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Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης για
την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2013-2014

Η ∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (∆ΑΑΕ) πραγματοποίησε για
τρίτη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά τη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ∆ΑΑΕ έχει συλλέξει στοιχεία από τα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από τα
οποία έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των φοιτητών
(Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε Πανεπιστήμιο και Σχολή Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό

και

διδακτορικό

επίπεδο

σπουδών,

καθώς

και

τις

γενικές

τάσεις/προτιμήσεις των φοιτητών σε διάφορους κλάδους, προγράμματα και επίπεδα
σπουδών.
Συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, το σύνολο των φοιτητών που
σπουδάζουν στην Κύπρο ανέρχεται σε 32.824 φοιτητές, εκ των οποίων 26.666 φοιτούν
σε Πανεπιστήμια και 6.158 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο
πιο κάτω γράφημα, σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φοιτά το 70% του συνόλου
των φοιτητών, ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επίπεδο Μάστερ και
∆ιδακτορικό) φοιτά το 30% του φοιτητικού πληθυσμού.
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Από το σύνολο των 32.824 φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο,

23.181 είναι

Κύπριοι πολίτες (ποσοστό 70,5%), 6.693 είναι Ευρωπαίοι πολίτες (ποσοστό 20,5%),
ενώ 2.950 φοιτητές προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστό 9%).
Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών
που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την

ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:
Πανεπιστήμια
Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Προπτυχιακά Προγράμματα

14382

2691

643

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

4713

3860

377

Σύνολο

19095

6551

1020

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Προπτυχιακά Προγράμματα

3436

118

1663

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

650

24

267

Σύνολο

4086

142

1930

Από την ομαδοποίηση των κλάδων σπουδών που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια
και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φαίνονται οι προτιμήσεις/τάσεις των φοιτητών

τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Πρώτος στην
προτίμηση των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι ο κλάδος ∆ιοίκησης
και Οικονομικών, ενώ ακολουθούν η Νομική, η ∆ημοτική Εκπαίδευση και η
Λογιστική. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε
κλάδους ∆ιοίκησης και Οικονομικών, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι Ειδικής και Ενιαίας
Εκπαίδευσης, Επιστημών της Αγωγής και ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας.
Όσον αφορά τις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση είναι η φοίτηση σε κλάδους ∆ιοίκησης και
Οικονομικών, ενώ ακολουθούν οι Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές, η
Αισθητική και οι Γραμματειακές Σπουδές. Την ίδια πρώτη προτίμηση, δηλαδή
∆ιοίκηση και Οικονομικά έχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία ακολουθούν οι σπουδές στην Εκπαίδευση, τα
Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα και οι κλάδοι στις Περιβαλλοντικές Σπουδές.
Οι προτιμήσεις των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Πανεπιστήμια
Προπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

∆ιοίκηση και Οικονομικά

∆ιοίκηση και Οικονομικά

Νομική

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

∆ημοτική Εκπαίδευση

Επιστημών της Αγωγής

Λογιστική

∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικά

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικά

Ξενοδοχειακά / Τουριστικά

Εκπαίδευση

Αισθητική

Ιατρικά / Παραϊατρικά Επαγγέλματα

Γραμματειακά

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Επιπρόσθετα, τα εν λόγω στοιχεία έχουν τύχει ανάλυσης από τη ∆ΑΑΕ με σκοπό τη
σύγκρισή τους με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τη Χαρτογράφηση άλλων
ακαδημαϊκών ετών. Μέσω της σύγκρισης των εν λόγω στοιχείων φαίνεται η αυξομείωση
τόσο του αριθμού των φοιτητών γενικά, όσο και ανά Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο / Σχολή),
καθώς επίσης και ανά κλάδο και επίπεδο σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε σχέση
με την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013, υπήρξε αύξηση των φοιτητών των Πανεπιστημίων
κατά 1% (αύξηση 175 φοιτητές) ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε
μείωση της τάξης του 6,7% (μείωση 441 φοιτητές).
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Αναφορικά με τις προτιμήσεις των φοιτητών, αυτές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα τόσο
για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων όσο και για τους φοιτητές των Σχολών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέρος των στοιχείων που προέκυψαν από τη χαρτογράφηση του πεδίου της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πιστοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας των αλλοδαπών
φοιτητών και έκδοση σχετικής άδειας εργασίας / τοποθέτησης τους στη βιομηχανία.
Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα αξιοποιήσει περαιτέρω τα
αποτελέσματα της χαρτογράφησης, σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως τα
Πανεπιστήμια, τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναμικού, την ΥΣΕΑ κ.ά.

