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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) της
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του τόπου μας, προχώρησε στην αναθεώρηση της έκδοσης «Μεταλυκειακές Σπουδές σε Δημόσιες Σχολές της Κύπρου».
Πρόκειται για μια επικαιροποιημένη, εύχρηστη έκδοση, η οποία παρέχει
αντικειμενική πληροφόρηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και την πληθώρα των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Είμαι σίγουρος ότι η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών από τους/τις
μαθητές/τριες, τους γονείς τους και άλλους ενδιαφερομένους, θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης απόφασης για μια επιτυχημένη
εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Με δυναμική ανάπτυξη και σημαντική παρουσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με περίπου
5.000 φοιτητές και με 4.785 απόφοιτους, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) έχει πετύχει
την καταξίωσή του ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο του ελληνόφωνου χώρου
και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.
Το ΑΠΚΥ είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης (2002) δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
στην Κυπριακή Δημοκρατία και το μοναδικό που εφαρμόζει αποκλειστικά την ευέλικτη
μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους όσοι το επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο
και χρηστικό τίτλο σπουδών (πτυχίο, μάστερ ή διδακτορικό), πολύτιμο εφόδιο για την προσωπική
τους εξέλιξη και επαγγελματική πορεία. Το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 το ΑΠΚΥ προσφέρει
26 προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα σύγχρονα
επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις (3) Σχολές του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών
Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης.
Ως σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ στοχεύει στην προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης, στην εκπόνηση επιστημονικής έρευνας και στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όραμά του είναι να καταστεί κέντρο παιδείας και αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της Κύπρου και διεθνώς και να
συμβάλει, σε συνεργασία με την κοινωνία και την οικονομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της Κύπρου.
Το ΑΠΚΥ ως δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια
διεθνώς, ανεξάρτητα από τη διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν - συμβατική ή μη. Σε
ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Όλα τα προγράμματα
σπουδών του ΑΠΚΥ είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ διαφορετικών χωρών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε αίθουσες διδασκαλίας, με την αξιοποίηση εξειδικευμένων και κατάλληλων διαδραστικών παιδαγωγικών εργαλείων. Όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας υποστηρίζονται από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης. Η μαθησιακή πορεία
των φοιτητών υποστηρίζεται από το έμπειρο ερευνητικά και εκπαιδευτικά ακαδημαϊκό
προσωπικό, το οποίο επιδιώκει τη συνεχή επικοινωνία και την ουσιαστική αλληλεπίδραση
με τους φοιτητές μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που
παρέχει η υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ. Η διδασκαλία συνεπικουρεί-
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ται ακόμη από διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις και υποστηρίζεται με διά ζώσης ή υβριδικές Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική μόνο στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται σε εξεταστικά
κέντρα στην Κύπρο και την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε
τρίτες χώρες.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη με πλούσια
ηλεκτρονική συλλογή βιβλίων και περιοδικών, Ερευνητικά Εργαστήρια, υπερσύγχρονες αίθουσες ηλεκτρονικής μάθησης και υποδομές για παράδοση εικονικών εργαστηρίων (virtual labs)
για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Μέσω του Γραφείου Κινητικότητας, το ΑΠΚΥ παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή εκπόνησης πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου προκειμένου να εκπονήσουν πρακτική άσκηση στην Κύπρο, σε
τομείς του ενδιαφέροντός τους.
Πέραν των σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών, το ΑΠΚΥ
οργανώνει προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας σε επίκαιρα και σύγχρονα θέματα. Ακόμη, προσφέρει και Ανεξάρτητες - Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο
της διά βίου μάθησης, τις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τις παρακολουθήσει εξ
αποστάσεως με χαμηλό κόστος, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.

Περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών,
για την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορείτε
να βρείτε στον ιστοχώρο του Πανεπιστήμιου, στον σύνδεσμο www.ouc.ac.cy

Σχολές και Προγράμματα Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
•

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (προπτυχιακό πρόγραμμα)

•

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

•

Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία

•

Θεατρικές Σπουδές
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•

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

•

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

•

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master)

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
•

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

•

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

•

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική

•

Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

•

Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

•

Cognitive Systems

•

Sustainable Energy Systems

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
•

Αστυνομικές Σπουδές (προπτυχιακό πρόγραμμα)

•

Διοίκηση Επιχειρήσεων (προπτυχιακό πρόγραμμα)

•

Οικονομικά (προπτυχιακό πρόγραμμα)

•

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

•

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

•

Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

•

Επιστήμες της Αγωγής

•

Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

•

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

•

Master of Business Administration (MBA)

•

Enterprise Risk Managemen
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (B.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προσφορά μιας ολιστικής εισαγωγής στην ιστορική διαδρομή του Ελληνικού Πολιτισμού από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις λαμπρές και τις
λιγότερο λαμπρές του στιγμές. Ακόμη, στόχος του προπτυχιακού προγράμματος είναι η προσφορά γνωστικών, μεθοδολογικών και επιστημολογικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, ώστε να
μπορούν να εμβαθύνουν εν γένει στα πολιτισμικά φαινόμενα και ιδιαίτερα στις έννοιες της κουλτούρας και της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την
ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για εισαγωγή στο προπτυχιακό πρόγραμμα απαιτείται απολυτήριο λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμος τίτλος. Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής ή Γερμανικής) είναι επιθυμητή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε ένα εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές της κατεύθυνσης
«Φιλολογία», που θα επιλέξουν και θα ολοκληρώσουν τις Θεματικές Ενότητες των Αρχαίων
Ελληνικών και των Λατινικών, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιτούνται
για την εγγραφή τους στους καταλόγους διοριστέων της Kυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση πτυχίου στις «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) εξαμηνιαίες
Θεματικές Ενότητες.
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: Φιλολογία, Ιστορία - Αρχαιολογία - Τέχνη και
Γενική.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €7.000

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για εγγραφή σε όλα τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής αναγράφονται στην ιστοσελίδα του κάθε Προγράμματος Σπουδών στο www.ouc.ac.cy

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elilogo/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη
μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη
και στη διδακτική της. Το πρόγραμμα παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις, διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές και αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην
«Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση:
•
•

τεσσάρων (4) ετησίων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) ή
τριών (3) ετησίων Θ.Ε. και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ NEA ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙA (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/epdim/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παροχή ουσιαστικής και εφαρμοσμένης γνώσης στον τομέα της στρατηγικής, των τακτικών,
των μεθόδων και των Μέσων επικοινωνίας και δημοσιογραφίας. Συνδυάζοντας την πράξη και
τη θεωρία και αξιοποιώντας τα οφέλη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω συνεχώς ανανεωνόμενου υποστηρικτικού υλικού, τηλεσυναντήσεων και online διαλέξεων, το πρόγραμμα προσφέρει στον φοιτητή, ενόσω εργάζεται, τη δυνατότητα να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του, παρέχοντας ώθηση και περαιτέρω εφόδια για την επαγγελματική ανανέωση και
ενδυνάμωσή του, αλλά και διευρύνοντας τις προοπτικές του για το μέλλον. Υποστηριζόμενο
από μία εξαιρετική ομάδα διδασκόντων, οι οποίοι διαθέτουν ακαδημαϊκές διακρίσεις, υψηλή
επαγγελματική κατάρτιση και εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, το πρόγραμμα χαρίζει στον σπουδαστή τις αναγκαίες βάσεις: εξειδικευμένη γνώση
και κατάρτιση, ώστε να αναπτυχθεί και να πετύχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του
στόχους στον σύγχρονο, ανοιχτό, υπερ-επικοινωνιακό κόσμο της πυκνής δικτύωσης και αδιάλειπτης ανάγκης δημοσίευσης.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:
•
•

σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις, την Επικοινωνία και τη Νέα Δημοσιογραφία.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/theasp/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των θεατρικών σπουδών, με
ειδίκευση στις εξής τρεις (3) κατευθύνσεις: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος, Θεατρική
Αγωγή και Υποκριτική και Σκηνοθεσία.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στις «Θεατρικές Σπουδές» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:
•
•

σε τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
σε τρεις (3) ετήσιες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/ppa/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση με τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού και της προστιθέμενης αξίας του. Ακόμη, στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων
θεωρητικών, πρακτικών, μεθοδολογικών και επιστημολογικών δεξιοτήτων σχετικών με το πολιτιστικό κεφάλαιο σε όσους και όσες απασχολούνται ή επιδιώκουν να απασχοληθούν στον τομέα
της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών,
της δομής και της λειτουργίας των δημιουργικών βιομηχανιών και στην κοινωνική, οικονομική
και επιχειρηματική επίδραση της καινοτομίας στον τομέα του πολιτισμού. Το πρόγραμμα μπορεί
να ολοκληρωθεί σε δύο (2) έτη, προσφέρει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με μελέτες περιπτώσεων και διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές, καθώς και δυνατότητες συνεργασιών
μέσω πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ολοκλήρωση του προγράμματος και η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε έξι (6)
εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/sdm/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνω-
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στικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος - σε μια διαλεκτική συνάρτηση - τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με απώτερο στόχο να περάσουν από την κατανόηση στα
στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης, εφαρμογής και αξιολόγησης της νέας γνώσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσφορά του προγράμματος στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ολοκλήρωση του προγράμματος και η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση:
•
•

σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ADULT EDUCATION FOR SOCIAL CHANGE
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/imaesc/desc

Σημείωση:
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και αφορά σε Erasmus Mundus Master. Ο τίτλος
σπουδών απονέμεται από τα τέσσερα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: University of Glasgow (συντονιστής, οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται μέσω αυτού του πανεπιστημίου), University of Malta, Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Tallinn University.

This Erasmus Mundus International Master is a joint degree delivered and awarded by four
universities: University of Glasgow (UK), University of Malta, Open University of Cyprus, and
Tallinn University (Estonia). Applications are submitted online only through University
of Glasgow.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
The programme draws together the recognized strengths of the consortium partners into a
relevant, joint degree that engages with and responds to such issues as social inequality,
migration and intercultural cooperation. It aims to deliver a curriculum that enables people to
work with adults effectively and competently in changing socially diverse contexts. The
programme offers a theoretical grounding in adult education, as well as intercultural and
practical skills development through teaching placements, focused seminars and online
courses.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Applicants must hold a 2.1 Honours degree or equivalent qualification (for example, GPA 3.0
or above) in any subject. For applicants whose first language is not English, the programme
sets a minimum English language proficiency level.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Students must successfully complete the academic requirements of nine (9) core and two
(2) optional courses, and successfully complete a Master’s thesis. The programme also
includes three (3) adult learning placements.

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για εγγραφή σε όλα τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής αναγράφονται στην ιστοσελίδα του κάθε Προγράμματος Σπουδών στο www.ouc.ac.cy

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/ayd/

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή των αρχών που διέπουν την ασφάλεια υπολογιστών,
τον σχεδιασμό και την ασφαλή λειτουργία των δικτύων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει
εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες απαιτούνται για τον σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων και δικτύων, και καλύπτει τις αρχές σχεδιασμού των επικοινωνιακών δικτύων, τη δικανική
(forensic) υπολογιστών και δικτύων, την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων, εισαγωγή στην κρυπτογραφία, θέματα ασφάλειας σε ασύρματα δίκτυα, καθώς και θέματα που διέπουν τη διαχείριση
κινδύνων ασφαλείας σε πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα. Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στα εξειδικευμένα εικονικά εργαστήρια (virtual labs) ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων, η χρήση των οποίων
δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία τους, εφόσον η πρόσβαση σε αυτά είναι εξ αποστάσεως.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην
«Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε έξι
(6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/dpp/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη υγεία και ευημερία εξαρτώνται από την ποιότητα
του περιβάλλοντος, το οποίο δέχεται καθημερινά πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Στόχος
του προγράμματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές του διεπιστημονική τεχνογνωσία υψηλού
επιπέδου, απαραίτητη για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αειφόρο
διαχείρισή του. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εστιάζει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων, των χερσαίων οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση
σε τρεις (3) ετήσιες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης: Ενέργεια και Ρύπανση και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/progrspoudon/hin/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παρουσίαση μιας περιεκτικής, υψηλών προδιαγραφών μελέτης των ποικίλων εφαρμογών της
επιστήμης της πληροφορικής στις υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση

19
METAΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

στελεχών με υψηλή θεωρητική επιμόρφωση, τα οποία διαθέτουν ικανότητες για την κατανόηση
κοινών προβλημάτων και προκλήσεων στα υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποδοτικών λύσεων και εφαρμογών της τηλεϊατρικής για την αντιμετώπισή τους. To πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων με
τη χρήση εικονικών εργαστηρίων (http://ahi.vlab.ouc.ac.cy) μέσω της πρόσβασης σε εξειδικευμένο σύστημα απεικόνισης, επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών εικόνων (Medical Image
Processing, Analysis, and Visualization).

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ολοκλήρωση του προγράμματος και η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική» προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση
και εξέταση σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €6.000

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.Sc.)
URL: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/kps/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προσφορά των επιστημονικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των καλών πρακτικών που απαιτούνται από τη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία για την κατανόηση και τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων, πληροφοριών και τεχνολογίας. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο,
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία, τις αρχές και τις πρακτικές, που πηγάζουν,
όχι μόνο από τις επιστήμες της πληροφορικής και της πληροφόρησης, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες. Το πρόγραμμα εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάλυση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων, με έμφαση στις τεχνολογίες για τη συνεργασία μεταξύ τελικών χρηστών,
τη συλλογική ευφυΐα, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανθρώπινη υπολογιστική και εν τέλει
το πώς αυτά επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα
«Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε
έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.
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Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης: Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/sae/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προαγωγή των αρχών που διέπουν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των κυψελοειδών και
άλλων ασύρματων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις
αρχές σχεδιασμού, τις αρχιτεκτονικές και τη διαστασιολόγηση των συστημάτων αυτών, θέματα
ασφαλείας και παραδείγματα εφαρμογών και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, διδάσκει εκείνες τις
εξειδικευμένες γνώσεις, θεωρίες, τεχνολογίες και τεχνικές, που απαιτούνται για τον σχεδιασμό
συστημάτων κινητής τηλεφωνίας και άλλων ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων μικρής, μεσαίας
και μεγάλης κλίμακας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με
υψηλή θεωρητική επιμόρφωση και τεχνογνωσία, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του χώρου. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία -μέσω των εικονικών εργαστηρίων (virtual labs)
που προσφέρει το πρόγραμμα και δεν απαιτούν φυσική παρουσία- να σχεδιάσουν ρεαλιστικά
ασύρματα συστήματα/δίκτυα, μέσω της χρήσης ασύρματων εξομοιωτών (simulators), να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν αλγορίθμους εντοπισμού ασύρματων χρηστών για εφαρμογές τύπου
Location Based Services (LBS), να πειραματιστούν με εφαρμογές ασφαλείας μέσω του υπολογιστή τους και να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές έρευνας, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες
αναγκαίες για την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα
«Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε
έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, η ολοκλήρωση δύο (2) εργαστηρίων και
επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

COGNITIVE SYSTEMS (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/cos/

Σημείωση:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα από κοινού από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
To teach the new paradigm of cognitive computing, the M.Sc. programme in Cognitive Systems
brings together two main scientific areas: Cognitive Psychology, and Artificial Intelligence in
Computer Science. Aiming, on the one hand, for the prospective students to understand the
basis for human cognition, the programme is strongly influenced by Cognitive Psychology and
includes learning modules that explore the fundamentals of perception, learning, mental
representation, and reasoning in humans. Aiming, on the other hand, for the prospective students
to be able to design cognitive systems, the programme places its emphasis on the investigation
of computational methods and tools for understanding and designing cognitive systems, and
includes learning modules from Connectionist and Symbolic Artificial Intelligence, from Machine
Learning, and learning modules on recent developments in Cognitive Computing.
The programme leads to the award of a joint Master’s degree offered by Open
University of Cyprus and University of Cyprus.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
To receive a joint Master’s degree title in “Cognitive Systems”, students must either successfully
complete the academic requirements of twelve (12) semester modules, or nine (9) semester
modules and successfully complete a Master’s Thesis.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/ses/

Σημείωση:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα από κοινού από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
The programme is designed to stimulate and encourage novel and comprehensive solutions in
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the energy sector and the sustainable built environment, considering the emerging requirements
and trends of the power generation and construction industry. The programme introduces
students to the fundamentals, best available techniques and powerful modelling systems of
the design and development of energy systems, as well as of the environmental and sustainable
design of build-ings. It involves theoretical and hands-on learning methods aiming at producing
skilled professionals who will be able to effectively enter the competitive European market of
energy experts.
The programme leads to the award of a joint Master’s degree offered by Open
University of Cyprus and Frederick University.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
To receive a joint Master’s degree title in “Sustainable Energy Systems”, students must successfully complete the academic requirements of twelve mandatory (12) semester modules, a
Capstone Project and complete a Master’s Thesis.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €6.000

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/asp/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με δεδομένες τις ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το
διάρκειας δύο ετών πρόγραμμα έχει ως στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων
γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, διευρύνουν και εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι
επιθυμητή για κατανόηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αναβάθμισης του διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και την απόκτηση πτυχίου στις «Αστυνομικές Σπουδές» απαιτείται η επιτυχής
παρακολούθηση και εξέταση:
•
•

σε δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
σε δέκα (10) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €2.880

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (B.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pde/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών
εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη
λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για εισαγωγή στο προπτυχιακό πρόγραμμα απαιτείται απολυτήριο λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμος τίτλος. Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή, για μελέτη της διεθνούς
βιβλιογραφίας, ενώ η βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος μπορούν να βρουν απασχόληση σε ένα μεγάλο
εύρος θεμάτων που άπτονται του γενικότερου τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική επιχειρήσεων,
ποσοτική ανάλυση και λήψη διοικητικών αποφάσεων, επιχειρησιακή έρευνα, διοίκηση παραγωγής κ.λπ.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση πτυχίου στη «Διοίκηση Επιχειρήσε-
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ων» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι τέσσερις (24) εξαμηνιαίες
Θεματικές Ενότητες από τις είκοσι επτά (27) που προσφέρονται συνολικά.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €8.400

