
προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων, η εκπαίδευση του αναγκαίου
προσωπικού για στελέχωση των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, η παιδαγωγική κατάρτιση
υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, η συμμετοχή στην επιμόρφωση του
προσωπικού των σχολείων με σειρές επιμορφωτικών μαθημάτων και η προσφορά μεταπτυχιακών
προγραμμάτων, που αποβλέπουν τόσο στην προετοιμασία ερευνητικού προσωπικού όσο και στην
κατάρτιση προσωπικού, ικανού να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση.

TMHMA KOINøNIKøN KAI ¶O§ITIKøN E¶I™THMøN
Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η αγωγή και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιο-
λογίας και της Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συ-
νόλου πάνω σε συναφή θέματα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργική αλληλεπίδραση
θεωρίας, πράξης, έρευνας και διδασκαλίας. Οι φοιτητές του προγράμματος Κοινωνιολογίας 
εξοικειώνονται με την κοινωνιολογική θεωρία, μεθοδολογία και θεματολογία. 

Τα μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης έχουν σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με τα αντικείμενα 
μελέτης, τη μεθοδολογία και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κλάδου.

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους φοιτητές και το νομικό
κόσμο της Κύπρου (και, κατά δεύτερο λόγο, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής). Το Τμήμα
πρωτοστατεί, επίσης, στη μελέτη του κυπριακού δικαίου, και την ανάπτυξή του μέσα στο ευρω-
παϊκό πλαίσιο, ενώ καλλιεργεί, παράλληλα, την έρευνα. Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 σηματοδο-
τεί την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών νομικής – το πρώτο γενικά
αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής στην Κύπρο.

∆ª∏ª∞ æÀÃ√§√°π∞™
Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που προσφέρει πτυχίο το οποίο επιτρέπει

στους απόφοιτούς του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξει-
δικευτούν σε μία περιοχή της ψυχολογίας, ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα

του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ακολουθή-
σουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική πορεία. Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέ-
ρονται για μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να αναζητήσουν
εργοδότηση σε θέσεις για τις οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσι-
μες. Το Τμήμα δίνει έμφαση ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική, γνωστική και
εξελικτική ψυχολογία.
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TMHMA ¢HMO™IA™ ¢IOIKH™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN
Κύριος στόχος του Τμήματος είναι να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων και να επιτύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε
θέματα που εμπίπτουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς.

Oι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέ-
σεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Ευκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στη βιομηχανία, στο εμπόριο,
στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα, σε λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους,
στον τουριστικό τομέα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου
τομέα. Θα μπορούν, επίσης, να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις σε τομείς, όπως στη λογιστική, χρη-
ματοοικονομική, μάρκετινγκ, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων, διοίκηση αν-
θρώπινου δυναμικού, διοίκηση παραγωγής κ.ά. ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο. Το Τμήμα προσφέρει δευτερεύοντες κλάδους σπουδών στη Λογιστική και στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων.

TMHMA OIKONOMIKøN
Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών είναι η προώθηση της οικονομικής επιστήμης τόσο στο τοπικό
όσο και στο διεθνές επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών στους φοιτητές για απόκτηση προ-
σόντων που είναι αποδεκτά στους Κύπριους εργοδότες, αλλά και συναγωνίσιμα με εκείνα των κα-
λύτερων ξένων πανεπιστημίων, στην προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και
έρευνα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, στην ενασχόληση σε έρευνα με σκοπό την παρα-
γωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου και στον καθορισμό των κριτηρίων
για χάραξη κατάλληλης οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο και διεθνώς. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά ως λει-
τουργοί σε δημόσιες υπηρεσίες, τραπεζικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητές ή εργαζόμενοι σε άλλη υπεύ-
θυνη θέση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα σε περιορισμένο
αριθμό φοιτητών άλλων τμημάτων, να αποκτήσουν πτυχίο του τμήματός τους με δευτερεύοντα
κλάδο τα Οικονομικά.
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ΣΣXXOOΛΛHH   OOIIKKOONNOOMMIIKKΩΩNN  EEΠΠIIΣΣTTHHMMΩΩNN  KKAAII   ∆∆IIOOIIKKHHΣΣHHΣΣ



∆ª∏ª∞ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™
Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως εξέχοντος ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών της ευρύτερης
ευρωπαϊκής περιοχής, είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διε-
θνή χώρο, αλλά θα έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το
δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. 

Οι τέσσερις βασικοί τομείς των σπουδών είναι: αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία, αρχιτεκτονικά
μέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και πολεοδομικός σχεδιασμός.

∆ª∏ª∞ ∏§∂∫∆ƒ√§√°ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã∞¡π∫ø¡
À¶√§√°π™∆ø¡
Το Τμήμα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών, ώστε να μπορούν να ανα-
λάβουν ηγετικούς ρόλους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιστημονικές και
κοινωνικές προκλήσεις, που πηγάζουν από την ταχύρρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος αποφοιτούν άρτια καταρτισμένοι σε βασικά θέματα ηλε-
κτρισμού, ηλεκτρομαγνητισμού, οπτικής και αναλυτικών μεθόδων, καθώς επίσης και σε αρχές σχε-
διασμού και υλοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του
υπολογιστικού υλικού και λογισμικού. Εκτός από την έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή,
οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν, επίσης, να εργοδοτηθούν σε θέσεις στη διοίκηση και 
διεύθυνση οργανισμών ή στις τεχνικές τους υπηρεσίες.

