
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

1.  Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου: 

 

3 Δημόσια Πανεπιστήμια 

7 Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 

5 Δημόσιες Σχολές και 45 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Το σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου ακολουθεί της αρχές της 

διαδικασίας της Μπολόνια όπως αυτές διαμορφώνουν την Ανώτερη Εκπαίδευση 

στον Ευρωπαϊκό Χώρο.  

           Περαιτέρω πληροφόρηση για τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου   

           βρίσκεται αναρτημένη στις πιο κάτω ιστοσελίδες:                           

            

➢ Δημόσια Πανεπιστήμια: 
➢ Πανεπιστήμιο Κύπρου   www.ucy.ac.cy 
➢ Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου   www.cut.ac.cy  
➢ Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου   www.ouc.ac.cy  

 

➢  Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: 
➢ Πανεπιστήμιο Frederick   www.frederick.ac.cy  
➢ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου   www.euc.ac.cy 
➢ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας   www.unic.ac.cy 
➢ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου  www.nup.ac.cy 
➢ Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus   www.uclancyprus.ac.cy 
➢  Philips University https://philipsuni.ac.cy/  
➢ American University of Cyprus (AUCY) https://www.aucy.ac.cy  

 
 
        Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  

        Οι ιστοσελίδες όλων των Ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης βρίσκονται στην  

        ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης:   www.highereducation.ac.cy.  
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2.  Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της 

Κύπρου 

 

Όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου τυγχάνουν Ιδρυματικής, 

Τμηματικής και Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης από τον Φορέα 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε). 

Πληροφορίες για τα αξιολογημένα Προγράμματα Σπουδών στην Ανώτερη Εκπαίδευση 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε: 

www.dipae.ac.cy 

3. Προσφέρεται πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση χωρίς πιστοποιητικά; 

Η πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση απαιτεί τεκμηρίωση, καθώς τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) έχουν τα δικά τους κριτήρια εισαγωγής. Για παράδειγμα, 

ενδέχεται να ζητηθεί από τους μαθητές να προσκομίσουν το Απολυτήριο Λυκείου τους, 

πιστοποίηση της γνώσης τους στην Αγγλική Γλώσσα ή πιστοποιητικό άλλων διεθνών 

εξετάσεων (π.χ. G.C.E, International Baccalaureate). 

 

4. Τίτλοι Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο 

Α. Πανεπιστήμια (Δημόσια και Ιδιωτικά)    

    Διδακτορικό (Doctorate), 3-8 έτη 

    Μάστερ (Master), 1-2 έτη, 90-120 ECTS 

    Πτυχίο (Bachelor), 4 έτη, 240 ECTS 

    Ανώτερο Δίπλωμα (Higher Diploma), 3 έτη 

    Δίπλωμα (Diploma), 2 έτη 

    Πιστοποιητικό (Certificate), 1 έτος 

   

5. Φοιτητικές εστίες: 
 

Φοιτητικές εστίες στα Δημόσια και στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου προσφέρονται 

με βάση κριτήρια τα οποία καθορίζει το εκάστοτε Ίδρυμα. Περαιτέρω πληροφόρηση επί 

του θέματος μπορεί να παρέχουν οι Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων 

Ανώτερης Εκπαίδευσης.  

 

6. Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει το ακαδημαϊκό έτος; 

http://www.dipae.ac.cy/


Πληροφόρηση για την έναρξη και λήξη των/του ακαδημαϊκών/ού εξαμήνων/έτους 

υπάρχουν  στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.  

 

7. Θέματα φοιτητικής μέριμνας 

Το κάθε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο διαθέτει Υπηρεσία Φοιτητικής 

Μέριμνας που υποστηρίζει όλες τις ακαδημαϊκές διαδικασίες των φοιτητών (εγγραφές, 

δήλωση μαθημάτων, απονομή τίτλων σπουδών) και θέματα που σχετίζονται με τη 

φοιτητική ζωή και την ευημερία των φοιτητών (εξεύρεση στέγασης, υποτροφίες, υγεία και 

ασφάλεια). 

 

8. Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) 

Αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

(ΥΠΠΑΝ) για την Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου είναι η Διεύθυνση Ανώτερης 

Εκπαίδευσης.  Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της Ανώτερης Εκπαίδευσης της 

Κύπρου βρίσκονται στην πιο κάτω ιστοσελίδα της ΔΑΕ.  

 

Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου 

                                                          1434 Λευκωσία, Κύπρος 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:                    dae@moec.gov.cy 

Τηλέφωνο:                                        00357-22800616/617 

Φαξ:                                                  00357-22447560 

                                                

Ιστοσελίδα:                                        www.highereducation.ac.cy 

 

9. Μέτρα του κράτους για παροχή πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση 

φοιτητών επωφελούνται από προσωρινή προστασία α) στην άμεση 

κατάσταση β) μακροπρόθεσμα σχέδια 

Τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν υποτροφίες σε 

Ουκρανούς φοιτητές που ζητούν άσυλο λόγω της ρωσικής εισβολής στη χώρα τους. 

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει χορηγήσει οκτώ υποτροφίες σε 

προπτυχιακό επίπεδο και τρεις υποτροφίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δέκα 

προπτυχιακές υποτροφίες για σπουδές από τον Σεπτέμβριο του 2022. Παρόλα αυτά, δεν 

υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον από τους/τις πιθανούς/ές υποψήφιους/ες. Σημειώνεται 

ότι οποιαδήποτε αιτήματα υποβληθούν στο Πανεπιστήμιο από Ουκρανούς πρόσφυγες, 

θα εξετάζονται κατ΄ εξαίρεση, με στόχο το Πανεπιστήμιο να στηρίξει άμεσα και στο μέτρο 

των δυνατοτήτων του τα άτομα αυτά. 
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Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 

συνεργάζεται με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην Κύπρο προκειμένου 

να συλλέξει πληροφορίες για τον αριθμό των Ουκρανών φοιτητών που βρίσκονται επί του 

παρόντος στα ΑΕΙ στην Κύπρο και για τον αριθμό των Ουκρανών φοιτητών που ζήτησαν 

οικονομική υποστήριξη κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον, τα ΑΕΙ καλούνται να 

ενημερώσουν τη Διεύθυνση εάν σκοπεύουν να παράσχουν υποτροφίες ή άλλη 

οικονομική υποστήριξη προκειμένου να βοηθήσουν τους Ουκρανούς φοιτητές να 

αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση. 

 