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (B.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/oik/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αποστολή του προπτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά είναι να παρέχει στους φοιτητές
του ισχυρά θεμέλια γνώσεων και δεξιοτήτων στην οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση.
Το πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στη μακροοικονομική και μικροοικονομική θεωρία και
τους διδάσκει να διατυπώνουν ολοκληρωμένα και δομημένα τη σκέψη τους και τον γραπτό
λόγο σχετικά με οικονομικά προβλήματα και θέματα πολιτικής. Επίσης, το πρόγραμμα διδάσκει
τους φοιτητές να χρησιμοποιούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα (real-world data) για την
πρόβλεψη, μελέτη και μοντελοποίηση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και τη διερεύνηση
των σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων οικονομικών συμπεριφορών και των οικονομικών
μοντέλων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για την εισαγωγή στο προπτυχιακό πρόγραμμα απαιτείται απολυτήριου λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμος τίτλος. Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής
κ.λπ.) είναι επιθυμητή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο ή να εργασθούν με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, σε εύρος επαγγελμάτων και τομέων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τράπεζες, οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, πολυεθνικές εταιρείες, εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, εταιρείες και φορείς ενέργειας, ασφαλιστικές, ελεγκτικές και
επενδυτικές εταιρείες, επιχειρήσεις επικοινωνιών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, νομικές εταιρείες,
εποπτικές αρχές, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι οι απόφοιτοι του
προγράμματος θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να εργαστούν και ως αυτοαπασχολούμενοι
επιχειρηματίες.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις ειδίκευσης: Οικονομικά της Ενέργειας με
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση πτυχίου στα «Οικονομικά» απαιτείται
η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι τέσσερις (24) εξαμηνιαίες Θεματικές
Ενότητες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €8.400

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για εγγραφή σε όλα τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής αναγράφονται στην ιστοσελίδα του κάθε Προγράμματος Σπουδών στο www.ouc.ac.cy

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/dee/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις
που αφορούν στους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού, όπως είναι οι τέσσερις βασικές
ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ελεύθερος ανταγωνισμός.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαπανεπιστημιακό (joint degree) και προσφέρεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε
οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €7.200

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/de/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προετοιμασία και ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς. Το
πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα των στελεχών στη λήψη ποιοτικών, διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
«Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)», απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/dmy/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
H επιμόρφωση και κατάρτιση των Επαγγελματιών Υγείας με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σκοπεύουν στην επιτυχημένη σύγχρονη διοίκηση του τομέα της Υγείας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
«Διοίκηση Μονάδων Υγείας», απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:
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•
•

σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/dtp/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παροχή σύγχρονων, εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών στα πεδία της Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ποιότητας υπό το πρίσμα της διεύθυνσης έργων και της εφαρμογής τους στο
εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα επιδιώκει οι απόφοιτοί
του να αποκτήσουν, μέσω των κατάλληλων εργαλείων, ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό υπόβαθρο, απαραίτητο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
«Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε έξι
(6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/programme/epa/description

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, η
προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και ερευνητών που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η σύγχρονη εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά
και παραγωγικά, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα σε
παιδαγωγικά θέματα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις
«Επιστήμες της Αγωγής» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:
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•
•

σε τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
σε τρεις (3) ετήσιες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Το πρόγραμμα προσφέρει πέντε (5) κατευθύνσεις ειδίκευσης: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ειδική Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pyss/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος
επιστημονικών θεμάτων που άπτονται της πολιτικής για την υγεία, μέσα από την ανάλυση της
πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην
«Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και
εξέταση σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ ετήσιας διάρκειας.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (M.A.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/tapxri/desc

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προετοιμασία και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα του σύγχρονου
διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες. Το πρόγραμμα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
και στη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν μια
σφαιρική ανάλυση των βασικών θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΜΒΑ)
URL: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/de/description

Σημείωση:
Το πρόγραμμα ΜΒΑ είναι το αντίστοιχο που προσφέρεται και στην ελληνική γλώσσα (βλ. περιγραφή
πιο πάνω).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
The Master degree in Business Administration (MBA) is designed to prepare bachelor degree
holders, and support professionals working in the private or public sector by providing
specialized knowledge and practical training, to improve skills in a business organization in
order to respond effectively to the new realities of today’s global marketplace.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
To receive the MBA students must successfully complete the academic requirements of four
(4) year-long Thematic Units («modules»), and successfully complete a Master’s
thesis.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €5.400

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (M.Sc.)
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/erm/

Σημείωση:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα από κοινού από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Risk Management is increasingly being recognized as the key for achieving and driving
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sustainable organizational performance, regardless if the organization is in the public sector or
the private sector and industrial domains. This Master programme is designed to provide
graduates formal education on contemporary Risk Management and its natural extensions to
Crisis and Emergency Management.
The programme is a joint Master’s degree offered by Open University of Cyprus and
Hellenic Open University.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
To receive the joint Master’s degree in «Enterprise Risk Management», students must
successfully complete the academic requirements of four (4) year-long Thematic Units
(«modules»), and successfully complete a Master’s thesis (The Master Thesis can start after
the successful completion of three Thematic Units).

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: €6.000

Αιτήσεις Εισδοχής
Αιτήσεις για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του
ιστοχώρου του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναλυτικά η διάρθρωση και οι Θεματικές Ενότητες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα κάθε προγράμματος στον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ, www.ouc.ac.cy

Η βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ
Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών επιστημονικής πληροφόρησης
της πανεπιστημιακής κοινότητας και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού της έργου. Τόσο η έντυπη όσο και η ηλεκτρονική-ψηφιακή συλλογή της είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και οργανωμένες με βάση διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η έντυπη συλλογή είναι
διαθέσιμη και στο ευρύ κοινό, μέσω μηχανισμού εγγραφής εξωτερικών μελών.
Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες
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συμβατικές βιβλιοθήκες, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στο υλικό που προσφέρει και στους τρόπους πρόσβασης των χρηστών σε αυτό.
Δεδομένης της γεωγραφικής ανομοιομορφίας, της ηλικίας και της διαφορετικότητας του βαθμού εξοικείωσης και εμπειρίας στη χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων υπηρεσιών βιβλιοθήκης, η βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ προσφέρει:
•

δυνατότητα πρόσβασης είτε από τους χώρους του Ιδρύματος είτε από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (24ωρη πρόσβαση), και

•

πέραν από το έντυπο υλικό που διατηρεί, προσφέρει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές
πληροφόρησης και σε προ-ηχογραφημένο υλικό, που διατίθενται για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών περιλαμβάνει περίπου 200.025 τίτλους ηλεκτρονικών τεκμηρίων από συνδρομές. Οι ηλεκτρονικές συνδρομές αντιστοιχούν σε:
•

176 βάσεις δεδομένων (εκ των οποίων οι 168 είναι πλήρους κειμένου)

•

302.100 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books)

•

218 Συλλογές Βιβλίων (Book Series: 61 Elsevier, 132 Emerald, 25 Springer-Verlag)

•

15.754 Πρακτικά Συνεδρίων (Conference Proceedings), και

•

2.900.000 Διατριβές από Αμερικανικά και Αγγλικά Πανεπιστήμια

Επικοινωνία
www.ouc.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση:
			

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά,
Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

admissions@ouc.ac.cy | info@ouc.ac.cy

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

+357 22411600 | +357 22411711
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ANΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΞΙΚ

1. Γενικά - Όραμα - Αποστολή
Το ΑΞΙΚ αποτελεί τη συνέχεια της Κεντρικής Ξενοδοχειακής Σχολής Κύπρου, που ιδρύθηκε το
1965 και του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ) που τη διαδέχθηκε, το
οποίο ιδρύθηκε το 1969 ως Κοινό Σχέδιο της Κυβερνήσεως της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, του
Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας.
Μετά την περάτωση του Κοινού Σχεδίου, τον Ιούλιο του 1974, το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Κυβερνητικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Από τον Μάιο του 1993 το Ινστιτούτο, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αναβαθμίστηκε σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).
Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
της βιομηχανίας.
Για τον σκοπό αυτό το Ινστιτούτο προσφέρει τα ακόλουθα:
•
•
•

Τριτοβάθμια εκπαίδευση για επαγγελματική ειδίκευση και κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες σε επαγγελματικό επίπεδο για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας
Υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού.

Το όραμα του ΑΞΙΚ συνίσταται στο να καταστεί ένα ευρωπαϊκό, ποιοτικό και σύγχρονο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση, το οποίο να αναγνωρίζεται (στην Κύπρο, στον ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς, από τη βιομηχανία, τους φοιτητές και επαγγελματίες,
τον εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό κόσμο και την κοινωνία ευρύτερα) για την ποιότητα της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του και την ικανότητά του να προετοιμάζει άρτια τους φοιτητές και
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εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας για τις καλώς νοούμενες ανάγκες της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας.
Το ΑΞΙΚ δέχεται τόσο Κύπριους όσο και αλλοδαπούς φοιτητές. Οι Κύπριοι υποψήφιοι διεκδικούν θέση για φοίτηση στο ΑΞΙΚ μέσα από το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για τα Ανώτερα
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
Οι αιτήσεις εισδοχής για σπουδαστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς σπουδαστές θα
πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Οι
υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις εισδοχής:
•
•

•
•

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι εξαετούς απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρέπει να κατέχουν ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ικανότητας στην αγγλική γλώσσα:
IELTS 5.5, TOEFL (TOEFL paper-based 527, TOEFL computer based test 197, TOEFL
Internet-based test 71), IGCSE (Grade C) ή το διεθνές αντίστοιχό του.
Εάν, όμως, ο υποψήφιος δεν κατέχει τα προαναφερθέντα, θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο
να παρακαθίσει σε εισαγωγική εξέταση στην αγγλική γλώσσα.
Άριστη υγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν Πιστοποιητικό Υγείας.

Η επιλογή των ξένων φοιτητών για εισδοχή πραγματοποιείται αφού αξιολογηθούν τα προσόντα
τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις.

2.1. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση
Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να προετοιμάζει φοιτητές για άμεση εργοδότηση και
ανέλιξη σε εποπτικό και μέσο διευθυντικό επίπεδο σε μια ποικιλία ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων. Ταυτόχρονα στοχεύει στο να διευκολύνει και να προάγει τη Διά Βίου Μάθηση και την επαγγελματική ανέλιξη.
Το πρόγραμμα αρχίζει με γενική προετοιμασία σε ξενοδοχειακά και τουριστικά θέματα. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους, το πρόγραμμα επιτρέπει την εξειδίκευση
στους τομείς της Διαμονής, των Τροφίμων και Ποτών, καθώς και των Τουριστικών. Στο τέλος
του τρίτου έτους σπουδών, απονέμεται στον φοιτητή Δίπλωμα Ανώτερου Επιπέδου στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση, για το οποίο απαιτούνται 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Ο φοιτητής μπορεί, επίσης, να τερματίσει τις σπουδές του στο δεύτερο έτος, λαμβάνοντας

35
METAΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ANΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΞΙΚ

Πιστοποιητικό με 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για άμεση εργοδότηση σε ένα ευρύ φάσμα
θέσεων στην ξενοδοχειακή, επισιτιστική και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τα προσόντα για εποπτικές και μέσο διευθυντικές
θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας.

2.2. Μαγειρικές Τέχνες
Το πρόγραμμα των Μαγειρικών Τεχνών στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για άμεση
εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό και μέσο διευθυντικό επίπεδο σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων
στον τομέα του επισιτισμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στο να διευκολύνει και να προάγει τη Διά
Βίου Μάθηση και την επαγγελματική ανέλιξη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ταλέντο και πάθος για τη μαγειρική, τα οποία επιθυμούν να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε ξενοδοχεία και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
Διευκολύνει τους φοιτητές να γίνουν επιδέξιοι μάγειρες και ηγέτες στη διαρκώς μεταβαλλόμενη, σύνθετη βιομηχανία παραγωγής και παράθεσης φαγητού.
Στο τέλος του τρίτου έτους σπουδών, απονέμεται στον φοιτητή ανώτερο Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες, το οποίο αντιστοιχεί σε 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Επίσης, ο φοιτητής μπορεί να τερματίσει τις σπουδές του στο δεύτερο έτος, λαμβάνοντας Πιστοποιητικό με 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για άμεση εργοδότηση σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων στον τομέα του επισιτισμού.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν τα προσόντα για εποπτικές και μέσο διευθυντικές
θέσεις στον τομέα του επισιτισμού.
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2.3. Απαιτούμενα Προσόντα για εισδοχή
Όλα τα προγράμματα είναι ανοικτά σε άτομα που ικανοποιούν τους πιο κάτω ελάχιστους όρους
εισδοχής:
•

Πιστοποιητικό αποφοίτησης από εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης

•

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (όταν η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η
Αγγλική)
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό
υγείας πριν από την έναρξη των σπουδών τους. Το πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιώνει ότι οι
υποψήφιοι δεν πάσχουν από:

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Λοιμώδη Ηπατίτιδα
Ηπατίτιδα εξ ομολόγου ορού Β
AIDS
Φυματίωση
Σοβαρές Δερματικές Παθήσεις
Άλλες Μεταδοτικές Ασθένειες

•

Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.

•

Η γνώση της Αγγλικής μπορεί να διαπιστωθεί μετά από εξετάσεις. Μπορεί να μη χρειαστεί
να γίνουν εξετάσεις, σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποδεικτικά στοιχεία πολύ καλής
γνώσης της Αγγλικής (IELTS 5,5,TOEFL (TOEFL paper-based 527,TOEFL computer
based test 197 TOEFL Internet-based test 71), IGCSE (Grade C) ή το διεθνές αντίστοιχό
του.

Η επιλογή των ξένων φοιτητών για εισδοχή πραγματοποιείται αφού αξιολογηθούν τα προσόντα
τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις.
Η κατοχή απολυτηρίου από μια εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης (δημόσιας ή ιδιωτικής) που
αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή.
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3. Δίδακτρα και Τέλη
Φοιτητές που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ δεν πληρώνουν δίδακτρα, ενώ οι αλλοδαποί
φοιτητές πληρώνουν €3.845 τον χρόνο και, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΑΞΙΚ, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις, στην αρχή του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, αντίστοιχα.
Επιπλέον, υπάρχει ένα τέλος εγγραφής €35 ή αντίτιμο σε Τραπεζική Επιταγή ή προσωπική επιταγή πληρωτέα στον Διευθυντή του ΑΞΙΚ.
Οι κανονισμοί μετανάστευσης απαιτούν όπως οι διεθνείς σπουδαστές έχουν στην κατοχή τους
οικονομικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να καλύψουν όλα τα έξοδα ζωής, καθώς και το κόστος των διδάκτρων, σπουδάζοντας στην Κύπρο.
Όλοι οι φοιτητές καταθέτουν τόσο το ποσό των €35 στο Ταμείο Ανάπτυξης Φοιτητών του ΑΞΙΚ
όσο και το ποσό των €40 για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικής μηχανής στον
χώρο του Ινστιτούτου. Πρέπει, επίσης, να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά στολών, βιβλίων
και σκευών, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν.
Το τέλος εγγραφής στη Φοιτητική Ένωση Νέων του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (Φ.Ε.Ν.ΑΞΙΚ) είναι €10 και είναι υποχρεωτικό. Πληρώνεται την ημέρα της εγγραφής στο
Ινστιτούτο.
Προκειμένου να παραλάβουν το δίπλωμά τους, οι σπουδαστές πληρώνουν το ποσό των €18.
Τα τέλη ανεξέτασης ανέρχονται στα €35 και πρέπει να καταβάλλονται πριν ο φοιτητής παρακαθίσει στην εξέταση. Σχετικά με την ανεξέταση σε πρακτικά θέματα, οι σπουδαστές χρεώνονται,
πέραν των εγκεκριμένων διδάκτρων, με τις δαπάνες για κάλυψη του κόστους των υλικών που
απαιτούνται.
Καμιά επιστροφή δεν δίνεται για τις απουσίες, τις αποβολές ή διακοπή του προγράμματος. Τα
τέλη και άλλα ποσά υπόκεινται σε αναθεώρηση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
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4. Υπηρεσίες
4.1. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
4.2. Π
 ροσφέρει τη δυνατότητα στέγασης στους φοιτητές που εγγράφονται στο Ινστιτούτο. Η διαμονή προσφέρεται έναντι μηνιαίου ενοικίου:
•

Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα δωμάτιο διαμένουν τρεις φοιτητές, η επιβάρυνση είναι €70 μηνιαίως για κάθε φοιτητή.

•

Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα δωμάτιο διαμένουν δύο φοιτητές, η επιβάρυνση είναι €105 μηνιαίως για κάθε φοιτητή.

•

Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα δωμάτιο διαμένει ένας φοιτητής, η επιβάρυνση είναι €210 μηνιαίως.

Οι σπουδαστές που διαμένουν στο οικοτροφείο έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα πλυντήρια ρούχων και τα στεγνωτήρια.