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ∫∞π ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆π∫∏™
Το Τμήμα παρέχει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με έμφαση στις θεμελιώδεις
αρχές της Μηχανικής, το οποίο προετοιμάζει τους αποφοίτους για ηγετικούς ρόλους σε έναν τε-
χνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και ραγδαίες αλλαγές. Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτον-
ται από το Τμήμα περιλαμβάνουν τη Θερμο-Ρευστομηχανική και Συστήματα Ενέργειας, Επιστήμη
και Τεχνολογία Υλικών, Μοντελοποίηση και Έλεγχο Μηχανολογικών Συστημάτων, Σχεδιασμό, Κα-
τασκευή, Αυτοματοποίηση και Ρομποτική, Μικρο- και Νανο- Τεχνολογία, Βιοϊατρική Μηχανική και
Βιοτεχνολογία, και Υπολογιστική Μηχανική.

Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα είναι σχεδιασμένο όχι απλώς για να παρέχει στους αποφοίτους
υψηλής ποιότητας παιδεία στους επιλεγόμενους τομείς σπουδών, αλλά, επίσης, για να δημιουργεί
επιχειρηματικούς αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αυτοπεποίθηση να προωθούν καινοτόμες ιδέες,
με σκοπό να δημιουργήσουν στην Κύπρο μία νέα βιομηχανία βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία.
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∆ª∏ª∞ ¶√§π∆π∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
Τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών του Τμήματος δίνουν έμφαση σε θεμελιώδης αρχές,
που προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό κόσμο που αλλάζει
γρήγορα, γεμάτο προκλήσεις, προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες.

Οι τομείς που καλύπτονται από τα προγράμματα σπουδών και τις ερευνητικές δραστηριότητες του
Τμήματος περιλαμβάνουν: Υλικά και Μηχανική, Κατασκευές και Αντισεισμική Μηχανική, Προγραμ-
ματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων, Πολιτική Μηχανική με τη βοήθεια ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, Γεωμηχανική, Συστήματα Μεταφορών, Διαχείριση Υδατικών Πόρων,
Περιβαλλοντική Ρευστοδυναμική, Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Έλεγχος και Παρα-
κολούθηση Ποιότητας Περιβάλλοντος, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Απορρύπανση
Υπεδάφους. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες στο σχεδιασμό, την κατα-
σκευή, τη συντήρηση, τη διεύθυνση, την ανάπτυξη και την έρευνα.

wwwwww .. uu cc yy .. aa cc .. cc yy



TMHMA BYZANTINøN KAI NEOE§§HNIKøN ™¶OY¢øN
Βασικοί ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας από τα
πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, σε άμεση όμως συνάρτηση με τις προηγούμενες ιστορικές 
περιόδους (από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική εποχή), η εξέταση της ελληνικής λογοτεχνικής παρα-
γωγής στα ευρωπαϊκά αλλά και στα παγκόσμια συμφραζόμενά της, και η έρευνα γύρω από την ελληνική
γλώσσα και λογοτεχνία στην Κύπρο.

Πάνω σε αυτήν τη βάση έχει οργανωθεί και το πρόγραμμα σπουδών, που στοχεύει στην επιστημονική 
κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. H κατάρτιση αυτή εδράζεται στη 
διαπλοκή με τα προγράμματα των άλλων δύο τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, ώστε οι απόφοιτοι του
Τμήματος να είναι σε θέση να διδάξουν χωρίς ελλείψεις στη μέση εκπαίδευση, αλλά, ταυτόχρονα, να 
μπορούν να συνεχίσουν χωρίς δυσκολίες τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Oι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να επιδιώξουν απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία, στην 
εκπαίδευση, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε τομείς διακίνησης ιδεών και πνευματικής επικοινωνίας, σε πολιτι-
στικά ιδρύματα και σε άλλους συναφείς χώρους.

TMHMA I™TOPIA™ KAI APXAIO§O°IA™
Τo Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρει πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με δύο κατευθύνσεις
(Ιστορίας ή Αρχαιολογίας), τo οποίο δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ευρύ φάσμα 
φoρέωv, όπως: μέση εκπαίδευση, αρχαιολογική υπηρεσία, διπλωματική υπηρεσία, κέντρα ερευνών, αρχεία,
πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.

Τo πρόγραμμα σπουδών τoυ Τμήματος έχει στόχο τηv επιστημονική κατάρτιση τωv φοιτητών στα διδα-
σκόμενα γvωστικά αντικείμενα, σε στενή διασύνδεση με τα προγράμματα τωv άλλων δύο τμημάτων της 
Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και τμημάτων άλλων σχολών. Έτσι, διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη κατάρτιση
τωv πτυχιούχων τoυ Τμήματος, πoυ επιθυμούν vα διδάξουν στη μέση εκπαίδευση, αλλά και η δυνατότητα
απρόσκοπτης συνέχισης των σπουδών τους σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό επίπεδο. Εξασφαλίζεται, επίσης,
η πρακτική άσκηση τωv φοιτητών, πoυ επιθυμούν να επιδοθούν στo αρχαιολογικό ή το ιστορικό έργο. Το
Τμήμα προσφέρει δύο δευτερεύοντα πτυχία, ένα στην Ιστορία και ένα στην Αρχαιολογία.