5. Εργοδότηση
Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου εργοδοτούνται τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

6. Επικοινωνία
Διεύθυνση: 		

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

			

Λεωφόρος Αγλαντζιάς, 2112 Αγλαντζιά

			

Τ.Θ. 24812, 1304 Λευκωσία

Τηλέφωνο:		

+357 22404800

Τηλεομοιότυπο:		

+357 22314672

Ιστοσελίδα:		

www.hhic.ac.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

info@hhic.mlsi.gov.cy

39
METAΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

1. Γενικά - Αποστολή - Όραμα
1.1. Γενικά
Η Αστυνομία Κύπρου έχει υιοθετήσει μια εκπαιδευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας για παροχή αποτελεσματικότερης προστασίας στον πολίτη και δημιουργία ενός ασφαλέστερου κράτους. Αυτή την εκπαιδευτική πολιτική
εφαρμόζει η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.), η οποία απολαμβάνει από το 1996 καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, με συνεχή
αναβάθμιση των προγραμμάτων της, περιλαμβανομένου του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών.
Η εκπαιδευτική δομή, η φιλοσοφία του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών και η μεθοδολογία αξιολόγησης των σπουδαστών συνάδουν σήμερα, σε μεγάλο βαθμό,
με αυτά που ισχύουν σε Αστυνομικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία διαχρονικά έχουν καθιερωθεί ως πρότυπα στον τομέα της Αστυνομικής Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, ικανοποιούν μέρος των προνοιών, που αναφέρονται στη Διαδικασία της Μπολόνια.
Κατά καιρούς γίνονται αναβαθμίσεις στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών για
βελτίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη το εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται
σήμερα η Αστυνομία Κύπρου, την εκπαιδευτική πολιτική, τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που
ακολουθούνται σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), ως επίσης τις
κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης των Δόκιμων Αστυνομικών δίνει έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσα από το οποίο οι δόκιμοι εκπαιδεύονται σε θέματα νομοθεσιών και
αστυνομικής πρακτικής, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούνται σε προσωπικό επίπεδο, ώστε με τη
μονιμοποίησή τους να έχουν καταστεί ικανά μέλη της Αστυνομίας που εκτελούν στο ακέραιο το
καθήκον τους, σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.
Η εκπαίδευση βασίζεται στη φιλοσοφία της ενεργής μάθησης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και στην εφαρμογή συνδυασμένων εκπαιδευτικών μεθόδων για μια πιο αποτελεσματική
αστυνομική εκπαίδευση, που συνδυάζει θεωρία και πρακτική. Για τον σκοπό αυτό έχουν περιληφθεί εκπαιδευτικές μέθοδοι, όπως υπόδυση ρόλων (role play), προσομοιώσεις (simulations),
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εργαστήρια (workshops), μελέτη περιπτώσεων (case studies) κλπ., ενώ η Πρακτική Εξάσκηση
(με εποπτεία Μέντορα) είναι το επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης αστυνομικής εκπαίδευσης.
Εν κατακλείδι, το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Δόκιμων Αστυνομικών παρέχει όλα τα
αναγκαία εφόδια στα μέλη της Αστυνομίας, για να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τις προσδοκίες και απαιτήσεις του κοινού.

1.2. Αποστολή - Όραμα - Αξίες Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
Αποστολή
Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη της Αστυνομίας, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, τόσο σε αστυνομικής όσο και σε διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

Όραμα
Να εξελιχθεί σε ένα αστυνομικό εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και επιμόρφωση ανωτάτου επιπέδου, καθώς και να διεξάγει έρευνα στους τομείς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Αξίες
•► Ήθος
• Δικαιοσύνη
• Σεβασμός στη Διαφορετικότητα
• Αφοσίωση στην Υπηρεσία
Η εποχή της παγκοσμιοποίησης καθιστά αναγκαία την παροχή προς τα μέλη της Αστυνομίας
Κύπρου, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης συναφή με σύγχρονες μεθόδους αστυνόμευσης και
σε επιστημονική βάση. Παράλληλα, λαμβάνει υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικές ανησυχίες του πολίτη. Μέσα από την εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία, καλλιεργείται ένας σφαιρικά καταρτισμένος αστυνομικός, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
στον πολίτη, βασιζόμενος στη συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση που του προσφέρεται, σε
όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας του, με την απαραίτητη εξειδίκευση εκεί όπου απαιτείται.
Η συνεχής αναβάθμιση των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης για καταπολέμηση του εγκλήματος και προστασία του πολίτη.
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2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου λειτουργούν τρεις Σχολές ως ακολούθως:

2.1. Σχολή Αξιωματικών
Η Σχολή Αξιωματικών είναι επιφορτισμένη με την εκπαίδευση των Αξιωματικών της Αστυνομίας,
σε σχέση με διευθυντικά / διοικητικά, κυρίως, θέματα. Διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια και
εργαστήρια για όλους τους βαθμούς, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και αναλαμβάνει
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είτε απευθύνονται σε Αστυνομικούς άλλων
κρατών είτε προσφέρονται από ξένες υπηρεσίες / διπλωματικές αποστολές σε Αξιωματικούς
της Κυπριακής Αστυνομίας.
Επιπρόσθετα, με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014, στο Πρόγραμμα της Σχολής
Αξιωματικών ενσωματώθηκαν διάφορα Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Σεμινάρια, τα οποία απορρέουν από το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφορικά με την
Πολιτική για την Ασφάλεια.

2.2. Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών
I. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Λοχιών
Στο πρόγραμμα Λοχιών, συμμετέχουν όλα τα μέλη της Αστυνομίας, μετά την προαγωγή τους
στον βαθμό του Λοχία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν
μαθήματα εποπτικής διεύθυνσης και επιχειρησιακών ικανοτήτων, που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις εποπτικές και επιχειρησιακές τους γνώσεις και ικανότητες, ούτως ώστε να είναι σε
θέση να εκτελούν τα νέα τους καθήκοντα με αποτελεσματικότητα.
Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται, ουσιαστικά, στο υψηλό επίπεδο των ακαδημαϊκών συνεργατών της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό της
Αστυνομίας. Οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες παραδίδουν, μεταξύ άλλων, θέματα Εποπτικής Διεύθυνσης Εγκληματολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Κοινωνιολογίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
διδακτικό προσωπικό παρουσιάζει θέματα αστυνομικής φύσεως και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 εβδομάδες.
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ΙΙ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών
Οι νεοεισερχόμενοι αστυνομικοί οφείλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Δόκιμων Αστυνομικών, το οποίο σκοπό έχει να τους προσφέρει τις απαραίτητες νομικές, αστυνομικές και κοινωνικές γνώσεις, καθώς και να τους προετοιμάσει κατάλληλα, για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Με την πρόσληψή τους, οι Δόκιμοι Αστυνομικοί τοποθετούνται στην Αστυνομική Ακαδημία για
την παρακολούθηση του προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών, το οποίο
αποτελείται από πέντε (5) εξάμηνα. Το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, τα οποία είναι συνεχόμενα,
πραγματοποιούνται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και είναι διάρκειας δεκαπέντε (15)
εβδομάδων έκαστο.
Μετά τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης των δυο πρώτων εξαμήνων, οι Δόκιμοι Αστυνομικοί τοποθετούνται στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.), για να παρακολουθήσουν
το Γ΄εξάμηνο της εκπαίδευσής τους, διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων.
Μετά το πέρας του Γ΄ εξαμήνου, γίνονται διευθετήσεις για τοποθέτηση των Δοκίμων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις/Τμήματα / Μονάδες / Υπηρεσίες, για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης με
Μέντορα, συνολικής χρονικής διάρκειας 54 εβδομάδων, όπου τους δίδεται η ευκαιρία μεταφοράς της θεωρητικής γνώσης στο πρακτικό πεδίο. Κατά την περίοδο της πρακτικής εξάσκησης
ελέγχονται και καθοδηγούνται από μέντορες, ενώ καλούνται να συμπληρώσουν Ατομικό Δελτίο
Πρακτικής Εξάσκησης (Portfolio), το οποίο περιλαμβάνει τα καθήκοντα που οι Δόκιμοι πρέπει να
εκτελέσουν κατά την περίοδο που θα βρίσκονται τοποθετημένοι σε Αστυνομικούς Σταθμούς /
ΤΑΕ / Τμήμα Τροχαίας / ΜΜΑΔ / άλλα Αστυνομικά Καθήκοντα.
Ακολούθως, οι Δόκιμοι Αστυνομικοί παρακολουθούν το Δ΄ εξάμηνο (διάρκειας 16 εβδομάδων)
το οποίο (από τον Σεπτέμβριο του 2018) πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Πριν από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής τους περιόδου, οι Δόκιμοι τοποθετούνται ξανά
στην Αστυνομική Ακαδημία, για να παρακολουθήσουν το Ε΄ εξάμηνο της φοίτησής τους, διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων. Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής τους περιόδου, οι Δόκιμοι
παραδίδουν το Ατομικό Δελτίο Πρακτικής Εξάσκησής τους, για σκοπούς τελικού ελέγχου και
αξιολόγησης.
Το πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης Δόκιμων Αστυφυλάκων είναι συνολικής διάρκειας
120 εβδομάδων, στο τέλος της οποίας απονέμεται Ανώτερο Δίπλωμα Φοίτησης. Η εκπαίδευση
πιστώνεται με συνολικά 185 ECTS.
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Περιγραφή Μαθημάτων Προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών
Οι διδασκόμενες θεματικές ενότητες κατά το Α΄, Β΄ και Ε΄ εξάμηνο φοίτησης στην Αστυνομική
Ακαδημία είναι οι ακόλουθες:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Βασικές Αρχές Αστυνόμευσης (Α΄, Β΄ και Ε΄ εξάμηνο)
Βασικές Νομικές Διατάξεις (Α΄ εξάμηνο)
Τροχαία (Α΄ εξάμηνο)
Ποινικός Κώδικας (Β΄ και Ε΄ εξάμηνο)

(ε)
(στ)
(ζ)
(η)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Διάφορες Νομοθεσίες (Β΄ και Ε΄ εξάμηνο)
Ξένες Γλώσσες (Α΄, Β΄ και Ε΄ εξάμηνο)
Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες (Α΄, Β΄ και Ε΄ εξάμηνο)
Φυσική Αγωγή (Α΄, Β΄ και Ε΄ εξάμηνο):
Γυμναστική και Υγιεινή Διατροφή
Πρώτες Βοήθειες
Ασκήσεις Ακριβείας
Αυτοάμυνα

(θ) Πληροφορική (Α΄ και Β΄ εξάμηνο):
(i) Βασικές γνώσεις πληροφορικής
(ii) Μηχανογραφημένα Προγράμματα Αστυνομίας
(ι) Προσωπική Ανάπτυξη (Α΄, Β΄ και Ε΄ εξάμηνο)
(ια) Κοινωνική Προσφορά (Α΄ και Β΄ εξάμηνο)

Η εκπαίδευση, κατά το Γ΄ εξάμηνο στη Μ.Μ.Α.Δ., περιλαμβάνει:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(στ)
(ζ)

Εκπαίδευση για Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ικανότητας Κατοχής Υπηρεσιακού Οπλισμού
Οπλομηχανήματα, οπλοχρησία και εξειδικευμένες βολές
Αντιοχλαγωγικές ασκήσεις
Χρήση ροπάλων - χειροπέδων
Πρακτική έρευνας - σύλληψης
Συνοδεία προσωπικοτήτων
Πορείες, διαβίωση, καταρριχήσεις, αναρριχήσεις κ.λπ.
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(η)
(θ)
(ι)
(ια)

Στίβος μάχης
Πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών επεισοδίων
Εκρηκτικοί μηχανισμοί
Φυσική Αγωγή

Οι διδασκόμενες θεματικές ενότητες κατά το Δ΄ εξάμηνο φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
είναι οι ακόλουθες:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Αστυνόμευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αστυνόμευση και Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις
Εισαγωγή στην Αστυνόμευση
Εισαγωγή στην Ποινική Δικαιοσύνη
Θέματα Εγκληματολογίας

ΙΙΙ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών
Οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί που προσλαμβάνονται στην Αστυνομία χωρίζονται σε Σειρές
Εκπαίδευσης και τοποθετούνται στην Αστυνομική Ακαδημία για εκπαίδευση διάρκειας 17εβδομάδων. Κατά την περίοδο αυτή, οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί εκπαιδεύονται στην A.A.K. για
9 εβδομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο φάσεις των 4 και 5 εβδομάδων και στη Μ.Μ.Α.Δ. για
άλλες 8 εβδομάδες.
Συγκεκριμένα, με την πρόσληψή τους στην Αστυνομία, οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί τοποθετούνται στην Α.Α.Κ., για να παρακολουθήσουν την Α΄ φάση της εκπαίδευσής τους, διάρκειας 4
εβδομάδων.
Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης της εκπαίδευσης στην Α.Α.Κ., οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί τοποθετούνται στη Μ.Μ.Α.Δ., για να παρακολουθήσουν τη Β΄ φάση εκπαίδευσης, διάρκειας
8 εβδομάδων.
Στη συνέχεια, οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί επανατοποθετούνται στην Α.Α.Κ., για να παρακολουθήσουν την Γ΄ φάση της εκπαίδευσής τους, διάρκειας 5 εβδομάδων.
Οι διδασκόμενες θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:
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(1) Αστυνομικά θέματα
(α) Αστυνομικά καθήκοντα
(β) Νομικά και εξουσίες
(γ) Νομοθεσίες Τροχαίας
(δ) Διάφορες νομοθεσίες
(ε) Αστυνομική πρακτική εφαρμογή
(2) Πρώτες Βοήθειες
Βασικές γνώσεις για άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε συνηθισμένα περιστατικά
(3) Πληροφορική
(α) Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(β) Δακτυλογράφηση κειμένων
(γ) Μηχανογραφημένα Συστήματα Αστυνομίας
(4) Κοινωνική Αγωγή
(α) Εγκληματολογία / Κοινωνιολογία
(β) Αστυνομική Ψυχολογία
(γ) Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
(δ) Γενική εκπαίδευση
(5) Φυσική Αγωγή και άλλη εκγύμναση
(α) Ασκήσεις Ακριβείας
(β) Σήματα Τροχαίας
(γ) Γυμναστική
(6) Πειθαρχία/Εμφάνιση/Συμπεριφορά
(7) Εκπαίδευση στη Μ.Μ.Α.Δ.
(α) 	Εκπαίδευση για Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ικανότητας Κατοχής Υπηρεσιακού Οπλισμού
(β) Οπλομηχανήματα, Οπλοχρησία και Βολές
(γ) Αντιοχλαγωγικές Ασκήσεις
(δ) Χρήση ροπάλων - χειροπέδων
(ε) Πρακτική έρευνας - σύλληψης
(στ) Συνοδεία προσωπικοτήτων
(ζ) Πορείες, διαβίωση, καταβάσεις, αναρριχήσεις κ.ά.
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2.3. Σχολή Ξένων Γλωσσών
Η Σχολή Ξένων Γλωσσών λειτούργησε για πρώτη φορά το 1993 και έκτοτε διοργανώνει εντατικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, ανάλογα με τις ανάγκες της Αστυνομίας Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Σχολή Ξένων Γλωσσών έχει πραγματοποιήσει προγράμματα
εκμάθησης τουρκικής, αραβικής, γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής, ρωσικής και ισπανικής γλώσσας.
Τα προγράμματα, συνήθως, διαρκούν δύο ακαδημαϊκά έτη και η εκμάθηση των γλωσσών διεξάγεται σε εντατικούς ρυθμούς. Δύνανται να τα παρακολουθήσουν μέλη της Αστυνομίας, νοουμένου ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Οι συμμετέχοντες ενδέχεται, σε μεταγενέστερο
στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, να κληθούν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για παρακολούθηση επαναληπτικών μαθημάτων.
Περαιτέρω, η Σχολή Ξένων Γλωσσών έχει την ευθύνη συντονισμού της συμμετοχής μελών της
Αστυνομίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για παρακολούθηση μαθημάτων Ξένων
Γλωσσών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

3. Προσόντα για Πρόσληψη στην Αστυνομία - Τρόπος Εισδοχής
3.1. Ο αιτητής θα πρέπει:
3.1.1.
(α) Nα είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(β)	Nα παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με τον χαρακτήρα του και, αν
έχει προϋπηρεσία στον Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια
Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου
ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη
διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής.
(γ)	Nα έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος, εκτός αν έχει προϋπηρεσία ως μέλος της Αστυνομίας
κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών:
		Νοείται, ότι οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους
τακτικούς ειδικούς αστυνομικούς ή ειδικούς αστυνομικούς που είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία.
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4. Προσόντα για Πρόσληψη στην Αστυνομία - ΤρόΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

(δ)	Nα πιστοποιείται, ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική
του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την
πρόσληψή του, η οποία θα διαπιστώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον
Πίνακα «Α» των σχετικών Κανονισμών. Μεταξύ άλλων πρέπει:
		
		
		

(1)	να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή
του χωρίς τη χρήση ακουστικών,
(2) 	να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε
σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλους αυτού, και
(3) να διαπιστωθεί, γενικά, η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.

(ε) Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μ. οι άνδρες, και του 1.60 μ. οι γυναίκες.
(στ)	Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.
(ζ) Να έχει καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μίας ξένης γλώσσας.
(η)	Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην
εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
(θ)	Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, που διεξάγονται
από Επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη
του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Τα Αθλητικά Αγωνίσματα και το Ελάχιστο Όριο Επιτυχίας είναι τα ακόλουθα:
		

		

		

(1)	Δύναμη Χειρολαβής με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες 90 kg και για τις
γυναίκες 65 kg. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές για κάθε χέρι και καταγράφεται
η καλύτερη προσπάθεια.
(2)	Δίπλωση από Εδραία Θέση με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες 0 cm και για
τις γυναίκες 5 cm. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια.
(3)	Μέτρηση κατακόρυφου άλματος με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες 40 cm
και τις γυναίκες 30 cm. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η
καλύτερη προσπάθεια.

48
METAΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

		

		

(4)	Δρόμος ταχύτητας 30 μέτρων με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άντρες 4,5 sec και
για τις γυναίκες 5,0 sec. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η
καλύτερη προσπάθεια.
(5)	Δοκιμασία δρόμου αντοχής 12 λεπτών με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες
2.400 m και για τις γυναίκες 2.000 m. Η δοκιμασία εκτελείται μόνο μία φορά.

(ι)	Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
(ια)	Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από
τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό
αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
(ιβ)	Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή
την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό
του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με
την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως
διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης
απολύεται από την Αστυνομία.
(ιγ) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
		Νοείται ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος
του υποψηφίου σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος:
ύψος²).
(ιδ)	Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τον σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από
έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, έναν (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2)
εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή έναν (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και
έναν (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.
3.1.2.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση, να εξουσιοδοτήσει τον διορισμό με σύμβαση για ορισμένο
χρονικό διάστημα προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
3.1.3.
Κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομίαν εκτός αν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό
αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, μετά από λήψη αίματος
ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:
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Νοείται ότι κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλεται στον πιο
πάνω έλεγχο κατά τον ουσιώδη χρόνο, πριν να του προσφερθεί διορισμός, και σε περίπτωση
άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον περί Αστυνομίας Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς.