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας εντάσσεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και καλύπτει την 
αρχαιολογική ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, που αφορά στον κυπριακό χώρο, όπως επίσης και
τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά μαθήματα. Προσφέρει, επίσης, πλήρες διδακτικό έργο στους προπτυχιακούς
φοιτητές του Τμήματος, καθώς και μαθήματα κατ’ επιλογήν για φοιτητές άλλων τμημάτων.

TMHMA K§A™IKøN ™¶OY¢øN KAI ºI§O™OºIA™
Σκοπός του Τμήματος είναι η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της κλασικής 
αρχαιότητας και της φιλοσοφικής σκέψης. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει γενική φιλολογική κατάρτιση,
που θα επιτρέψει στους απόφοιτους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο κύκλο σπουδών στον
τομέα της φιλολογίας και της αρχαιογνωσίας, να διοριστούν ως καθηγητές στη μέση εκπαίδευση ή να 
ασχοληθούν με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο σχετικό με την καλλιέργεια των γραμμάτων. 

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: η άριστη εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής
γλώσσας, ο καταρτισμός των φοιτητών στις μεθόδους της κλασικής φιλολογίας, η εξοικείωσή τους με 
μεγάλο αριθμό κειμένων και η εποπτεία της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας και
γλώσσας.

Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, δύο Προγράμματα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης στην Αρχαία Ελληνική Φιλο-
λογία και τη Φιλοσοφία.

22 00

ΦΦIIΛΛOOΣΣOOΦΦIIKKHH  ΣΣXXOOΛΛHH



wwwwww .. uu cc yy .. aa cc .. cc yy

ΜΜΕΕΤΤ ΑΑΠΠ ΤΤ ΥΥ ΧΧΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΠΠΟΟ ΥΥ ∆∆ΕΕΣΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΚρριιττήήρριιαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς
Από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98, γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, με μαθήματα και ερευνητική εργα-
σία. Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων στα προγράμματα είναι: α) προηγούμενη
πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία των σχετικών πτυχίων, β) τουλά-
χιστον δύο συστατικές επιστολές ή περισσότερες, εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του
τμήματος, γ) συνέντευξη και/ή γραπτή εξέταση, εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του
τμήματος.

ΣΣύύσσττηηµµαα  σσπποουυδδώώνν
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε τμήματος επιβλέπονται από τριμελή Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων, η οποία προεδρεύεται από το Συντονιστή 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 πιστωτικών μονάδων, γνωστών και ως μονάδων ECTS 
(European Credit Transfer System). Ένα ECTS αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκομένου
ανά εξάμηνο. 

ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ααππόόκκττηησσηη  δδιιππλλώώµµααττοοςς  µµάάσσττεερρ
•  Φοίτηση διάρκειας τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων (η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα).
•  Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα

σπουδών του τμήματος (75 ECTS για επαγγελματικά προγράμματα ή πέραν των 120 ECTS σε περιπτώ-
σεις πρακτικής άσκησης).

•  Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα, και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας (σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής, ο φοιτητής δικαιούται να 
επαναϋποβάλει τη διατριβή για μια ακόμη φορά).

ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ααππόόκκττηησσηη  δδιιδδαακκττοορριικκοούύ  ττίίττλλοουυ
•  Φοίτηση διάρκειας έξι (6) τουλάχιστον εξαμήνων (η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 16 εξάμηνα).
•  Συμπλήρωση 240 ECTS ως εξής: 60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το πρό-

γραμμα σπουδών του τμήματος (η κατοχή διπλώματος μάστερ ή ισοδύναμου διπλώματος απαλλάσσει
μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από την απαίτηση αυτή), 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, το αργότερο μέχρι το πέμπτο εξάμηνο σπουδών.
•  Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή. 
•  Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που να αποτελεί σημαντική προσφορά στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
•  Υποστήριξη της διατριβής ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
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ΥΥπποοββοολλήή  ααίίττηησσηηςς
Για εισαγωγή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Συντονιστή Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στο αρμόδιο τμήμα, μέχρι τις 15 Απριλίου κάθε έτους, ενώ για εισαγωγή στο εαρινό εξά-
μηνο οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπου-
δών ή τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολό-
γησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ή άτομα τα οποία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της
εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης απο-
φοίτησης. 

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1.  Συμπληρωμένο ειδικό έντυπο αίτησης.
2.  Βιογραφικό σημείωμα.
3.  Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
4.  Αναλυτική βαθμολογία.
5.  Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων.
6.  Ονόματα και διευθύνσεις καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τους οποίους οι αι-

τητές θα πρέπει να ζητήσουν την αποστολή συστατικών επιστολών απευθείας στο Συντονιστή Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του τμήματος.

Το κάθε τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Περαιτέρω πληροφορίες 
δίδονται από τις γραμματείες των τμημάτων καθημερινά, από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ.

EEγγγγρρααφφέέςς
Όσοι εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εισδοχής
φοιτητή και να το υποβάλουν μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας σε καθορισμένη χρονική περίοδο. Επίσης, κατατίθε-
ται απόδειξη πληρωμής προκαταβολής ύψους €500. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση
αποχώρησης από το πρόγραμμα σπουδών.