Υποψήφιος για διορισμό στην Αστυνομία ως Ειδικός Αστυνομικός πρέπει:
1. (α) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(β)	Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με τον χαρακτήρα και τη διαγωγή του.
(γ) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
(δ)	Να πιστοποιείται, ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική
του καταλληλότητα, για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την
πρόσληψή του, η οποία θα διαπιστώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον
Πίνακα «Α» των σχετικών Κανονισμών. Μεταξύ άλλων πρέπει:
		 (i)	να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η
καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών,
		 (ii)	να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε
σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλους αυτού,
		 (iii) να διαπιστωθεί, γενικά, η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.
(ε) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(στ)	Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην
εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
(ζ)	Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανό να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή
την προγενέστερη του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά στον διορισμό
του στην Αστυνομία:
		Νοείται ότι αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του
για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και, ακολούθως, διορίζεται
στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του απολύεται από την Αστυνομία.
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(η)	Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
(θ)	Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια
υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή
πειθαρχικό παράπτωμα.
(ι)	Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας
ή ηθικής αισχρότητας.
(ια)	Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, που διεξάγονται
από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Αρχηγό για τον σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού. Τα αθλητικά αγωνίσματα και το ελάχιστο όριο επιτυχίας είναι
τα ακόλουθα:
(1)	Δύναμη Χειρολαβής με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες 90 kg και για τις
γυναίκες 65 kg. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές για κάθε χέρι και καταγράφεται
η καλύτερη προσπάθεια.
		 (2) Δίπλωση από Εδραία Θέση με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες 0 cm και για
τις γυναίκες 5 cm. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια.
		 (3)	Μέτρηση κατακόρυφου άλματος με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες 40 cm
και τις γυναίκες 30 cm. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η
καλύτερη προσπάθεια.
		(4) Δρόμος ταχύτητας 30 μέτρων με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άντρες 4,5 sec και
για τις γυναίκες 5,0 sec. Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η
καλύτερη προσπάθεια.
		 (5)	Δοκιμασία δρόμου αντοχής 12 λεπτών με ελάχιστο όριο επιτυχίας για τους άνδρες
2.400 m και για τις γυναίκες 2.000 m. Η δοκιμασία εκτελείται μόνο μία φορά.

		

(ιβ) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
		Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος
του υποψήφιου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος :
ύψος²)˙
(ιγ)	Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία
διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από έναν (1)
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Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, έναν (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή έναν (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και
έναν (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.

4. Κατάλογος Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης
Μετά τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων, καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση κατά σειρά επιτυχίας, με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής
εξέτασης. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε
τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποβάλλονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης ως ακολούθως:
• Ιατρικές Εξετάσεις
• Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα
• Ψυχομετρικές Εξετάσεις

5. Καταρτισμός Πίνακα Διοριστέων
Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών, όλοι οι επιτυχόντες συμπεριλαμβάνονται
στον Πίνακα Διοριστέων, στον οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας οι υποψήφιοι και οι
συνολικές μονάδες τις οποίες ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε στη γραπτή εξέταση, στις
οποίες προστίθενται και οι μονάδες για τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα του κάθε υποψηφίου.
Νοείται ότι η βαρύτητα που προσδίδεται στο καθένα από τα πιο πάνω κριτήρια αποτιμάται σε
μονάδες ως εξής:
(i)	αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο τις ενενήντα τρεις
(93) μονάδες.
(ii)	αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των άλλων προσόντων των υποψηφίων: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο μέχρι εφτά (7) μονάδες, ως εξής:
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(αα) πανεπιστημιακός τίτλος (πτυχίο), δύο (2) μονάδες

		

(ββ)	μεταπτυχιακός τίτλος, μία (1) μονάδα επιπρόσθετα των μονάδων της υποπαραγράφου (αα)

		

(γγ)	διδακτορικός τίτλος, μία (1) μονάδα, επιπρόσθετα των μονάδων των υποπαραγράφων (αα) και (ββ)

		

(δδ) πλήρης στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά, μία (1) μονάδα

		

(εε) προϋπηρεσία ως Ειδικός Αστυνομικός, τουλάχιστον τριών (3) ετών, μία (1) μονάδα:

	Νοείται περαιτέρω ότι η κατοχή πέραν του ενός (1) πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού
ή διδακτορικού τίτλου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα, επιπρόσθετα των μονάδων
των υποπαραγράφων (αα), (ββ) ή (γγ).
	Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των Ειδικών Αστυνομικών το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης αποτιμάται στις ενενήντα τέσσερις (94) μονάδες, ενώ δεν ισχύει η πίστωση μίας (1) μονάδας για προϋπηρεσία ως Ειδικός Αστυνομικός.
	Νοείται περαιτέρω ότι για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προσόντων απαιτείται
από τους υποψηφίους να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και
αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών
Νόμου.
Οι προσλήψεις διενεργούνται από τον Πίνακα Διοριστέων, κατά σειρά επιτυχίας, ο οποίος παύει
να είναι σε ισχύ μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του.

6. Δίδακτρα
Η φοίτηση είναι δωρεάν.
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7. Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί πηγή πληροφοριών, η οποία μέσω σύγχρονων μεθόδων, διαδικασιών
και προγραμμάτων υποστηρίζει τον κάθε σπουδαστή κατά την ακαδημαϊκή του πορεία, το μελετητή στην προσπάθειά του να αναπτύξει και να διαδώσει γνώση επί συγκεκριμένων θεμάτων
και το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό στην προσπάθειά του να προσφέρει ορθή αστυνομική παιδεία στους σπουδαστές. Διαθέτει 12.500 τόμους βιβλίων, ενώ η συλλογή της εμπλουτίζεται σε τακτική βάση, με ποιοτικές εκδόσεις, έχοντας πάντοτε ως στόχο την ενίσχυση της
προσφερόμενης εκπαίδευσης και του πνεύματος στην Αστυνομική Ακαδημία.
Η βιβλιοθήκη της Αστυνομικής Ακαδημίας διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο αναζήτησης των διαθέσιμων βιβλίων, ενώ έχει εμπλουτιστεί με ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικά επιστημονικά
περιοδικά. Παράλληλα, η σύναψη συμφωνιών με διάφορους ιστότοπους και επιστημονικές
πλατφόρμες που διατηρούν στο διαδίκτυο, την καθιστά ως μία αξιόλογη πηγή άντλησης πληροφοριών σε αστυνομικά, εγκληματολογικά και άλλα συναφή θέματα.

Χρήση της Βιβλιοθήκης
Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των αφυπηρετησάντων μελών, τα οποία, αφού εξασφαλίσουν κάρτα μέλους,
μπορούν να δανείζονται συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων, για περίοδο που καθορίζεται στους Κανονισμούς της Βιβλιοθήκης.
Περαιτέρω, πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν και εξωτερικοί χρήστες,
μη μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, χωρίς ωστόσο δικαίωμα δανεισμού, παρά μόνο κατόπιν
άδειας της Διεύθυνσης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.

Ωράριο Λειτουργίας
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά μεταξύ των ωρών 07:30 - 15:00.
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8. Ωφελήματα Αποφοίτων
Μετά από τριετή φοίτηση στην Αστυνομική Ακαδημία, οι απόφοιτοι μονιμοποιούνται στον βαθμό
του αστυνομικού.
Απολαβές: Κλ. Α3 - Α5 - Α7
Προοπτικές: Ανέλιξη μέχρι την ανώτατη βαθμίδα της Αστυνομίας και άλλα ωφελήματα

9. Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τα προσόντα/κριτήρια για πρόσληψη, τους όρους υπηρεσίας, τις ημερομηνίες προκήρυξης και λήξης νέων θέσεων και διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται
στο Γραφείο Προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία.

			
			
			
			
			

Διεύθυνση: 		
Τηλέφωνο:		
Τηλεομοιότυπο: 		
Ιστοσελίδα: 		
Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

T.K. 23636 Λευκωσία
+357 22808434
+357 22808673
www.police.gov.cy
academy.recruitment@police.gov.cy
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ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤA
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
1. Γενικά - Όραμα - Αποστολή
Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία υλοποιούν την ευρωπαϊκή πολιτική για συνεχή σχέση του
Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Η ίδρυση και λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο
του 2012. Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς. Παράλληλα, ικανοποιούν τη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε επίκαιρα επαγγέλματα. Επομένως, παρέχουν την ευκαιρία στους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και
αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή.

2. Προγράμματα Σπουδών για τη Σχολική Χρονιά 2018 - 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συγκολλήσεις Σωληνώσεων Διακίνησης Φυσικού Αερίου και
Βιομηχανικών κατασκευών
Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτηλιακά
Ηλεκτρομηχανολογικές - Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Α΄ Τεχνική Σχολή
Λευκωσίας

Γ΄ Τεχνική Σχολή
Λεμεσού

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Τεχνολογία CNC στην Ξυλουργική Βιομηχανία
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Τεχνική Σχολή
Λάρνακος

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Τεχνική Σχολή
Πάφου
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3. Περιγραφή Προγραμμάτων
3.1. Τεχνικός Διαχείρισης Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών
και Οικιακών Εγκαταστάσεων
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Εγκαθιστά, επεκτείνει, συντηρεί και επισκευάζει δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού
αερίου καυσίμου, καθώς και τις σχετικές βαλβίδες και τα όργανα αυτών.
Πραγματοποιεί ασφαλείς συνδέσεις νέων αγωγών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής
φυσικού αερίου.
Μεριμνά για την ασφαλή συντήρηση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.
Εγκαθιστά (σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος, τις προδιαγραφές και τα σχέδια) τις
απαραίτητες συσκευές και όργανα μέτρησης, ρύθμισης και μείωσης της πίεσης, των βαλβίδων διακοπής και των οργάνων ελέγχου και διαχείρισης της κίνησης του φυσικού αερίου
στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.
Συντηρεί και επισκευάζει (σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος, τις προδιαγραφές και
τα σχέδια) τις απαραίτητες συσκευές και όργανα μέτρησης , ρύθμισης και μείωσης της πίεσης, των βαλβίδων διακοπής και των οργάνων ελέγχου και διαχείρισης της κίνησης του
φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.
Εγκαθιστά, επεκτείνει, συντηρεί, επισκευάζει και μετατρέπει εσωτερικά δίκτυα μεταφοράς
και διανομής φυσικού αερίου καυσίμου και αγωγούς καυσαερίων, βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων, καθώς και τις σχετικές βαλβίδες και όργανα αυτών.
Εγκαθιστά νέους αγωγούς φυσικού αερίου καυσίμου σε εσωτερικά δίκτυα μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου καυσίμου.
Συνδέει (σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια) τις συσκευές αερίων καυσίμων, τα όργανα ελέγχου, τις διατάξεις
ασφαλείας και αυτοματισμού στα εσωτερικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καυσίμου.
Αναλαμβάνει την ορθή και ασφαλή συντήρηση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καυσίμου.
Αναλαμβάνει την ορθή και ασφαλή μετατροπή και επέκταση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καυσίμου και των αγωγών καυσαερίων (σύμφωνα με τις
οδηγίες του επιβλέποντος, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια).
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ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
•
•
•

Αναλαμβάνει την ορθή και ασφαλή συντήρηση και επισκευή των συσκευών φυσικού αερίου καυσίμου.
Ελέγχει τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων και συνυπογράφει πιστοποιητικό ελέγχου της
εγκατάστασης.
Εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει καυστήρες καύσης αερίων καυσίμων.

3.2. Τεχνικός Συγκόλλησης Σωληνώσεων Διακίνησης Αερίων
και Βιομηχανικών Κατασκευών
Εφαρμόζει τεχνικές κοπής μετάλλων με φλόγα οξυγόνου-ασετιλίνης ή οξυγόνου-προπανίου, με
ηλεκτρικό τόξο άνθρακα υπό πίεση αέρα, με τόξο πλάσματος ή με ηλεκτρικό τόξο.
•
•
•
•
•
•

Εφαρμόζει τεχνικές συναρμογής σωλήνων διακίνησης αερίων και τεμαχίων για συγκόλληση και διαμορφώνει τις ακμές που θα συγκολληθούν.
Εφαρμόζει τεχνικές καθαρισμού και ελέγχου της συγκόλλησης.
Εφαρμόζει τεχνικές συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο.
Εφαρμόζει τεχνικές συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG-MAG
Εφαρμόζει τεχνικές συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου TIG
Εφαρμόζει τεχνικές συγκόλλησης τήξης οξυγόνου-ασετιλίνης.

3.3. Τεχνικός Βιομηχανικών και Οικιακών Αυτοματισμών
•

•

•

•

Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του τμήματος αυτοματισμών, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικής ή/και έκτακτης εργασίας και συγκεντρώνει
στοιχεία, συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία εγκαταστάσεων αυτοματισμών και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης ή/και εγκατάστασης.
Επιθεωρεί, ελέγχει και αξιολογεί υλικούς πόρους προς τις διαθέσιμες προδιαγραφές και
εξασφαλίζει την επάρκεια και καταλληλότητα των εργαλείων, αναλωσίμων, μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής και συντάσσει παραγγελίες τέτοιου είδους εξοπλισμού και παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησής τους.
Προτείνει τεχνικές λύσεις σε θέματα αυτοματισμού με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων
ασφάλειας και υγιεινής. Τηρεί αυστηρά τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος, συμμετέχει στη συντήρηση, στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών
καταναλώσεων ενέργειας, στην παραγγελία πρώτων υλών και ειδικών εξαρτημάτων και υλικών, στον υπολογισμό του κόστους υλοποίησης των έργων αυτοματισμού, συνεισφέρει στη
σύνταξη του σχεδίου υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Αναγνωρίζει, μετρά, ελέγχει και ρυθμίζει μέρη ή ολόκληρους μηχανισμούς φυσικοχημικών
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•

διεργασιών ή/και συγκροτημάτων παραγωγής με αυτοματισμούς, διαπιστώνει μεθοδολογικά δυσλειτουργίες και παίρνει ή προτείνει τα ενδεικνυόμενα για την εξάλειψη αυτών μέτρα, αποκαθιστά τις βλάβες και εκτελεί όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές
των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων ή/και αλλαγές εξαρτημάτων,
ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη και εφαρμόζει συγκεκριμένες, δεδομένες προδιαγραφές, κανονισμούς ή/και εντολές εργασίας.
Ταυτοποιεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και κυκλώματα, τα χρησιμοποιεί χωρίς λάθη,
αναλύει το σύνολο των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες
και εξασφαλίζει την αποκατάσταση λειτουργίας, τη συντήρηση ή/και την εγκατάσταση συσκευών και οργάνων αυτοματισμού, βαθμονομεί τα παραπάνω όργανα και ελέγχει προγράμματα βιομηχανικών PLC.

3.4. Τεχνικός Εγκατάστασης και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
και Ανεμογεννητριών
•

•

•
•

Ενημερώνεται, οργανώνει και υλοποιεί το σχέδιο εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών, εξασφαλίζοντας τις πρώτες ύλες
και κατανέμοντας το προσωπικό στις θέσεις εργασίας.
Ελέγχει και επιλύει προβλήματα που αφορούν στη συναρμολόγηση των φωτοβολταϊκών
στοιχείων και μηχανισμών ανεμογεννητριών, στην κατασκευή των βάσεων στήριξής τους,
στη σύνδεσή τους με το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών.
Εκτελεί τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές μετρήσεις για τη συμπλήρωση πρωτοκόλλου ορθής λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών.

3.5. Τεχνικός ηλεκτρομηχανολογικών ψυκτικών εγκαταστάσεων στη βιομηχανία
•
•
•
•

Επιτηρεί τον ηλεκτρομηχανολογικό ψυκτικό εξοπλισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος στη
βιομηχανική μονάδα .
Πραγματοποιεί επεμβάσεις επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης του ηλεκτρομηχανολογικού ψυκτικού εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στη βιομηχανική μονάδα.
Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και υγιεινής
της βιομηχανικής μονάδας.
Φροντίζει για την απόκτηση και διαφύλαξη της ρητής και άρρητης γνώσης της βιομηχανικής μονάδας σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικού ψυκτικού εξοπλισμού, που βρίσκεται ήδη
εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί στη βιομηχανική μονάδα.
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ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
3.6. Τεχνικός Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών.
Εγκαθιστά τα απαιτούμενα Δίκτυα Η/Υ και Επικοινωνιών για επαγγελματική χρήση.
Εγκαθιστά τα απαιτούμενα Δίκτυα Η/Υ και Επικοινωνιών για οικιακή χρήση.
Εγκαθιστά τα απαιτούμενα Δίκτυα Η/Υ και Επικοινωνιών για την κάλυψη συναυλιών και εκδηλώσεων.
Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών.
Πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις σε Δίκτυα Η/Υ και Επικοινωνιών για επαγγελματική και οικιακή χρήση.
Επισκευάζει βλάβες σε Δίκτυα Η/Υ και Επικοινωνιών για επαγγελματική και οικιακή χρήση
Επικοινωνεί με τους χειριστές και χρήστες Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών.
Ενημερώνει τους χρήστες Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών για επαγγελματική και οικιακή
χρήση σχετικά με τις λειτουργίες και τη συχνότητα συντήρησης των δικτύων τους.
Υποστηρίζει τους χρήστες Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών για επαγγελματική και οικιακή
χρήση σχετικά με τις λειτουργίες και τη συχνότητα συντήρησης των δικτύων τους, επιλύοντας προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων τους.

3.7. Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών
•

•
•

Ασχολείται με τον συνολικό κύκλο φροντίδας βιολογικών κηπευτικών καλλιεργειών, την
ανάπτυξη των φυτών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων.
Συμμετέχει στην κατασκευή και την εγκατάσταση του απαραίτητου για τις βιολογικές καλλιέργειες εξοπλισμού (θερμοκήπια) και μεριμνά για τη συντήρησή του.
Ενημερώνεται για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων, τις εξελίξεις στον χώρο δραστηριότητάς του και διαχειρίζεται μια μονάδα παραγωγής βιολογικών κηπευτικών προϊόντων.