∆∆ίίδδαακκττρραα
Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών σπουδών καθορίζονται ως εξής:

α. Μάστερ: 
- Προγράμματα μάστερ: €5.125
- Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA): €10.250

β. Διδακτορικό:
- €4.000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ
- €6.500 για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ

(νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν τον 
διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα)



Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί
σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (Το ανώτατο ποσό διδάκτρων είναι €9.000).
Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου πριν από την εγγραφή στα μα-
θήματα ή να κατατίθενται στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε οποιοδήποτε 
υποκατάστημα των Τραπεζών):

Τράπεζα Κύπρου: 0128-05-023773
Μαρφίν Λαϊκή: 116-31-009468

Φοιτητές που είναι ταυτόχρονα και μεταπτυχιακοί συνεργάτες απαλλάσσονται πλήρως από την κατα-
βολή διδάκτρων.

Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητές επιθυμούν αναστολή φοίτησης, πρέπει να ακολουθούν τη σχε-
τική διαδικασία που προβλέπεται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. 

ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  φφοοιιττηηττώώνν
Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτή-
σει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο
οποίο φοιτά ή άλλων τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φρον-
τιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών, κ.λπ. Αυτό δεν περι-
λαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική
ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απο-
λαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να είναι €342 ή €683 ή €1025, για περίοδο ενός 
εξαμήνου με τη δυνατότητα ανανέωσης. 
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ANΘPΩΠIΣTIKΕΣ 
EΠIΣTHMΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

• Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές***
• Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TEFL)*
• Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία* 
• Γλωσσολογία**

• Γαλλικές Σπουδές***

• Τουρκικές Σπουδές***

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ EΠIΣTHMΕΣ
ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

• Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία***
• Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών*
• Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος*
• Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση***
• Ενιαία Εκπαίδευση*
• Επιστήμες της Αγωγής*
• Μαθηματική Παιδεία***
• Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες***

KOINΩNIKΕΣ KAI ΠOΛITIKΕΣ EΠIΣTHMΕΣ
• Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία*
• Κοινωνιολογία**
• Πολιτική Επιστήμη**

ΝΟΜΙΚΗ
• Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δικαίο***
• Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Ιδιωτικό Δίκαιο**

(Τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τα
αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

• Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία*
• Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία*
• Κλινική Ψυχολογία**
• Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία*
• Ψυχολογία**

ΘETIKΕΣ KAI
EΦAPMOΣMENΕΣ

EΠIΣTHMΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• Μοριακή Βιολογία***
• Πειραματική Μοριακή Βιολογία*
• Ιατρική Γενετική ***

(Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου)

MAΘHMATIKΑ KAI ΣTATIΣTIKH

• Εφαρμοσμένη Στατιστική*
• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά*
• Καθαρά Μαθηματικά*
• Στατιστική**
• Μαθηματικά**
• Μαθηματικά* (Πανεπιστήμιο Poitiers, Γαλλία)

ΠΛHPOΦOPIKH

• Διαδικτυακός Υπολογισμός*
• Επιστήμη της Πληροφορικής* (ελληνικά και αγγλικά)

(το αγγλικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμα εγκριθεί)
• Ευφυή Συστήματα*
• Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής* (επαγγελματικό)
• Πληροφορική**

ΦΥΣΙΚΗ • Φυσική***
• Αρχές Φυσικής*

ΧΗΜΕΙΑ • Χημεία***
• Χημεία Τροφίμων*

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ • Νεοελληνική Φιλολογία***

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ • Μεσογειακή Αρχαιολογία***
• Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία***

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ • Κλασικές Σπουδές***
• Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών*

• Βυζαντινές Σπουδές***
(Διατμηματικό Πρόγραμμα ΒΝΕ - ΙΣΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ EΠIΣTHMΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

• Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)* (ελληνικά και αγγλικά)
• Διοικητική Επιστήμη**
• Λογιστική**
• Χρηματοοικονομική***

• Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά*
• Οικονομικά***
• Οικονομική Ανάλυση* (ελληνικά και αγγλικά)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ • Αρχιτεκτονική**

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού***
• Μηχανικού Υπολογιστών***

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

• Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής***
• Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ***

(δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τα αρμόδια σώματα 
του Πανεπιστημίου)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Πολιτικού Μηχανικού***
• Μηχανικού Περιβάλλοντος***

• Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός*
(Διατμηματικό πρόγραμμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Μάστερ / ** Διδακτορικό / *** Μάστερ και Διδακτορικό 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ

• Financial Economics* (αγγλικά)
(Διατμηματικό πρόγραμμα)



∆ª∏ª∞ ∞°°§π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
Το Τμήμα επικεντρώνεται στην προαγωγή της έρευνας και γνώσης της αγγλικής γλώσσας και πολιτισμού,
και συγκεκριμένα της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και των μεταφραστικών σπουδών. Προσφέρει τα
ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:

• Μάστερ και Διδακτορικό:
– Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές

• Μάστερ:
– Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TEFL)
– Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

• Διδακτορικό:
– Γλωσσολογία

Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού διπλώματος σε όλες τις περιοχές ενδιαφε-
ρόντων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα 
αγγλικής και συγκριτικής λογοτεχνίας, μετάφρασης, γλωσσολογίας και πολιτισμικών σπουδών.