3.8. Ειδικός Αρτοποιός και Ζαχαροπλάστης
•

•

Ασχολείται με την παρασκευή και το εμπόριο ειδών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, από την
επιλογή και παραγγελία των υλικών που απαιτούνται μέχρι την εκτέλεση παραγγελιών για
λογαριασμό καταστημάτων ή επιχειρήσεων με είδη διατροφής και την τελική τοποθέτηση
και παρουσίαση των προϊόντων στις βιτρίνες και τα ράφια πώλησης.
Προετοιμάζει, ψήνει, γαρνίρει και παρουσιάζει τα διάφορα είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
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•

•
•

Αναγνωρίζει και επιλέγει τα κατάλληλα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό και εφαρμόζει
τις σωστές μεθόδους προετοιμασίας και παρουσίασης των παρασκευασμάτων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.
Εξηγεί και αξιολογεί τον ρόλο και τη σημασία των κατάλληλων υλικών για την τελική παρουσίαση και προβολή των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.
Ενημερώνεται για την ποιότητα και τη θρεπτική αξία των υλικών και προϊόντων, όπως επίσης και για τις διάφορες μορφές που διατίθενται και αξιοποιούνται στην επισιτιστική βιομηχανία.Κοστολογεί τα διάφορα προϊόντα και αξιολογεί τον ρόλο και τη συμβολή της κοστολόγησης στη διαδικασία της προετοιμασίας και διάθεσης των προϊόντων ζαχαροπλαστικής
και αρτοποιίας.

3.9. Τεχνικός Συντήρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων
•
•

•
•
•

Αποτυπώνει σε αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενη οικοδομή.
Βοηθά στην αποτύπωση υφιστάμενων Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων κτηρίων Βοηθά αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς στη σχεδίαση αρχιτεκτονικής μελέτης και στατικής μελέτης σε τροποποιήσεις ή και επεκτάσεις κτηρίων.
Βοηθά αρχιτέκτονες και μηχανικούς στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
Βοηθά μηχανικούς στην ετοιμασία μελέτης, τόσο Ηλεκτρικών όσο και Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων σε υπό ανακαίνιση ή αποκατάσταση κτήρια.
Συμβάλλει στην εφαρμογή και εκπόνηση/υλοποίηση των πιο πάνω.
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ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
3.10. Τεχνικός Διαχείρισης Αγορών και Προμηθειών Πλοίων
•

Μπορεί να εργαστεί στο τμήμα αγορών σε εταιρείες που ασχολούνται με τη Ναυτιλία ή γενικότερα με τις αγορές και προμήθειες προϊόντων και υλικών σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Μπορεί να ερευνά και να εντοπίζει προϊόντα και προμηθευτές και να θέτει τα κατάλληλα
κριτήρια για την αξιολόγησή τους και γνωρίζοντας την τεχνική των διαπραγματεύσεων. Επίσης, θα γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο και το διεθνές δίκαιο, καθώς και τα διεθνή συστήματα
πιστοποίησης που αφορούν στον συγκεκριμένο τομέα.
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών.
Ικανότητες επικοινωνίας τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Ειδικότερα για τη Ναυτιλία, το πρόγραμμα θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να
μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του τομέα και τη
φύση του παγκόσμιου δικτύου ναυτιλίας και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

•

•
•
•

4. Τρόπος Εισδοχής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Επίδοση - Γενικός Βαθμός
(Γενικός Βαθμός - 10 x 5 Π.χ.
(14 6/13 -10) x 5 = 22.31

Εκπαίδευση

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

50

Πιστό Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, με Αναλυτική Κατάσταση Μαθημάτων και
Βαθμολογιών

20

Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Μαθημάτων
Παρακολούθησης του Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, με γενικό βαθμό 17/20 και άνω.
ή
Αποδεκτά τεκμήρια πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (για το πρόγραμμα σπουδών
“Τεχνικός Διαχείρισης Αγορών και Προμηθειών
Πλοίων”)

10

Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Μαθημάτων
Παρακολούθησης του Απολυτηρίου Μέσης
Εκπαίδευσης, με γενικό βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο
του 15/20 και μικρότερο του 17/20.

70
Συνάφεια

Η συνάφεια με το επιλεγμένο Πρόγραμμα των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. ορίζεται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, ανάλογα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθημάτων Παρακολούθησης του Αιτητή. (βλ. Κατάλογο Συναφών Ειδικοτήτων Μ.Τ.Ε.Ε./μαθημάτων).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

20

(α) Πιστοποιητικά Ανεργίας: Βεβαίωση Ανέργου
(Κωδ.1) ή Έντυπο R210 (ES19) απο το Τμήμα
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία να πιστοποιεί περίοδο ανεργίας 3 μηνών και άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων
(31/7/2019)
(β) Πιστοποιητικά Αποφοίτησης: Πιστό Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης της σχολικής χρονιάς 2018 - 2019 ή Βεβαίωση Ανώτερου
ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος παρακολούθησης ή ολοκλήρωσης των μαθημάτων πριν
από τον Σεπτέμβριο του 2019.
(γ) Τερματισμός Σπουδών: 1. Βεβαίωση από Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία
να αποδεικνύει ότι ο/η αιτητής/τρια παρακολουθούσε μαθήματα μέχρι το εαρινό εξάμηνο του
2019. 2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα βεβαιώνει ότι τερμάτισε τις σπουδές του/της το καλοκαίρι του 2019.
(δ) Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Στρατιωτικής Θητείας: Βεβαίωση/Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο
και σφραγισμένο από Αρμόδιο Φορέα/Διεύθυνση/Διοίκηση/Τμήμα της Εθνικής Φρουράς ή του
Υπουργείου Άμυνας, το οποίο να αποδεικνύει ότι
ο αιτητής θα ολοκληρώσει τη στρατιωτική του
θητεία το καλοκαίρι του 2019.

1
ανά
έτος
(12
μήνες)

(1) Βεβαίωση Εργοδότη (να αναφέρεται η περίοδος εργοδότησης, η θέση εργασίας και η μορφή
απασχόλησης)
(2) Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υ.Κ.Α.Β
-10 (η οποία θα βεβαιώνει τον εργοδότη και την
περίοδο απασχόλησης)

Άνεργος
ή
Ολοκλήρωση Μέσης
Εκπαίδευσης κατά
το καλοκαίρι του 2019
ή

Επαγγελματική
Κατάσταση

Ολοκλήρωση/
Τερματισμός
Ανώτερης - Ανώτατης
Εκπαίδευσης κατά
το καλοκαίρι του 2019
15

ή
Άρρεν που έχει
ολοκληρώσει τη
Στρατιωτική του Θητεία
κατά το καλοκαίρι
του 2019

Συναφής Εμπειρία
(μέγιστη μοριοδότηση)

5

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ηλικία (κάτω των 35 ετών)

10

(1) Πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως

10

Ορφανός:
Πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Θανάτου Γονέα
Τέκνο Πεσόντος / Αναπήρου Πολέμου:
Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων
Τέκνο Αγνοουμένου:
Βεβαίωση από την Υπηρεσία Αγνοουμένων/ ή
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων
Τέκνο Εγκλωβισμένων:
Βεβαίωση απο την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων
Λήπτης / Τέκνο Λήπτη Δημοσίου Βοηθήματος:
Βεβαίωση απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Άτομο με Σοβαρή Ασθένεια:
Ιατρική Βεβαίωση
Άτομο με Αναπηρία:
Βεβαίωση απο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες
Γονέας / Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας:
Βεβαίωση Πολυτεκνικής Ιδιότητας απο την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ή Πιστό Αντίγραφο Ταυτότητας Πολυτέκνου
Γονέας / Τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας:
Βεβαίωση απο τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ή Βεβαίωση
χορηγίας Επιδόματος απο Υπηρεσία Χορηγιών
και Επιδομάτων.

Ορφανός (μέχρι 25 ετών)
ή
Τέκνο Αγνοουμένου/
Πεσόντος/ Αναπήρου
Πολέμου/ Εγκλωβισμένων
ή
Προσωπική
και
Οικογενειακή
Κατάσταση

15

Λήπτης/Τέκνο Λήπτη (μέχρι
25 ετών) βοηθήματος από
το Γραφείο Ευημερίας
ή

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Άτομο με Σοβαρή
Ασθένεια/Αναπηρία
ή
Γονέας ή Τέκνο (μέχρι
25 ετών) Πολύτεκνης
Οικογένειας
ή
Γονέας ή Τέκνο (μέχρι
25 ετών) Μονογονεϊκής
Οικογένειας
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5. Όροι φοίτησης
Σύστημα Μοριοδότησης για επιλογή των εισερχόμενων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.).
Η φοίτηση είναι διετής και διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο.
Περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται για πέντε διδακτικές περιόδους την ημέρα, σε απογευματινό-βραδινό χρόνο. Επίσης, περιλαμβάνει και πρακτική
εξάσκηση στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις ή αλλού, η οποία θα πραγματοποιείται σε συνεχόμενο χρόνο κατά τη λήξη των μαθημάτων δεύτερου και τέταρτου εξαμήνου και θα έχει διάρκεια 6
εβδομάδων για κάθε δύο εξάμηνα.

6. Δίδακτρα
Η φοίτηση για όλους τους φοιτητές είναι δωρεάν.

7. Επικοινωνία
Γενικός Συντονιστής ΜΙΕΕΚ
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Διεύθυνση:
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
		
Ακρόπολη
		
1434 Λευκωσία
Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+357 22800653/828
Τηλεομοιότυπο: 		
+357 22428273
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mieek.ac.cy
Ιστοσελίδα: 		
mieek.ac.cy
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Γενικά - Όραμα - Αποστολή
Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο είναι ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος των ναυτιλιακών
εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο. Το Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1989, αρχικά με το όνομα
Κυπριακό Ναυτιλιακό Συμβούλιο, από δεκαεπτά ιδρυτικά μέλη. Σήμερα το Επιμελητήριο αποτελείται από 200 μέλη-εταιρείες, που διαχειρίζονται από την Κύπρο 2200 περίπου πλοία άνω των
74 εκατ. τόνων χωρητικότητας, καθιστώντας το έτσι έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς
οργανισμούς παγκοσμίως. To Επιμελητήριο παρέχει πληροφορίες σε νέους ανθρώπους για τις
θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίας στη ναυτιλία, με διαλέξεις σε γυμνάσια και λύκεια καθώς
και με την συμμετοχή του σε εκθέσεις καριέρας που διοργανώνονται από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς.

2. Επαγγελματικά Προγράμματα
2.1. Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού
2.1.1. Οι ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:
Μαθηματικά, Φυσική, Μετεωρολογία, Πληροφορική, Αγγλικά και σε μαθήματα ειδικότητας
όπως: Ναυτιλία, Ευστάθεια, Φορτώσεις, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Ναυτικό Δίκαιο κ.λπ.

2.1.2. Οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αγγλικά και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:
Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Μηχανές Πλοίου και Βοηθητικά Μηχανήματα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λπ.

2.2. Εκπαίδευση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
2.2.1. ΕΛΛΑΔΑ
Η Εκπαίδευση γίνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της Ελλάδας και η διάρκεια φοίτησης είναι 4 χρόνια και περιλαμβάνει 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2
εξάμηνα πρακτικής εκπαίδευσης στο πλοίο. Μετά την επιτυχημένη φοίτηση στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, οι φοιτητές αποκτούν πτυχίο Πλοιάρχου Γ΄(Ανθυποπλοιάρχου) ή Μηχανικού Γ΄. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα
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Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο αριθμό θέσεων για φοίτηση Κυπρίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η φοίτηση για τους Κυπρίους στις Α.Ε.Ν είναι
δωρεάν.
2.2.2.1 Τρόπος Εισαγωγής
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
• να έχει Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμο τίτλο απολυτηρίου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ·
• να έχει Κυπριακή υπηκοότητα ·
• να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου ·
• να έχει Απολυτήριο στρατού ·
• να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας ·
• να έχει άριστη υγεία ·
• να έχει Λευκό ποινικό μητρώο ·
• να πετύχει στις εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα: Μαθηματικά, Αγγλικά, Νέα Ελληνικά.
Οι θέσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ανακοινώνονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας τον Δεκέμβριο και οι εξετάσεις διεξάγονται τον Φεβρουάριο.

3. Ακαδημαϊκές Σπουδές
Σπουδές σε πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε τομείς όπως:
• Ναυτομηχανική
• Ναυπηγική Μηχανική
• Ναυτιλιακές Σπουδές
• Χρηματοοικονομικά στη Ναυτιλία
Πανεπιστήμια στην Κύπρο που προσφέρουν σχετικές σπουδές:
Πανεπιστήμιο Κύπρου (από τον Σεπτέμβριο 2019)
“http://www.ucy.ac.cy” www.ucy.ac.cy
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
“http://www.cut.ac.cy” www.cut.ac.cy
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
4. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ναυλομεσιτών (Παράρτημα Κύπρου)
Σπουδές στην Κύπρο με αλληλογραφία.
• Διεθνής αναγνωρισμένος επαγγελματικός οργανισμός της Ναυτιλίας
• Παρέχει την ιδιότητα εγκεκριμένου μέλους
• Επαγγελματικές εξετάσεις
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “TutorShip”
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Understanding Shipping”
www.icscy.com

5. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)
Τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς
κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς. Παράλληλα, ικανοποιούν τη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε επίκαιρα επαγγέλματα. Επομένως, παρέχουν την ευκαιρία στους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των
επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή.
www.mieek.ac.cy
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6. Επαγγελματική Σταδιοδρομία - Προοπτικές
Πολλές επαγγελματικές επιλογές στην ξηρά:
• Διευθυντική θέση σε Ναυτιλιακή Εταιρεία
• Τμήμα Πληροφορικής
• Τμήμα Ασφάλειας και Ποιότητας
• Επιθεωρητής πλοίων
• Ναυτοδικηγόρος
• Ασφαλιστής πλοίων
• Αγοραπωλητής πλοίων
• Ναυλωτής πλοίων
• Οι εμπειρίες στο πλοίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες βιομηχανίες
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1. Όραμα - Αποστολή
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την
κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς, τόσο με το
επίπεδο διδασκαλίας του όσο και με το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
(με την αναλογία υποψηφίων - εισαγομένων να είναι γύρω στο 10 προς 1), καθώς και από το
γεγονός ότι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο
διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου 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. Πέρα από την επιστημονική του
αποστολή, το Πανεπιστήμιο οραματίζεται να δώσει έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες της Κύπρου και να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας.
Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ και διδακτορικού) προγράμματα σε όλα τα τμήματα, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ήταν εγγεγραμμένοι 5085 προπτυχιακοί και 1673 μεταπτυχιακοί φοιτητές (σύνολο 6758).

2. Σχολές - Τμήματα
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν επτά σχολές, 23 τμήματα και 10 ερευνητικές μονάδες:
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
• Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
• Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
• Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
• Τμήμα Χημείας
• Τμήμα Πληροφορικής
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• Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
• Τμήμα Φυσικής
Ιατρική Σχολή
•

Ιατρική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
• Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
• Τμήμα Νομικής
• Τμήμα Ψυχολογίας
• Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
• Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
• Τμήμα Οικονομικών
Πολυτεχνική Σχολή
• Τμήμα Αρχιτεκτονικής
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
• Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Φιλοσοφική Σχολή
• Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
• Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
• Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
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3. Προπτυχιακά Προγράμματα - Τρόπος Εισαγωγής
3.1. Τρόπος Εισαγωγής
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε ότι η κατανομή των θέσεων εισακτέων γίνεται με βάση τις
διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων νόμος.
Βασικό κριτήριο είναι τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων, που οργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον
Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων που εκδίδει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων
σπουδών υποβάλλονται τον Μάρτιο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Για περισσότερες
πληροφορίες: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (www.moec.gov.cy/daae).

3.2. Όροι φοίτησης
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα: το Χειμερινό Εξάμηνο (από Σεπτέμβριο Δεκέμβριο) και το Εαρινό Εξάμηνο (από Ιανουάριο - Μάιο). Συμπληρωματικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής και Διπλωματικές εργασίες προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του Θερινού
εξαμήνου (Ιούνιο - Ιούλιο).
Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης ενός προγράμματος σπουδών, είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός
χρόνος για την ολοκλήρωσή του είναι δώδεκα (12) εξάμηνα.
Tο σύστημα σπουδών βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες (π.μ.), γνωστά ως ECTS. Πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που
καθορίζεται από το τμήμα (240 ECTS).

3.3. Δίδακτρα
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους Kύπριους και Ευρωπαίους φοιτητές, ενώ για τους ξένους
φοιτητές, αυτά ανέρχονται στις €3417 ανά εξάµηνο.
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4. Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο 2012, με κυριότερους στόχους τη διασφάλιση της ποιότητας και τον συντονισμό της ανάπτυξης και προώθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των τίτλων σπουδών, που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράμματα
σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικού. Οι θέσεις προκηρύσσονται τον Ιανουάριο και
Οκτώβριο κάθε έτους για εισδοχή στο Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα. Αιτήσεις γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο www.ucy.ac.cy/postgraduate_app μέχρι 30 Μαρτίου για εισδοχή
στο Χειμερινό εξάμηνο και μέχρι 31 Οκτωβρίου για εισδοχή στο Εαρινό εξάμηνο κάθε έτους.
Τα τμήματα μπορούν να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια, όπως συνέντευξη και γραπτή εξέταση.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση
της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις
επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.
Διαπανεπιστημιακά προγράμματα, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να προσφέρονται σε
οποιαδήποτε γλώσσα. Τα προγράμματα HYPERLINK «http://www.ucy.ac.cy/econ/index.php/el/
postgraduate/master-programs/19-gr-articles/gr-topm/academic-programms/67-master-degreeineconomic-analysis» Οικονομική Ανάλυση, HYPERLINK «http://www.mba.ucy.ac.cy/» ΜΒΑ,
HYPERLINK «http://www.ucy.ac.cy/afn/en/postgraduate/m-sc-in-financial-economics» Financial
Economics, HYPERLINK «http://www.ucy.ac.cy/petcy/el/» Μηχανικής Πετρελαίων, HYPERLINK
«http://www.ucy.ac.cy/hisarch/el/» Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου, HYPERLINK
«http://www.ucy.ac.cy/frml/fr/academicprogramms/postgraduate/european-studies» Master in
European Studies και HYPERLINK «http://www.ucy.ac.cy/econ/el/» Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship -TIME MBE) προσφέρονται
και στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, Μεταπτυχιακά προγράμματα του HYPERLINK «http://www.
ucy.ac.cy/frml/fr/» Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρονται στη γαλλική
γλώσσα.
Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο
προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν από τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο,
ένα τουλάχιστον μάθημα στην «ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».
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Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ε.Ε. μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας
για την προσφορά βοηθητικού έργου στα τμήματα, επιτήρηση εργαστηρίων, παράδοση φροντιστηρίων, διόρθωση ασκήσεων κ.λπ.

4.1. Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ
4.1.1. Μεταπτυχιακά προγράμματα
• Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές
• Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
• Αρχαία Ιστορία
• Αρχές Φυσικής
• Βιοϊατρικές Επιστήμες
• Βιοποικιλότητα και Οικολογία
• Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή
• 	Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship-TIME
MBE) (στην αγγλική γλώσσα) (σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen
University Ολλανδίας)
• Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία
• Cognitive Systems (Διαπανεπιστημιακό σε συνεργασία με Tμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ψυχολογίας Π.Κ. και Α.Π.Κ.Υ.)
• Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (σε συνεργασία με Τμήμα Μαθηματικών και
Στατιστικής Π.Κ. και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
• Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (Τμήμα Αγγλικών Σπουδών)
• Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
• Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος
• Διαδικτυακός Υπολογισμός
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Μερική και Πλήρης Φοίτηση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
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• Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
• Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός
• Επιστήμες της Αγωγής
• Επιστήμη της Πληροφορικής
• Ευρωπαϊκές Σπουδές
• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών (σε συνεργασία με Πανεπιστήμια Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας, Τουρκίας)
• Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκσυγχρονισμό (σε συνεργασία
με 41 πανεπιστήμια από κράτη μέλη της Ε.Ε.)
• Ευφυή Συστήματα
• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
• Εφαρμοσμένη Στατιστική
• Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
• Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
• Καθαρά Μαθηματικά
• Κλασικές Σπουδές
• Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
• Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία
• Μαθηματική Παιδεία
• Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
• Μεσογειακή Αρχαιολογία: Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα
• Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
• Μηχανικού Περιβάλλοντος
• Μηχανικού Υπολογιστών
• Μηχανική Πετρελαίων (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
• Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική
• Νεοελληνική Φιλολογία
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• Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
• Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά
• Οικονομική Ανάλυση (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
• Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ός αιώνας)
• Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις ή Ευρωπαϊκή Πολιτική)
• Πολιτικού Μηχανικού
• Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό)
• Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
• Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με Κέντρο Σπουδών Φύλου και
Έδρα Unesco για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων)
• Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διατμηματικό) (σε Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου)
• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδίων και Διαδραστικών Τεχνολογιών (σε
συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
• Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (σε συνεργασία με Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών)
• Τουρκικές Σπουδές
• Φυσική
• Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (αγγλική γλώσσα)
• Χημεία
• Χημεία Τροφίμων
• Χρηματοοικονομική
• Financial Economics (αγγλική γλώσσα)

4.1.2. Όροι Φοίτησης:
• Φοίτηση διάρκειας 3 τουλάχιστον εξαμήνων - μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 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 περιπτώσεις πρακτικής άσκησης).
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• Σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση διατριβής, τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη διατριβή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος.
• Ένα από τα μαθήματα του προγράμματος μπορεί να είναι προπτυχιακό μάθημα άλλου τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου, και θα προσμετρείται ως
προς την ικανοποίηση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος.
• Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού
προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 20 Π.Μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα αναγνωριστούν δεν αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα.
• Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από τυχόν υποχρέωση εκπόνησης διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο
φοιτά.
• Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα (π.χ. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) και τα οποία θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

5. Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Διδακτορικού (PhD)
5.1. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
• Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές
• Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
• Αρχαία Ιστορία
• Αρχιτεκτονική
• Βιοϊατρικές Επιστήμες
• Βιοποικιλότητα και Οικολογία
• Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή
• Γαλλικές Σπουδές
• Γλώσσα και Εκπαίδευση
• Γλωσσολογία
• Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
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• Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
• Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
• Επιστήμες της Αγωγής
• Ευρωπαϊκές Σπουδές
• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
• High Performance Computing for Life Sciences, Engineering and Physics (HPC-LEAP
European Joint Doctorate with Cyprus Institute and University of Wuppertal, Germany)
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
• Κλασικές Σπουδές
• Κλινική Ψυχολογία
• Κοινωνιολογία
• Μαθηματική Παιδεία
• Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
• Μεσογειακή Αρχαιολογία: Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα
• Μεταφραστικές Σπουδές
• Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
• Μηχανικού Περιβάλλοντος
• Μηχανικού Υπολογιστών
• Νεοελληνική Φιλολογία
• Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
• Οικονομικά
• Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ός αιώνας)
• Πληροφορική
• Πολιτική Επιστήμη
• Πολιτικού Μηχανικού
• Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
• Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με Κέντρο Σπουδών Φύλου και
Έδρα Unesco για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων)
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• Στατιστική
• Τουρκικές Σπουδές
• Φυσική
• Χημεία
• Χρηματοοικονομική
• Ψυχολογία

5.2. Όροι Φοίτησης
• Φοίτηση διάρκειας 6 τουλάχιστον εξαμήνων - μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα.
• 	Συμπλήρωση 240 ECTS (60 ECTS για μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου - η κατοχή διπλώματος επιπέδου μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως τον
φοιτητή από αυτήν την απαίτηση - 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και οι υπόλοιπες ECTS αφορούν στην περιεκτική εξέταση, στην ετοιμασία και
παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής κ.λπ.)
• Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών
• Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή
• Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό
αντικείμενο

5.3. Δίδακτρα
• Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ.
• Συνολικό ποσό διδάκτρων €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 (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό
διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.
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6. Υπηρεσίες
6.1. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από το Τμήμα, ο οποίος συμβουλεύει τον
φοιτητή για θέματα σπουδών. O φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα
με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σε συνεννόηση με τον Aκαδημαϊκό του Σύμβουλο,
επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις.

6.2. Υ πηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές από την Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μεριμνάς (Υ.Σ.Φ.Μ.)
Oι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Υ.Σ.Φ.Μ., 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.

6.3. Καθοδήγηση σε θέματα σπουδών
Από τους βασικότερους στόχους της Υ.Σ.Φ.Μ., είναι η προσφορά υπηρεσιών σχετικά με την
καθοδήγηση και ενημέρωση των προπτυχιακών φοιτητών του Π.Κ. σε θέματα σπουδών, από
την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο μέχρι και την αποφοίτησή τους. Έχει, επίσης, την ευθύνη για
την εγγραφή τους στα μαθήματα, την ενημέρωση των φοιτητών για τις πρόνοιες των Κανόνων
και Κανονισμών Φοίτησης του Π.Κ., την ετοιμασία του Προγράμματος Μαθημάτων και του
Προγράμματος Εξετάσεων των φοιτητών, την προετοιμασία των Τελετών Αποφοίτησης για
τους προπτυχιακούς φοιτητές κ.ά.

6.4. Κοινωνικοοικονομική Bοήθεια
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υ.Σ.Φ.Μ. παρέχει καθοδήγηση για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων, που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους.
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Φοιτητές με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι δυνατόν να ενισχυθούν μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών. Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από χορηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δωρεές, εισφορές, κληροδοτήματα, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις
και άλλες δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
οικονομική στήριξη από το Σωματείο μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται, συνήθως, τον Οκτώβριο, μετά από σχετική ανακοίνωση. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης παρέχει, επίσης, βοήθεια σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας,
ακαδημαϊκά ή και διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Όταν ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, τον
οποίο ορίζει το κάθε ακαδημαϊκό τμήμα για κάθε φοιτητή, εντοπίσει ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια αντιμετωπίζει κάποιο προσωπικό πρόβλημα, πρόβλημα υγείας, οικονομικό, κοινωνικό
κ.λπ., μπορεί να τον/την παραπέμπει στην υπεύθυνη του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης.

6.5. Ενημέρωση Νεοεισερχομένων
Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, η Υ.Σ.Φ.Μ. 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 Υ.Σ.Φ.Μ., όπως επίσης και με τους υπεύθυνους
ακαδημαϊκούς συμβούλους των φοιτητών. Διαμοιράζεται, επίσης, σχετικό έντυπο υλικό, που οι
φοιτητές θα βρίσκουν χρήσιμο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

6.6. Γραφείο Εξυπηρέτησης
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υ.Σ.Φ.Μ. παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες σπουδών και
φοιτητικής ζωής (σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής, αθλητικών θεμάτων κ.ά.), που προσφέρονται στους φοιτητές. Οι πληροφορίες παρέχονται προσωπικά, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fm@ucy.ac.cy). Το Γραφείο προμηθεύει τους φοιτητές με
διάφορα ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις που αφορούν σε οικονομικά βοηθήματα, στέγαση,
αναστολή από στρατιωτική άσκηση/φρουρά, μετεγγραφές, αλλαγή κατεύθυνσης πτυχίου και,
γενικά, έντυπο υλικό που αφορά στη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, συμμετέχει στις εγγραφές και στις αλλαγές μαθημάτων και στη διοργάνωση των τελετών αποφοίτησης.
Το Γραφείο εκδίδει, επίσης, αναλυτικές βαθμολογίες και βεβαιώσεις σε καθημερινή βάση και
αναλαμβάνει την αποστολή όλων των πιστοποιητικών, με τα οποία η Υπηρεσία προμηθεύει τους
φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη μετάφραση των αναλυτικών βαθμολογιών και των πτυχίων στα Αγγλικά.
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6.7. Ψυχολογική Στήριξη, Συμβουλευτική και Προσωπική Ανάπτυξη
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σε όλους τους φοιτητές μέσω του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΚΕ.Ψ.Υ.). Πρωταρχικός στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να συμβάλει στην ευημερία των φοιτητών, ώστε να έχουν τη
βέλτιστη δυνατή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μετέπειτα. Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες για ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική.
Συχνές ανησυχίες των φοιτητών που επισκέπτονται το ΚΕ.Ψ.Υ. συμπεριλαμβάνουν άγχος, πίεση, σχέσεις, αλλαγές διάθεσης, προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή (π.χ. προσαρμογή στις
ακαδημαϊκές απαιτήσεις, μαθησιακές δυσκολίες, κ.ά.), απώλειες, και λήψη προσωπικών ή
επαγγελματικών αποφάσεων. Το ΚΕ.Ψ.Υ. διοργανώνει επίσης 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. Τέτοιες
δράσεις μπορούν να προσφερθούν επίσης κατόπιν αιτημάτων ομάδων φοιτητών ή Τμημάτων.
Επίσης, κατά καιρούς, εκδίδει και διανέμει σχετικό ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη μορφή ή μέσα
από την ιστοσελίδα του.

6.8. Στήριξη Φοιτητών με Αναπηρίες και Προβλήματα Υγείας
Φοιτητές με αναπηρίες και προβλήματα υγείας έχουν τα ίδια δικαιώματα, συμμετέχουν ισότιμα
στα φοιτητικά δρώμενα και υπόκεινται στους ιδίους κανόνες, όπως όλοι οι φοιτητές. Μετά από
αξιολόγηση των αναγκών των φοιτητών παρέχονται διευκολύνσεις όπως:
• Χρηματοδότηση για εργοδότηση ατόμου για τη λήψη σημειώσεων στα μαθήματα
• Χρηματοδότηση για εργοδότηση ατόμου για φροντιστηριακή στήριξη
• Χρήση ειδικού εξοπλισμού
• Χρηματοδότηση για εργοδότηση ατόμου για συνοδεία για διακίνηση στους χώρους του πανεπιστημίου.
Επιπλέον διευκολύνσεις:
• Προφορική εξέταση κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα ή
• Δυνατότητα εξέτασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα ή
• Μετεγραφέα στις εξετάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα
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• Μετατροπή εξεταστικού δοκιμίου σε μεγαλογράμματη μορφή ή
• Παράταση χρόνου στις εξετάσεις 20%

6.9. Στέγαση
Η Α΄ φάση της Φοιτητικής Εστίας, δυναμικότητας 208 κλινών, λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη. Περιορισμένος αριθμός δωματίων προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Λεπτομέρειες για το κόστος διαμονής και τις προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από το Γραφείο
Στέγασης της Υ.Σ.Φ.Μ., το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης της Φοιτητικής Εστίας (Φ.Ε.).
Λόγω του περιορισμένου αριθμού κλινών, το Γραφείο Στέγασης ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο
με ανακοινώσεις για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση. Το Γραφείο Στέγασης παρέχει συμβουλές σε θέματα συγκατοίκησης και διαχειρίζεται τη στέγαση ξένων φοιτητών.
Το Γραφείο Στέγασης είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη Φ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Στέγασης εκτελεί μία σειρά καθηκόντων, όπως
ενημέρωση φοιτητών και κοινού για τη Φ.Ε., διαχείριση αιτήσεων διαμονής, διαδικασία αξιολόγησης/ανακοινώσης αποτελεσμάτων, κατανομή δωματίων, διαχείριση συμβολαίων ενοικίασης
δωματίων, διαδικασία παράδοσης/παραλαβής δωματίων, διαχείριση οικονομικών εκκρεμοτήτων ενοίκων, διαχείριση θεμάτων διαμονής, τήρηση αρχείου όλων των εργασιών κ.λπ.

6.10. Γραφείο Σταδιοδρομίας
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υ.Σ.Φ.Μ. αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ φοιτητών του
Πανεπιστημίου Κύπρου με την αγορά εργασίας και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η σύνδεση με
την αγορά εργασίας γίνεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως Ημέρες Σταδιοδρομίας, παρουσιάσεις επιχειρήσεων, ημερίδες με επίκαιρα θέματα, προγράμματα internship για σύντομες
τοποθετήσεις φοιτητών σε κυπριακές επιχειρήσεις σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα κ.ά. Επίσης, μέσω του συστήματος Career System ανακοινώνονται κενές θέσεις εργασίας
πλήρους και μερικής απασχόλησης που ενδιαφέρουν τους φοιτητές και τους αποφοίτους μας.
Οι απόφοιτοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους, το οποίο προωθείται σε επιχειρήσεις που ζητούν αποφοίτους με τα συγκεκριμένα προσόντα. Το Γραφείο οργανώνει, καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, σεμινάρια και εργαστήρια συμβουλευτικής πάνω σε θέματα σχετικά με
τις δραστηριότητες του Γραφείου, όπως «Σύνταξη Βιογραφικού και Συνοδευτικής Επιστολής»,
«Ετοιμασία Personal Statement», «Βελτίωση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων» κ.ά.
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Παρέχονται, επίσης, πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό, υποτροφίες
και κληροδοτήματα, καθώς και συγκεκριμένοι τρόποι πλοήγησης στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες,
τηλέφωνα επικοινωνίας για πανεπιστημιακά ιδρύματα, εγχειρίδια με χρήσιμες αναφορές, με
σκοπό τον ορθό προσανατολισμό του φοιτητή - αποφοίτου.

6.10.1. Eργοδότηση
Tο Πανεπιστήμιο διαθέτει περιορισμένο αριθμό θέσεων για εργοδότηση φοιτητών. Tο Γραφείο
Σταδιοδρομίας ενημερώνει τους φοιτητές για προκηρύξεις προσωρινών θέσεων στις διάφορες
Yπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και για ευκαιρίες μερικής απασχόλησης εκτός Πανεπιστημίου. Συγκεντρώνει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό.

6.11. Γραφείο Φοιτητικής Ζωής
Yποτροφίες / Bραβεία / Φοιτητικοί Όμιλοι
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της Υ.Σ.Φ.Μ. είναι υπεύθυνο για την προκήρυξη ετήσιων υποτροφιών/βραβείων, που προσφέρονται ειδικά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ενδεικτικά,
αναφέρονται:
• Βραβείο Πόπης Παπαχριστοφόρου - Κυριακοπούλου
• Βραβείο Έλλης Παναγιώτη Mαλλή
• Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας - Λευκοθέα
• Βραβείο Θεμιστοκλή Δέρβη
• Βραβείο Σταύρου Αγγελίδη
• Βραβείο εις μνήμην Ελένης Ομήρου
Σχετικές πληροφορίες για τα βραβεία αυτά ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα της Υ.Σ.Φ.Μ.
Στο Πανεπιστήμιο Kύπρου λειτουργούν 25 φοιτητικοί όμιλοι με αξιόλογες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργία φοιτητικών ομίλων παρέχει το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.
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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. Οι εγκεκριμένοι ομίλοι έχουν πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, εργαστήρια, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ. Σημειώνεται, επίσης, ότι το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής ετοιμάζει
Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε Ομίλους για φοιτητές που, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
είχαν ενεργό συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους. Τα πιστοποιητικά αυτά ενισχύουν ουσιαστικά
την εικόνα των φοιτητών στην αγορά εργασίας ή/και σε αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές.