∆ª∏ª∞ °∞§§π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∫∞π ™À°Ãƒ√¡ø¡ °§ø™™ø¡ 
Το Τμήμα προσφέρει διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που καταλήγει στο Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα στις Γαλλικές Σπουδές. Τα μαθήματα του προγράμματος έχουν στόχο να εμβαθύνουν περισ-
σότερο στις γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές στους τομείς της γαλλικής γλωσσολογίας, λογοτεχνίας
και πολιτισμού, κατά τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, και να τους προετοιμάσουν για βασική έρευνα. 

Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές. Το πρόγραμμα απευθύνε-
ται σε ένα ευρύ κοινό, τοπικό και διεθνές, τόσο χάρη στο περιεχόμενό του, όσο και χάρη στο γεγονός ότι
προσφέρεται σε μια διεθνή γλώσσα, όπως είναι τα γαλλικά.

TMHMA TOYPKIKøN ∫∞π ª∂™∞¡∞∆√§π∫ø¡ ™¶OY¢øN
Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς
και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Διάφορες γνωστικές
ενότητες των Τουρκικών Σπουδών έχουν διαμορφωθεί: η Τουρκολογία ή οι Τουρκικές (Turkic) Σπουδές,
οι Οθωμανικές Σπουδές, οι Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) και οι Ισλαμικές Σπουδές οι οποίες συσχετί-
ζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές. Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις
περισσότερες από τις περιοχές των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική έμφαση δίνεται
ιδιαίτερα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Tο Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση τίτλων μάστερ και διδακτορικού. 

Στο πρόγραμμα προβλέπεται δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης, η οποία 
καθορίζεται με βάση τις επιλεγόμενες γνωστικές ενότητες. Στο παρόν 

στάδιο, προσφέρονται δύο κατευθύνσεις: Ιστορία-Πολιτική και 
Γλωσσολογία-Λογοτεχνία.

22 66

ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΤΤ ΙΙ ΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ



∆ª∏ª∞ µπ√§√°π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοδοξεί, σε σύνδεση με τη διεθνή
πραγματικότητα, να συμβάλει αποτελεσματικά στη διάχυση στην Κύπρο της βιολογικής γνώσης
μέσω της διεκπεραίωσης ανταγωνιστικής έρευνας και στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών
υψηλού επιπέδου. Κύριοι στόχοι είναι η ανάπτυξη του ερευνητικού τομέα στους τομείς της ανοσο-
λογίας, κυτταρικής βιολογίας, εμβρυολογίας, βιοπληροφορικής, γενετικής, ιολογίας, νευροβιολογίας
και καταπολέμησης καρκίνου, η εκπαίδευση νέων επιστημόνων ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στον
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές
επιστήμες στην κυπριακή κοινωνία. 

Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους:
• Μάστερ και Διδακτορικό:

– Μοριακή Βιολογία
– Ιατρική Γενετική (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου)

• Μάστερ:
– Πειραματική Μοριακή Βιολογία

TMHMA MA£HMATIKøN KAI ™TATI™TIKH™
Προσφέρονται προγράμματα σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό. Ο 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. Αναλυτικά, προσφέρονται οι πιο κάτω μεταπτυχιακοί τίτλοι:

• Μάστερ:
– Εφαρμοσμένη Στατιστική 
– Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
– Καθαρά Μαθηματικά
– Μαθηματικά (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας)

• Διδακτορικό:
– Στατιστική
– Μαθηματικά

TMHMA ¶§HPOºOPIKH™
Η επιστήμη της Πληροφορικής, εκτός από τα βασικά θεωρητικά θέματα που την ενδιαφέρουν, έχει
σκοπό να αναπτύξει μεθόδους, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την αποτελεσματική λύση
πραγματικών προβλημάτων από άλλους κλάδους, με απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Κατά συνέπεια, το Τμήμα δίνει
ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμοσμένη έρευνα και, ειδικότερα, σε
έρευνα άμεσα συνδεδεμένη με την τοπική βιομηχανία, στο
βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Το Τμήμα Πληροφορικής, από
το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, προσφέρει τα ακόλουθα 
μεταπτυχιακά προγράμματα:
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• Μάστερ:
– Επιστήμη της Πληροφορικής 
– Διαδικτυακός Υπολογισμός
– Ευφυή Συστήματα

• Επαγγελματικό Μάστερ:
– Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής

Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου διδακτορικού σε διάφορες ειδικότητες της
Πληροφορικής.

TMHMA ºY™IK∏™
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Φυσικής είναι να επιτύχει την προαγωγή της επιστημο-
νικής γνώσης και έρευνας στη Φυσική. Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα, που οδηγεί στην απόκτηση
μεταπτυχιακών τίτλων μάστερ και διδακτορικού στη Φυσική και μάστερ στις Αρχές Φυσικής μέσω
διεξαγωγής έρευνας σε τομείς βασικούς και εφαρμοσμένους, θεωρητικούς και πειραματικούς.