6.12. Yγεία
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Φοιτητών στην Κύπρο
Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/11/2017 (Αρ. Πρότασης
1781/2017) για τους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν με πλήρη φοίτηση σε πιστοποιημένους αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού, τους παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
ως να ήταν δικαιούχοι με την παρουσίαση της Κάρτας Νοσηλείας.
Οι Κύπριοι φοιτητές θα πρέπει αποταθούν στο Υπουργείο Υγείας (Κάρτες Νοσηλείας, τηλέφωνα: 22605474/467/468) ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίζουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κρατικά Νοσηλευτήρια, για κάλυψη της
ιατρικά αναγκαίας περίθαλψης κατά την προσωρινή τους διαμονή στην Κύπρο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να έχουν ιδιωτική ασφάλιση.
Τέλος, φοιτητές προερχόμενοι από τρίτες χώρες δεν δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη στα Κρατικά Νοσηλευτήρια και, συνεπώς, θα πρέπει να προβαίνουν σε ιδιωτική ασφάλιση και σε περίπτωση που επισκεφθούν οποιοδήποτε Νοσηλευτήριο, τότε μπορούν να αιτηθούν αποζημίωση
από την Ασφαλιστική Εταιρεία που είναι ασφαλισμένοι.
Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη «Νεόφυτος
Χανδριώτης»
Από το Σεπτέμβριο 2016 τέθηκε σε λειτουργία το σχετικό Ταμείο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis/
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Κέντρα Υγείας
Με σκοπό τη φροντίδα της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, η Ιατρική Σχολή
εποπτεύει τη λειτουργία δύο Κέντρων Υγείας, τα οποία στελεχώνονται με δύο Νοσηλευτικούς
Λειτουργούς. Το ένα βρίσκεται στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου, στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως, και το δεύτερο στην Πανεπιστημιούπολη. Στα Κέντρα Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου
διεξάγονται εξετάσεις ρουτίνας. Παρέχονται, επίσης, Πρώτες Βοήθειες, για την αντιμετώπιση
οποιασδήποτε κατάστασης που αφορά στην υγεία. Τα Κέντρα Υγείας αναλαμβάνουν τη διαχείριση Κουτιών Πρώτων Βοηθειών, τα οποία βρίσκονται σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης την οργάνωση αρχείου, όσον αφορά στην τήρηση μητρώου περιστατικών,
βάσης δεδομένων κουτιών πρώτων βοηθειών και βάσης δεδομένων φοιτητών με προβλήματα
υγείας.
Στο πλαίσιο διαφώτισης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στην υγεία, ετοιμάζεται ενημερωτικό υλικό και διατίθεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, μέσω των μέσων προβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Υγείας ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.ucy.ac.cy/medical/el/health-centers

6.13. Βιβλιοθήκη
Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης, επικουρώντας τους
στόχους του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά στην έρευνα, τη διδασκαλία, τη διάχυση της γνώσης και
την κοινωνική προσφορά. Ως το μεγαλύτερο κέντρο πληροφόρησης στη χώρα, η Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Κύπρου εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοινότητα του ιδρύματος που αριθμεί πέραν των 10.000 μελών (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και εκατοντάδες εξωτερικούς χρήστες στους οποίους παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες με την εγγραφή
τους ως Εξωτερικά Μέλη). Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 500.000 τόμους έντυπων βιβλίων και περιοδικών καθώς και σε οπτικοακουστικό υλικό, σε 460.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και περίπου 310 βάσεις δεδομένων,
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές, θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, ιατρική κ.ά. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συλλογή ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Η Βιβλιοθήκη οργανώνει, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για την
αξιοποίηση όλων αυτών των πληροφοριακών πηγών.
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Από το τέλος του 2018 η Βιβλιοθήκη αναμένεται να στεγαστεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», ένα υπερσύγχρονο κτήριο που σχεδίασε ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Jean Nouvel. Σε αυτό θα συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης που τώρα είναι διάσπαρτη σε πολλά κτηριακά συγκροτήματα και θα παρέχει στους
επισκέπτες της 900 περίπου θέσεις μελέτης, περιλαμβανομένων ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων για ομαδική μελέτη, καθώς και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

6.14. Αθλητικό Κέντρο
To Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει ένα εξαιρετικό Αθλητικό Πρόγραμμα με τις πιο κάτω εγκαταστάσεις:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ:
• Ένα (1) γήπεδο Ποδοσφαίρου
• Δύο (2) γήπεδα Futsal/Ηandball
• Τρία (3) γήπεδα Αντισφαίρισης
• Ένα (1) γήπεδο Καλαθόσφαιρας
• 	Εγκαταστάσεις αθλημάτων παραλίας με δυνατότητα διαχωρισμού σε τρία (3) γήπεδα
Beach Volley ή Beach Tennis, γήπεδο Beach Handball και γήπεδο Beach Soccer
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
Μεγάλη αγωνιστική αίθουσα με δυνατότητα διαχωρισμού σε δύο (2) γήπεδα Πετόσφαιρας ή
Καλαθόσφαιρας.
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• Αίθουσα Βαρών
• Αίθουσα πολεμικών τεχνών
• Αίθουσα Αεροβικής Γυμναστικής
• Γήπεδα Squash (3)
• Γραφεία Διοίκησης και Προπονητών
• Αποδυτήρια
• Ιατρείο
• Καφετερία
Η χρήση του Αθλητικού Κέντρου από τους φοιτητές είναι δωρεάν και οι ώρες λειτουργίας του
καθημερινά από τις 07:30 μέχρι τις 22:00 και το Σάββατο από τις 08:30 μέχρι τις 14:30.

7. Επικοινωνία με Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 07.30 - 14.30
Τετάρτη απόγευμα: 15.00 - 18.00
Ιούνιος - Αύγουστος: Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30 - 14.30
Γραφείο Εξυπηρέτησης
Τηλέφωνο: +357 22894021
Τηλεομοιότυπο: +357 22894463
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: HYPERLINK «mailto:fm@ucy.ac.cy» fm@ucy.ac.cy

8. Επικοινωνία με Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ωράριο Λειτουργίας:
Σεπτέμβριος - Μάιος: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30 - 14.30
Τετάρτη: 07.30 - 14.30 και 15.00 - 18.00
Ιούνιος - Αύγουστος: Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30 - 14.30
Τηλέφωνο: +357 22894044
Τηλεομοιότυπο: +357 22894438
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: HYPERLINK «mailto:fgs@ucy.ac.cy» fgs@ucy.ac.cy
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1. Γενικά - Αποστολή - Όραμα
Η Σχολή Ξεναγών παρέχει τα εφόδια, ώστε οι μελλοντικοί ξεναγοί να αντεπεξέλθουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στο ανταγωνιστικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον που καλούνται να υπηρετήσουν. Με αυτή την έννοια, η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών συμβάλλει
ουσιαστικά στην περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, προσφέροντας εκπαιδευμένο προσωπικό για μια υπηρεσία που η σημασία και ο ρόλος της είναι κοινά
αποδεκτός από το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.

2. Λειτουργία της Σχολής
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Κυπριακός Οργανισμός έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας Σχολής Ξεναγών για κατάρτιση ξεναγών. Η Σχολή δεν λειτουργεί σε συστηματική βάση,
αλλά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη ξεναγών για κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε συγκεκριμένες γλώσσες.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ο Οργανισμός διορίζει τη Διοικούσα Επιτροπή της Σχολής Ξεναγών, η οποία έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει:
(α)

Τη συχνότητα και τον χρόνο λειτουργίας της Σχολής

(β)

Τα διδακτέα μαθήματα

(γ)

Το αναλυτικό πρόγραμμα και την εκπαιδευτική περίοδο

(δ)

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την απονομή τίτλων σπουδών

(ε)

Το διδακτικό προσωπικό

(στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια
Η Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι τριετής, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο που είθισται να είναι ανώτερο στέλεχος του
ΚΟΤ, μαζί με τέσσερα άλλα μέλη ως εξής:
(α)

Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

(β)

Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού
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(γ)

Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου

(δ)

Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου

3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η συνήθης διάρκεια του οποίου είναι 14 μήνες περίπου, καταρτίζεται με βάση τις απαιτήσεις του σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS ΕΝ 15565 (2008). Το δε
σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών διδασκαλίας (διάρκειας 60΄έκαστη) είναι 693 ώρες και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α)
(β)
(γ)

Θεωρητικά θέματα «ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» : 240 ώρες
Θεωρητικά θέματα «ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ» : 180 ώρες
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις) : 273 ώρες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών εκδρομών. Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές
εκδρομές είναι υποχρεωτική.
Η Σχολή λειτουργεί στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ικανοποιητικό αριθμό σπουδαστών, τουλάχιστον 25 σε καθεμιά από τις υπό αναφορά
γλώσσες, με ανώτατο αριθμό 50 σπουδαστών και στις δύο γλώσσες.
Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα της Σχολής υλοποιείται, τα τελευταία χρόνια, με τη συνεργασία του
Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

4. Τρόπος Εισδοχής
Αιτήσεις για φοίτηση στη Σχολή γίνονται δεκτές μόνο από πολίτες Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, αποκτούν Δίπλωμα της Σχολής Ξεναγών και εξασφαλίζουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή απολυτήριο ιδιωτικής σχολής εγγεγραμμένης στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας
που το εξέδωσε και το οποίο να συνοδεύεται με πιστή μετάφραση του πιστοποιητικού εγγραφής
και αναγνώρισης του Απολυτηρίου από τη χώρα έκδοσής του.
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Επίσης, οι αιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, για τις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση ξεναγών (διαφέρουν κατά την εκάστοτε λειτουργία της Σχολής).

4.1. Εισαγωγικές εξετάσεις
Οι αιτητές που πληρούν τους πιο πάνω όρους καλούνται να παρακαθίσουν σε εισαγωγικές εξετάσεις, γραπτές και προφορικές (προσωπική συνέντευξη), ως ακολούθως:

4.1.1. Γραπτές Εξετάσεις
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και περιλαμβάνουν:
•

Κατανόηση και σύνθεση κειμένου, γλωσσικές παρατηρήσεις

•

Γενικές γνώσεις στη γεωγραφία, ιστορία, ιστορία της τέχνης, με έμφαση στην Ευρώπη
και ιδιαίτερα στην Κύπρο και, επίσης, με έμφαση στον Κυπριακό πολιτισμό

•

Εξέταση για τη διακρίβωση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας/των ξένων γλωσσών, εκτός της μητρικής (έκθεση, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές παρατηρήσεις, μετάφραση) στην οποία /στις οποίες οι υποψήφιοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν άδεια ξενάγησης

4.1.2. Προφορικές Εξετάσεις
Οι προφορικές εξετάσεις αποσκοπούν στη διακρίβωση των ακολούθων:
•

άνετη παρουσία/ευχάριστη προσωπικότητα, ενθουσιασμός

•

προσαρμοστικότητα, ικανότητα επικοινωνίας, ευελιξία, αυτοπεποίθηση, ευγένεια

•

γλωσσική επάρκεια (περιεχόμενο, ευφράδεια, άνετη ροή του λόγου, κριτική σκέψη)

•

Επάρκεια στη/στις ξένη γλώσσα/ξένες γλώσσες (εκτός της μητρικής)

5. Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή αίτησης γίνεται με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου «Αίτηση για εισδοχή στη
Σχολή Ξεναγών Κ.Ο.Τ.», το οποίο συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και αποστέλλεται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία για αξιολόγηση από την εξεταστική
επιτροπή.
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6. Δίδακτρα
Η φοίτηση στη Σχολή προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων τα οποία κατά τη λειτουργία της
Σχολής Ξεναγών 2018 - 2019 θα ανέρχονται στις €3000.
Ο φοιτητής αναλαμβάνει τα έξοδα τυχόν διαμονής ή μεταφοράς του στη Λευκωσία, καθώς
επίσης τα έξοδα αγοράς βιβλίων κ.λπ. Τυχόν αποχώρηση σπουδαστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής δεν συνεπάγεται επιστροφή των ήδη καταβληθέντων διδάκτρων.

7. Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα κατά τόπους Γραφεία Πληροφοριών του Οργανισμού ή στην Κεντρική Υπηρεσία
Tηλέφωνα:

+357 22691100

		+357 22691252
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

1. Γενικά - Αποστολή - Όραμα
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λεμεσό, που
ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές
τον Σεπτέμβριο του 2007.
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σήμερα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε όλα τα Τμήματά του. Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων - εισαγομένων είναι γύρω στο 10 προς 1.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με
διεθνή αναγνώριση, που προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα σε τομείς αιχμής, με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση
της χώρας μας.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να εδραιωθεί ως ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη βιομηχανική
πρόοδο και τις ανάγκες της αγοράς, συνεχώς εκσυγχρονίζει το περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τις παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, για
προσέλκυση υψηλού επιπέδου σπουδαστών και παραγωγή υψηλού επιπέδου αποφοίτων.

2. Σχολές - Τμήματα
2.1 Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
•

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

•

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

2.2 Σχολή Διοίκησης και οικονομίας
•

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

•

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

•

Διοίκηση (Διατμηματικό)
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2.3

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
•

2.4

2.5

2.6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Σχολή Επιστημών Υγείας
•

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

•

Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
•

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

•

Τμήμα Καλών Τεχνών

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας
•

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής

•

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

•

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Τμήμα Γεωπονικών
Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης
Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών
Κατευθύνσεις:
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής
Παραγωγής
- Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος

Χημικής Μηχανικής
(σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικής και
Τεχνολογίας)

Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και
Τουρισμού

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
Κατευθύνσεις:
- Διοίκηση Ξενοδοχείων
- Διοίκηση Τουρισμού

Τμήμα Εμπορίου
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
Κατευθύνσεις:
- Χρηματοοικονομικά
- Ναυτιλιακά
Διοίκησης (Διατμηματικό)
Κατευθύνσεις:
- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
- Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα
Νοσηλευτικής

Νοσηλευτικής

Τμήμα Επιστημών
Αποκατάστασης

Επιστημών Αποκατάστασης
Κατευθύνσεις:
- Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

98
METAΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τμήμα Επικοινωνίας
και Σπουδών
Διαδικτύου

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Θεματικές περιοχές έμφασης:
- Πολιτική επικοινωνία
- Δημοσιογραφία
- Εφαρμοσμένη Επικοινωνία
- Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία
- Διαχείριση Πληροφορίας

ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Πολυμέσων
και Γραφικών
Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Κατευθύνσεις:
- Πολυμέσων
- Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Καλών
Τεχνών

Καλών Τεχνών

Τμήμα
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και
Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα
Μηχανολόγων
Μηχανικών και
Επιστήμης και
Μηχανικής Υλικών

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και
Μηχανικής Υλικών
Κατευθύνσεις:
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Μηχανικών Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και
Μηχανικών
Γεωπληροφορικής

Πολιτικών Μηχανικών

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής

Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

3. Όροι Φοίτησης στα Προπτυχιακά Προγράμματα
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης
του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι και
δώδεκα εξάμηνα. Τα Προγράμματα Σπουδών βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System),
γνωστό ως ECTS. Ένα ECTS αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκομένου. Το σύνολο του φόρτου εργασίας του διδασκομένου για ένα προπτυχιακό πρόγραμμα (τετραετές) είναι 6.000 - 7.200 ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συνεχής.
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS, όπως ορίζεται στο
Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Τμήματος. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από διαφορετικές Σχολές.
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να
επιλέξουν οι φοιτητές από το 2ο μέχρι το 4ο εξάμηνο. Ορισμένα Τμήματα έχουν περιορισμούς
στις θέσεις φοίτησης σε μια κατεύθυνση και θέτουν κριτήρια προτεραιότητας. Μια κατεύθυνση
ενεργοποιείται, αν την επιλέξουν τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές.
Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (όπως
καθορίζονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας).

4. Δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1.700, ανά εξάμηνο, για τους Κύπριους φοιτητές και τους φοιτητές
που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβάλλονται από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Τα δίδακτρα για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. είναι
€3.400, ανά εξάμηνο.
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5. Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc)
5.1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.1.1. Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία, με τις εξής κατευθύνσεις:
• Βιοτεχνολογία Ζώων
• Βιοτεχνολογία Φυτών
• Βιοτεχνολογία Τροφίμων

5.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5.2.1. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
MSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
MSc Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

5.2.2. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση
MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

5.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5.3.1. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
ΜΑ Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

5.4. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5.4.1. Τμήμα Νοσηλευτικής
MSc Μαιευτική
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5.4.2. Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία
ΜSc Περιβαλλοντική Υγεία (Environmental Health)
MSc Επιδημιολογία και Βιοστατιστική (Epidemiology and Biostatistics)

5.5. ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.5.1. Τμήμα Καλών Τεχνών
ΜΑ Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5.5.2. Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - ΜΑ Γραφιστική Επικοινωνία
ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα
ΜSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών
MSc Σχεδιασμός Διάδρασης (Interaction Design)

5.6. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5.6.1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής
MSc Ηλεκτρολογική Μηχανική
ΜSc Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

5.6.2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής και Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης
και Μηχανικής Υλικών
ΜSc Βιοϊατρική Μηχανική

5.6.3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
ΜSc Μηχανολογική Μηχανική
MSc Ενεργειακά Συστήματα

5.6.4. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
ΜSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός
ΜSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες
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5.7. ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
Κέντρο Γλωσσών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
MA Tεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση
(Computer Assisted Language Learning-CALL)

5.8. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΜΆΣΤΕΡ
5.8.1. Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης
Σε όλα τα προγράμματα Μάστερ, με εξαίρεση τα εξ αποστάσεως, η φοίτηση είναι υποχρεωτική
και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και βραδινά και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές.
Για την απόκτηση του διπλώματος Μάστερ απαιτείται:
•

Φοίτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.

•

Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS, που περιλαμβάνουν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου και διατριβή Μάστερ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

•

Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων, όπως έχουν ορισθεί, και τα οποία αναφέρονται στο κάθε
πρόγραμμα σπουδών.

5.8.2. Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μάστερ είναι η ελληνική. Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν και την αγγλική γλώσσα για σκοπούς πρόσβασης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας.
Αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα προσφέρονται τα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου
Κύπρου, το πρόγραμμα CALL του Κέντρου Γλωσσών και το πρόγραμμα Interaction Design.

5.8.3. Δίδακτρα
Τα δίδακτρα για όλα τα προγράμματα Μάστερ είναι €5.125. Με την αποδοχή θέσης πρέπει να
δοθεί προκαταβολή €325, ποσό που δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης. Πριν από
την εγγραφή σε μαθήματα κάθε εξαμήνου, καταβάλλονται σε τρεις δόσεις των €1.600 τα υπόλοιπα δίδακτρα. Επιτρέπεται η διευθέτηση της καταβολής των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, με
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέσω σταθερής εντολής τραπεζικού εμβάσματος.
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5.8.4. Υποτροφίες
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο
Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο
ισχύει στο Πανεπιστήμιο. Αιτήσεις υποβάλλονται, αφού ο υποψήφιος δεχθεί προσφορά θέσης
σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
http://www.cut.ac.cy/studies/welfare/scholarships/ ή στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης
(τηλ. 25002532).

6. Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Διδακτορικού (PhD)
Οι θέσεις διδακτορικών σπουδών καθορίζονται από τα Τμήματα και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, για εγγραφή και έναρξη
φοίτησης από το επόμενο εξάμηνο.
Τα περισσότερα Τμήματα δεν έχουν, ακόμη, διδακτορικά προγράμματα με διδακτικό στάδιο,
για αυτό και τίθεται ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να διαθέτουν, πρόσθετα του Πτυχίου, και τίτλο
Μάστερ με συνάφεια αντικειμένου.