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στη Φυσική θα μπορούν να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομη-
χανία ή σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνη-
τικά κέντρα/πανεπιστήμια ή να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή, όμως,
η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρύ-
τερου φάσματος ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος Φυσικής θα μπορούν να εργοδοτηθούν, επίσης, σε χώρους που δεν έχουν άμεση σχέση
με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

TMHMA Ã∏ª∂π∞™
Σκοπός του Τμήματος 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 και μάστερ στη Χημεία Τροφίμων. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών
τίτλων στη Χημεία θα μπορούν να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία και στο δημόσιο τομέα σε
υψηλές και υπεύθυνες θέσεις, να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια
ή να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μεταπτυχιακή φοίτηση στη 

Χημεία οδηγεί, εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις, και στην ανάπτυξη ευρύτερου 
φάσματος ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και οργανωτικού πνεύματος, εφόδια τα

οποία επιτρέπουν στους αποφοίτους να εργοδοτηθούν με αξιώσεις σε χώρους
που δεν έχουν άμεση σχέση με τα ερευνητικά αντικείμενα, που προσφέρονται

από το Τμήμα Χημείας.
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TMHMA E¶I™THMøN TH™ A°ø°H™
Στο Τμήμα βρίσκονται σε λειτουργία οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στηv από-
κτηση τίτλου μάστερ και διδακτορικού στις πιο κάτω γνωστικές περιοχές:

• Μάστερ και Διδακτορικό:
– Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
– Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία
– Μαθηματική Παιδεία 
– Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

• Μάστερ:
– Επιστήμες της Αγωγής
– Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου

Αθηνών: «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» 
– Ενιαία Εκπαίδευση
– Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

TMHMA KOINøNIKøN KAI ¶O§ITIKøN E¶I™THMøN
Tο Τμήμα έχει ως στόχο του την αγωγή και την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας
και της Πολιτικής Επιστήμης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος ανταποκρίνον-
ται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, αλλά έχουν και διεθνή προσανατολισμό.

Το Τμήμα προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου μάστερ στην Κοινωνική και Πολιτική
Θεωρία και δύο διδακτορικά προγράμματα α) στην Κοινωνιολογία και β) στην Πολιτική Επιστήμη.

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 πανεπιστημίων από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
Αποστολή του Tμήματος είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους φοιτητές και το νομικό
κόσμο της Κύπρου (και, κατά δεύτερο λόγο, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής). Το Τμήμα 
Νομικής πρωτοστατεί, επίσης, στη μελέτη του κυπριακού δικαίου, και την ανάπτυξή του μέσα στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προσφερθούν από το Τμήμα μελλοντικά είναι τα εξής:

• Μάστερ και διδακτορικό στο Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
• Διδακτορικό στο Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Ιδιωτικό Δίκαιο

Σημ.: Τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τα αρμόδια 
σώματα του Πανεπιστημίου.
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∆ª∏ª∞ æÀÃ√§√° π∞™
Στο Τμήμα βρίσκονται σε λειτουργία τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στην 
απόκτηση τίτλου μάστερ στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία
• Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία
• Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Οι φοιτητές έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν είτε μία ερευνητική θεωρητική κατεύθυνση, που
οδηγεί σε διδακτορικές σπουδές, είτε μία επαγγελματική κατεύθυνση, που οδηγεί σε άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ψυχολόγου.

Το Τμήμα προσφέρει δύο διδακτορικά προγράμματα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

• Ψυχολογία
• Κλινική Ψυχολογία
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TMHMA ¢HMO™IA™ ¢IOIKH™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές
στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου και της ευρύτερης
περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων
και της πληροφορικής τεχνολογίας στην υλοποίηση των στρατηγικών και τακτικών στόχων ενός 
οργανισμού. Το Πρόγραμμα βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων, που προσφέρονται
σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.

Επί τoυ παρόvτoς, τo Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα μάστερ στη Χρηματooικovoμική, αλλά σχε-
διάζει να προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο θα παρέχει
εξειδικευμένη κατάρτιση σε όλους τους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ήδη, μπορεί να γίνει
εισαγωγή διδακτορικών φοιτητών στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και της 
Διοικητικής Επιστήμης. Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, πρόγραμμα μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (MBA - πλήρους φοίτησης), όπως επίσης πρόγραμμα επαγγελματικού MBA (ελληνικά και 
αγγλικά). Η διάρκεια του Επαγγελματικού ΜΒΑ είναι δύο έτη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες επαγγελματιών με πλήρη απασχόληση. 

TMHMA OIKONOMIKøN
Σκοπός του Τμήματος είναι η προώθηση της οικονομικής επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο
διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

• Μάστερ:
– Οικονομική Ανάλυση (απευθύνεται σε φοιτητές  που αποσκοπούν στην απόκτηση

διδακτορικού διπλώματος)
– Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά

• Μάστερ και διδακτορικό:
– Οικονομικά

Το πρόγραμμα σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική
θεωρία. Τα προγράμματα σπουδών στα Οικονομικά και στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά
παρέχουν το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και, ταυτόχρονα, δίνουν την ευκαιρία στο
φοιτητή να εμβαθύνει σε τομείς των οικονομικών που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. 

¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ FINANCIAL ECONOMICS
Τα πιο πάνω Τμήματα προσφέρουν το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Financial Economics σε 
επίπεδο μάστερ, στα αγγλικά.
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∆ª∏ª∞ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™
Σκοπός του διδακτορικού προγράμματος στην Αρχιτεκτονική 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 διδακτορικό πρόγραμμα στην
Αρχιτεκτονική έχει ερευνητικό προσανατολισμό, με έμφαση σε διεθνή αρχιτεκτονικά θέματα, προ-
ωθώντας 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. 

∆ª∏ª∞ ∏§∂∫∆ƒ√§√°ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã∞¡π∫ø¡
À¶√§√°π™∆ø¡
Τα προγράμματα του Τμήματος δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές και προετοιμάζουν τους φοι-
τητές για ηγετικούς ρόλους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιστημονικές και
κοινωνικές προκλήσεις, που πηγάζουν από την ταχύρρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας. Ανάμεσα
στους τομείς γνώσεων και επιστημονικών ενδιαφερόντων που καλύπτονται από το Τμήμα συμπε-
ριλαμβάνονται τα εξής: τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοϊα-
τρική τεχνολογία, επεξεργασία σήματος και εικόνας, ηλεκτρομαγνητισμός, μικροκύματα, κεραίες και
οπτική, νανοτεχνολογία, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα, συστήματα ελέγχου, απόφασης,
και αυτοματισμού, σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, δίκτυα υπολογιστών, υπολογιστική
νοημοσύνη και ρομποτική κ.ά.

Προσφέρονται οι ακόλουθοι μεταπτυχιακοί τίτλοι:

• Μάστερ και Διδακτορικό:
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
– Μηχανικού Υπολογιστών

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ∫∞π ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆π∫∏™
Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής
έρευνας που οδηγεί στην ανακάλυψη, την καινοτομία και τη διάχυση επιστημονικών αποτελεσμά-
των σύμφωνα με διεθνή επίπεδα αξίας στον ευρύτερο κλάδο της Μηχανολογίας και της 
Κατασκευαστικής, καθώς και σε άλλους σχετικούς κλάδους αλλά και συναφείς τομείς.

Οι κυριότεροι τομείς έρευνας είναι: θερμο-ρευστομηχανική και συστήματα ενέργειας,  επιστήμη
και τεχνολογία υλικών, προσομοίωση μηχανικών συστημάτων και έλεγχος, σχεδιασμός, κατα-
σκευαστική, αυτοματισμός και ρομποτική, μικρο- και νανο-τεχνολογία, βιοϊατρική μηχανική και
βιοτεχνολογία, υπολογιστική μηχανική. Το Τμήμα προσφέρει τους εξής μεταπτυχιακούς τίτλους:

• Μάστερ και Διδακτορικό:

– Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τα αρμόδια σώματα του

Πανεπιστημίου)
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∆ª∏ª∞ ¶√§π∆π∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Τμήμα είναι η εξειδίκευση και 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. Οι κυριότεροι τομείς έρευνας είναι: τεχνολογία και
μηχανική υλικών, κατασκευές και αντισεισμική μηχανική, προγραμματισμός και διεύθυνση κατα-
σκευαστικών έργων, υπολογιστική μηχανική, πολιτική μηχανική με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, 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 (M. Eng.)
– Μηχανικού Περιβάλλοντος (M. Eng.)

• Mάστερ Επιστήμης:
– Πολιτικού Μηχανικού (M.Sc.)
– Μηχανικού Περιβάλλοντος (M. Sc.)

• Διδακτορικό:
– Πολιτικού Μηχανικού
– Μηχανικού Περιβάλλοντος

¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∆π™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™
∆∂Ã¡√§√°π∂™ ∫∞π ∞∂πº√ƒ√ ™Ã∂¢π∞™ª√
Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παραγωγή γνώσης, η εμβάθυνση και η έρευνα στο
γνωστικό πεδίο μέσω διακλαδικής εκπαίδευσης στους συναφείς τομείς της μηχανικής επιστήμης.
Τα προσφερόμενα μαθήματα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της
ανασκόπησης και αξιολόγησης της χρονικά ευρύτερης έννοιας της αειφορίας στο δομημένο περι-
βάλλον, καθώς επίσης και στη μελέτη της τεχνολογικής ανάπτυξης σε κρίσιμους τομείς των τεχνο-
λογιών ενέργειας και του σχεδιασμού συστημάτων ενέργειας. Ταυτόχρονα, προσφέρουν τη
δυνατότητα σε άτομα, που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με συστήματα παραγωγής,
αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, να εμβαθύνουν σε
βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και τη δυνατότητα για έρευνα και εκπαίδευση που απο-
σκοπούν στη μετάβαση του παρόντος ενεργοβόρου κτιριακού περιβάλλοντος σε ένα
αειφόρο κτιριακό περιβάλλον  βασισμένο σε συνδυασμούς υψηλής ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης
ενέργειας.
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TMHMA BYZANTINøN KAI NEOE§§HNIKøN ™¶OY¢øN
Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία σε επίπεδο
μάστερ και διδακτορικό. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών στις παρα-
κάτω κατευθύνσεις: α) Ιστορική - γραμματολογική, β) Θεωρητική, γ) Κριτική και δ) Συγκριτολογική. 