6.1. Απαιτήσεις Επιπέδου Διδακτορικού
Τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούνται από 240 π.μ., όπου τουλάχιστον 60 π.μ. αφορούν
στο διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 π.μ. στο καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά στην Περιεκτική Εξέταση,
την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της Διδακτορικής
Διατριβής.
Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο
ή σε στάδιο συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής του, θεωρείται ότι στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 30 π.μ. Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από αυτά τα στάδια.
Για την απόκτηση του Διδακτορικού τίτλου απαιτούνται τα πιο κάτω:
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Επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 60 π.μ. σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η
κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως τον φοιτητή από την απαίτηση αυτή. Στα απαιτούμενα μαθήματα των Διδακτορικών προγραμμάτων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι δύο προπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα.
 πιτυχία σε Περιεκτική Εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έκτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουΕ
δών. Η φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης, καθώς επίσης η φύση και το
περιεχόμενο της Περιεκτικής Εξέτασης, ρυθμίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου
Τμήματος και στους ειδικούς κανόνες του κάθε Τμήματος.

6.2. Δίδακτρα
Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.

•

Υπήκοοι Ε.Ε.

Υπήκοοι άλλων
χωρών*

Χωρίς Διδακτικό Στάδιο στο Πρόγραμμα Σπουδών

€3.200

€5.600

Με Διδακτικό Στάδιο (μέχρι 60 π.μ) στο Πρόγραμμα Σπουδών

€5.200

€9.100

Μετά το 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής, εφόσον συνεχίζει τη φοίτησή του, καταβάλλει €50 ως
τέλος εγγραφής εξαμήνου.

* Επίκειται η λήψη απόφασης, ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι «τρίτων χωρών» να καταβάλλουν τα ίδια
μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της Ε.Ε., με εφαρμογή από όσους
θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
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7. Υπηρεσίες
7.1. Στέγαση
Το Πανεπιστήμιο ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων, τα οποία διαθέτει για τις ανάγκες στέγασης
των φοιτητών του. Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαμερίσματα, τη διαδικασία ενοικίασης και
το ενοίκιο παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο έχει θεσμοθετήσει το «Δίκτυο Συνεργαζόμενων Υποστατικών με
το ΤΕ.ΠΑ.Κ.», μια πολιτική μέσω της οποίας το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με ιδιώτες για την
ενοικίαση υποστατικών τους σε φοιτητές. Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα και
επιπλωμένα διαμερίσματα, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ποιότητα στη
διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Ενδεικτικά, τα ανώτατα ενοίκια στο δίκτυο έχουν καθοριστεί για διαμέρισμα τύπου στούντιο ή ενός υπνοδωματίου στα €300 - €350, ενώ το ενοίκιο
για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στα €400 - €500 τον μήνα.
Τέλος, το Πανεπιστήμιο προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση σε όλους τους φοιτητές που χρειάζονται στέγαση μέσω ενός καταλόγου ενοικιαζόμενων κατοικιών/διαμερισμάτων/δωματίων
που διαθέτει την περίοδο των εγγραφών (αρχές Ιουλίου) και ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς. Η
Υ.Σ.Φ.Μ. συμβουλεύει τους φοιτητές όπως δίνουν έμφαση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
των κτηρίων προτού συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία. Αναλυτικές πληροφορίες
παρατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation.

7.2. Σίτιση
Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί Πανεπιστημιακό Κυλικείο. Το Κυλικείο βρίσκεται στο προαύλιο του κτηρίου «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» και προσφέρει διάφορα σνακ και
ροφήματα σε χαμηλές τιμές. Τόσο οι τιμές όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων
ελέγχονται και εγκρίνονται από το Πανεπιστήμιο.
Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο προσφέρει καθημερινά δωρεάν γεύμα σε πέραν των 500 φοιτητών στο εστιατόριο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης.
Όλα τα έξοδα καλύπτονται από την Εκκλησία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της Υ.Σ.Φ.Μ., στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
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7.3. Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει, μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, χρηματική στήριξη σε
φοιτητές στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Πρόκειται για ετήσιες χορηγίες-υποτροφίες, που προκηρύσσονται και βασίζονται στα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ή για
έκτακτη οικονομική βοήθεια, που προσφέρεται σε αριθμό φοιτητών, κατ΄ εξαίρεση.
Επίσης, διάφοροι Οργανισμοί προκηρύσσουν ανεξάρτητες υποτροφίες και βραβεία για φοιτητές, με βάση ακαδημαϊκά, κοινωνικοοικονομικά ή άλλα κριτήρια. Λεπτομέρειες για τις υποτροφίες αυτές κοινοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα της Υ.Σ.Φ.Μ. Οι φοιτητές
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια από το Σωματείο και άλλους φορείς
μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

7.4. Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στις φοιτήτριες και
στους φοιτητές του που χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε μια σειρά από κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα.
Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι ανοικτό προς κάθε φοιτήτρια και φοιτητή για συζήτηση
και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και
έμπειρων επιστημόνων.

7.4.1. Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπευτική στήριξη
Μερικές φορές τα παιδιά αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως για
παράδειγμα κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσχέρεια προσαρμογής στην φοιτητική κοινότητα, άγχος για τα μαθήματα, σύγχυση για επιλογές
που πρέπει να κάνουν, οικογενειακά θέματα ή άλλες δυσκολίες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο τους παροτρύνει να επικοινωνούν ή/και να επισκέπτονται το Κέντρο, για να αντιμετωπίσουμε μαζί αποτελεσματικά, επαγγελματικά και εχέμυθα, την κατάσταση και να βρούμε τους καλύτερους για
τους/τις φοιτητές/τριες τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναπτύξουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, να ξεπεράσουν εμπόδια, να ενδυναμώσουν κοινωνικές δεξιότητες και να προχωρήσουν μπροστά, τόσο στα φοιτητικά χρόνια
όσο και μεταγενέστερα. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής στήριξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, έχουν ήδη βοηθήσει πολλούς τα
προηγούμενα χρόνια.
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Επίσης, πολλοί/ ές φοιτητές/τριες βρίσκουν χρήσιμες τις δημόσιες παρουσιάσεις, σεμινάρια και
ομαδικά εργαστήρια που διοργανώνονται με θέματα που αφορούν στην ψυχική και σωματική
υγεία, στις προσωπικές και στις οικογενειακές σχέσεις και στα κοινωνικά θέματα.

7.4.2. Φοιτητές/τριες με Αναπηρίες
Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει τα δικαιώματα των
φοιτητών/τριών με αναπηρίες ως ισότιμων μελών της φοιτητικής κοινότητας και να βελτιώνει
την ποιότητα ζωής τους κατά τα φοιτητικά χρόνια. Η στήριξη που λαμβάνει κάθε φοιτήτρια και
φοιτητής εξαρτάται από τις ατομικές του/της ανάγκες, τη σοβαρότητα και τις ιδιαιτερότητες
κάθε περίπτωσης. Μέχρι σήμερα έτυχαν στήριξης παιδιά με τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα
όρασης, κώφωση ή σοβαρά προβλήματα ακοής, καθήλωση σε αναπηρικό καροτσάκι ή προβλήματα κίνησης, με σοβαρά ψυχιατρικά/ψυχολογικά προβλήματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση. Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η
προσκόμιση επίσημων ιατρικών πιστοποιητικών.
Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατά περίπτωση αναγκών και αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παροχή συνοδών διακίνησης, στη μεγέθυνση και μετάφραση κειμένων, στην παροχή
μεταγραφέα σε γραπτές εξετάσεις, στην παροχή ειδικού εξοπλισμού, σε πρακτικές διευκολύνσεις που αφορούν στις διαλέξεις μαθημάτων ή/και γραπτές εξετάσεις (π.χ. παρατάσεις, παράβλεψη ορθογραφικών αδυναμιών, διαμόρφωση χώρων κ.ο.κ.), σε ατομικά φροντιστηριακά
ενισχυτικά μαθήματα και σε άλλα μέτρα, αναλόγως των αναγκών.

7.4.3. Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες
Φοιτήτριες και φοιτητές με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν εάν το επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ατομικών φροντιστηριακών ενισχυτικών μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται επίσημες αναλυτικές εκθέσεις διαγνωστικών
εργαλείων, αξιολογήσεις ικανοτήτων, διαγνώσεις κ.ο.κ. Τα σχετικά τεστ (WISC, WAIS) διεξάγονται στα κρατικά νοσηλευτήρια και σε εξειδικευμένα ιδιωτικά κέντρα.

7.4.4. Ομαδικά Φροντιστηριακά Μαθήματα
Φοιτήτριες και φοιτητές, που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρουσιάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, σημαντικά κενά γνώσης (επαναλαμβανόμενες αποτυχίες σε μαθήματα, κίνδυνος
διαγραφής κ.ο.κ.), μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εγγράφονται σε ομαδικά φροντιστηριακά/
ενισχυτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του
Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς
Επιστήμονες, Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη
βάση εγκεκριμένων κριτηρίων.
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7.4.5. Πρόληψη Χρήσης Ουσιών
Το Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί δημόσιες ενημερωτικές ημερίδες και διανέμει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και, παράλληλα, οργανώνει
προγράμματα ανάπτυξης για υγιή τρόπο ζωής. Στόχος είναι η διατήρηση μιας υγιούς και ασφαλούς φοιτητικής κοινότητας και η αποφυγή των πολλών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, στην
ικανότητα λήψης αποφάσεων, στην ψυχολογική κατάσταση, στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, στην ακαδημαϊκή επίδοση κ.ο.κ. Για όλα αυτά διατηρούνται συνεργασίες με εξειδικευμένους επιστήμονες, επαγγελματικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι σε
θέση να βοηθήσουν.

7.5. Κρατική Φοιτητική Μέριμνα
Για τους φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εφαρμόζεται ο Νόμος περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (2015), με βάση τον οποίο παραχωρούνται φοιτητική χορηγία και πρόσθετα φοιτητικά επιδόματα. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή, η πιο πάνω οικονομική ενίσχυση μπορεί να κυμανθεί από €0 - €4800. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

7.6. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Για κάθε προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τα
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια
για θέματα σπουδών.

7.7. Σταδιοδρομία
Η Υ.Σ.Φ.Μ. παρέχει πληροφόρηση στους/στις φοιτητές/τριες για τις πιθανές επαγγελματικές
τους προοπτικές και βοηθά στη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας για τον επαγγελματικό τους
προσανατολισμό. Συμβουλεύει επίσης, για μια επιτυχημένη προσωπική συνέντευξη, παρέχει
πληροφορίες για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αίτησης για εργοδότηση και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρουσία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας.
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7.8. Ευκαιρίες Μερικής Απασχόλησης
Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από την Υ.Σ.Φ.Μ., τόσο για προκηρύξεις μερικής απασχόλησης στις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όσο και για ευκαιρίες μερικής απασχόλησης
εκτός Πανεπιστημίου. Η Υ.Σ.Φ.Μ. συγκεντρώνει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες
επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό.
Σχετικές ανακοινώσεις γίνονται τακτικά στις αρχές κάθε εξαμήνου και έκτακτα, όταν υπάρχουν
θέσεις εργασίας

7.9. Φοιτητική Ένωση
Από τον Μάρτιο του 2008 έχει ιδρυθεί και συγκροτηθεί σε σώμα η Φοιτητική Ένωση του
ΤΕ.ΠΑ.Κ. (Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.). Με βάση τον νόμο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, οι φοιτητές εκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα διοίκησης και, ως εκ τούτου, λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.
Η Υ.Σ.Φ.Μ. συνεργάζεται στενά με τη Φοιτητική Ένωση σε θέματα που αφορούν τους φοιτητές.
Κάθε φοιτητής, με την εγγραφή του, γίνεται αυτόματα μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και καταβάλλει
την καθορισμένη συνδρομή.
Η λειτουργία της Φοιτητικής Ένωσης στηρίζεται οικονομικά από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου.
Χορηγίες για επιμέρους εκδηλώσεις μπορούν, επίσης, να παραχωρούνται από οργανωμένους
φορείς και υπηρεσίες του Κράτους, όπως ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, οι Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ.ά.

7.10. Φοιτητικοί Όμιλοι
Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν φοιτητικοί όμιλοι που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα ενδιαφερόντων σε θέματα πολιτισμού, τεχνών και ψυχαγωγίας. Η δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητών με τα έξω-πανεπιστημιακά τους ενδιαφέροντα, όπως τη μουσική, τον χορό,
τη δημοσιογραφία, το θέατρο κ.ά., τους προσφέρει πλούσιες εμπειρίες μάθησης και αξέχαστες
αναμνήσεις από τη φοιτητική τους ζωή.
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Η Υ.Σ.Φ.Μ. παρέχει καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργία φοιτητικών ομίλων. Απαραίτητη
προϋπόθεση σύστασης φοιτητικών ομίλων είναι η κατάθεση καταστατικού στην Υπηρεσία και η
έγκριση των σκοπών και δραστηριοτήτων των ομίλων από τις αρχές του Πανεπιστημίου. Η ίδρυση και λειτουργία ομίλων εξαρτάται από την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον των ίδιων των φοιτητών.
Oι εγκεκριμένοι όμιλοι έχουν πρόσβαση σε ταχυδρομικές θυρίδες, πινακίδες ανακοινώσεων
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Κάθε εγκεκριμένος όμιλος επιχορηγείται από το κονδύλι
επιχορήγησης φοιτητικών δραστηριοτήτων.
Η Υ.Σ.Φ.Μ. εκδίδει Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους είχαν ενεργό συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους. Tα πιστοποιητικά
αυτά ενισχύουν την εικόνα των φοιτητών/τριών στην αγορά εργασίας ή/και σε περίπτωση αίτησής τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

7.11. Εκδηλώσεις
Διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις επαγγελματικών συνδέσμων, παρουσιάσεις οργανισμών και εταιρειών για προώθηση ευκαιριών απασχόλησης, όπως
επίσης και διαλέξεις που αφορούν στην επαγγελματική σταδιοδρομία στην Κύπρο και στην Ευρώπη, αξιοποιώντας αριθμό διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό τομέα. Διοργανώνονται, επίσης, εκδηλώσεις κοινωνικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

7.12. Αθλητισμός
Με ευθύνη του Γραφείου Αθλητισμού ετοιμάζεται κάθε χρόνο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
αθλητικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Ψυχαγωγικό Αθλητισμό
• Εσωτερικά Πρωταθλήματα
• Αγωνιστικά Τμήματα
• Αθλητισμό και Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο
• Εκδηλώσεις
Πολιτική του Πανεπιστημίου είναι ο μαζικός και ψυχαγωγικός αθλητισμός, καθώς και η προαγωγή αθλημάτων και ελκυστικών δραστηριοτήτων, που ενδεχομένως να μην είναι ιδιαίτερα γνω-
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στά/ές στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, δίνεται σε αθλήματα που σχετίζονται με τη
θάλασσα, την παραλία και το βουνό.
Το πλήρες πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων ανακοινώνεται στις αρχές κάθε εξαμήνου
(Σεπτέμβριο/ Ιανουάριο).

7.13. Ασφάλιση
Με την εγγραφή τους, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες ασφαλίζονται έναντι ατυχημάτων, καταβάλλοντας οι ίδιοι/ες το 1/4 του ετήσιου ασφαλίστρου και το πανεπιστήμιο το υπόλοιπο 75%.

7.14. Κέντρο Πρώτων Βοηθειών (Κτήριο «Α. Θεμιστοκλέους», Λεμεσός)
Το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών:
•

Παρέχει Πρώτες Βοήθειες προς τους/τις φοιτητές/τριες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

•

Συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας των φοιτητών/τριών και του προσωπικού και στη διαφώτιση σε θέματα δημόσιας υγείας.

•

Παρέχει συμβουλές στους/στις φοιτητές/τριες αναφορικά με τη γενική υγιεινή και την πρόληψη χρήσης ουσιών.

•

Συμμετέχει σε πρόγραμμα ‘screening’ για πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων υγείας στους/
στις φοιτητές/τριες.

9. Βιβλιοθήκη
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει 27.000 τόμους βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού
(βιντεοκασέτες, CD-ROMs, DVDs κ.ά.), 31 τίτλους έντυπων περιοδικών και παρέχει πρόσβαση
σε 27.200 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, 182
βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου) και πάνω από 420.640 ηλεκτρονικά
βιβλία. Στη διάθεση των χρηστών βρίσκονται λεξικά ξένων γλωσσών, επιστημονικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, κρατικές εκδόσεις και διδακτορικές διατριβές.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης εώς και 10 τεκ-
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μηρίων συγχρόνως, για 21 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 3 συνεχόμενες φορές. Η
Βιβλιοθήκη παρέχει, επίσης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας της, εκπαιδευτικά
σεμινάρια και εξειδικευμένη θεματική βιβλιογραφική υποστήριξη στην έρευνα και εκπόνηση της
διατριβής.

9. Νέες Τεχνολογίες - Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (E-UNIVERSITY)
Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να πρωτοπορεί στην υιοθέτηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
έτσι ώστε να παρέχει σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
είναι προσανατολισμένες στο γενικότερο όραμα του Πανεπιστημίου να καταστεί ένα πρότυπο
Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο, όπου η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, η
εκπαίδευση και η επικοινωνία θα γίνονται μέσω τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν την πιο αποδοτική λειτουργία του Πανεπιστημίου και την καλύτερη διαχείριση των πόρων που διαθέτει.
Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας παρέχει σε όλη την
πανεπιστημιακή κοινότητα υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα.

11. Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
(Υ.Σ.Φ.Μ.):
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Υ.Σ.Φ.Μ.
Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα γωνία, Λεμεσός
Τηλ: 25 002710/11, Φαξ: 25 002760
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: studies@cut.ac.cy
Δευτέρα-Πέμπτη 08:30 - 18:00, Παρασκευή 08:30 -14:30
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11. www.cut.ac.cy
Η Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για όλα όσα ενδιαφέρουν τους/τις φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες προτρέπονται να την επισκέπτονται συχνά. Στόχος
του Πανεπιστημίου είναι να περιορίσει τη χρήση έντυπων μέσων, για αυτό και ενθαρρύνει τα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης
και επικοινωνίας.
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