Παρέχει, επίσης, διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μάστερ και διδακτορικό) στις Βυζαντινές
Σπουδές, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

TMHMA I™TOPIA™ KAI APXAIO§O°IA™
Βασικοί στόχοι του Τμήματος είναι, αφενός, η διδασκαλία και, αφετέρου, η έρευνα τόσο σε 
μεταπτυχιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Το Τμήμα προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

• Μάστερ και Διδακτορικό:
– Μεσογειακή Αρχαιολογία: από την Προϊστορία στην Ύστερη Αρχαιότητα 
– Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αιώνας)
– Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές, σε συνεργασία με το

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Σύντομα το Τμήμα θα προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στον Παραδοσιακό Πολιτισμό και
στη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ειδικότερα για την αρχαιολογική έρευνα λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993, η 
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, η οποία έχει ενταχθεί στο Τμήμα.

TMHMA K§A™IKøN ™¶OY¢øN KAI ºI§O™OºIA™
Tο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών προσφέρεται σε επίπεδο μάστερ και διδακτο-
ρικό και βασίζεται στη γενική αρχή της ενότητας της Κλασικής Φιλολογίας. Έχει σχεδιαστεί να προ-
σφέρει συγκροτημένη εξειδίκευση είτε στην αρχαία ελληνική είτε στη λατινική φιλολογία είτε στη
συγκριτική μελέτη των κλασικών γραμματειών. Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα μάστερ στις Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών.

Δεδομένης της μεγάλης και σπουδαίας ανάπτυξης των Κλασικών Σπουδών στο διεθνή ακαδημαϊκό
ορίζοντα, η οποία προϋποθέτει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων, το
πρόγραμμα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην προσφορά επί τούτου σχεδιασμένων μεταπτυχιακών σε-

μιναρίων από τους ειδικούς διδάσκοντες του Τμήματος. Επισκέπτες καθηγητές συμ-
πληρώνουν και εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα

στο 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.

33 44

ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΚΚΗΗ   ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ
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Τα Τμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας παρέχουν κοινό
εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές σε δύο επίπεδα: δίπλωμα 
μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης στα γνωστικά πεδία
των Βυζαντινών Σπουδών.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια του προγράμματος οργανώνονται σε πέντε θεματικές ενότητες: 
α) Εκδοτικές Τεχνικές και Βοηθητικές Επιστήμες, β) Θεωρία και Αισθητική, γ) Πολιτεία και Κοινωνία,
δ) Πολιτισμός και Ιδεολογία, ε) Βυζαντινή και Μεσαιωνική Κύπρος.
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ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΣΣ ΤΗΛ . ΦΑΞ

Ανθρωπιστικών Επιστημών 22892169 22892033
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 22892786 22892810
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 22892060 22892061
Oικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 22892482 22892481
Πολυτεχνική 22892233 22892254
Φιλοσοφική 22892008 22892009

∆∆IIOOIIKKHHTTIIKKEEΣΣ   ΚΚΑΑII  ΑΑΛΛΛΛΕΕΣΣ   YYΠΠHHPPEEΣΣIIEEΣΣ
Ανθρώπινου Δυναμικού 22894161 22894480
Bιβλιοθήκη 22892042/2036 22894557
Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων 22894288 22894472
Oικονομικές Yπηρεσίες 22894119 22894466
Πληροφορικών Συστημάτων 22892130 22894434
Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας 22894021 22894463
Tεχνικές Yπηρεσίες 22894200 22894464

AAKKAA∆∆HHMMAAΪΪKKAA  TTMMHHMMAATTAA  ΚΚΑΑ ΙΙ   ΕΕΡΡ ΕΕΥΥ ΝΝ ΗΗΤΤII ΚΚΕΕΣΣ   ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΕΕΣΣ
Αγγλικών Σπουδών 22892102 22750310
Αρχιτεκτονικής 22892960 22660834
Bιολογικών Επιστημών 22892880/94 22892881
Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών 22892360 22894490
Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 22894370 22894387
Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων 22892461/2 22892460
Eπιστημών της Aγωγής 22892940 22894488
Eρευνητική Mονάδα Aρχαιολογίας 22674702/4658 22674101
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών 22892240 22892260
Iστορίας και Aρχαιολογίας 22892180 22892181
Kέντρο Γλωσσών 22892901 22894439
Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 22892350 22894491
Kοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών 22894560/1 22894559
Mαθηματικών και Στατιστικής 22892600 22892601
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 22892280/50 22892254
Kέντρο Οικονομικών Ερευνών 22892429 22892426
Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών 22892496 22892421
Νομικής 22892920 22894438
Oικονομικών 22892430/1 22892432
Πληροφορικής 22892700 22892701
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 22892200/2249 22892295
Tουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 22892150 22756043
Φυσικής 22892820 22892821
Χημείας 22892780/2800 22892801
Ψυχολογίας 22892070 22892071

ΦΦOOIITTHHTTIIKKHH   EENNΩΩΣΣHH
Γραφεία Φοιτητικής Ένωσης (ΦEΠAN) 22892020 22894485

ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΤΤ ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΑΑ

Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων • Λευκωσία, Φεβρουάριος 2010

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡ ΙΙΕΕΣΣ  ΓΓ ΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ
Όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να απευθύνονται 
στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: 
Tηλ.: (+357) 22894021 • Φαξ: (+357) 22894463 • Ε-mail: fm@ucy.ac.cy • http://www.ucy.ac.cy/fmweb/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα οικεία τμήματα.


