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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τα στατιστικά που αφορούν σε µεγέθη και προτιµήσεις που αναφέρονται εδώ βασίζονται στον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών



διεθνοποίησης, και της διασύνδεσης με την κοινωνία και 
τις επιχειρήσεις.

Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε τη διεξαγωγή υψηλής 
ποιότητας, βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικής 
έρευνας, προς όφελος της κοινωνίας, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέλη του διδακτικού 
και ερευνητικού μας προσωπικού, διαπρέπουν σε 
πολλούς τομείς και χαίρουν αναγνώρισης και καταξίωσης 
για τη συμβολή τους στη δημιουργία, εξέλιξη και 
μεταλαμπάδευση της γνώσης και της τεχνολογίας.

Καθοδηγούμενοι από τη μεγάλη έμφαση που δίνουμε 
στη διεθνοποίηση και την ποιότητα, προσφέρουμε 
διασυνοριακή εκπαίδευση μέσα από κοινά προγράμματα 
σπουδών με άλλα διακεκριμένα πανεπιστήμια της 
Ευρώπης, που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη του Times 
Higher Education World University Rankings.

Η αφοσίωση του Πανεπιστημίου στην εφαρμογή του 
Τριγώνου της Γνώσης, ενώνει την πανεπιστημιακή μας 
κοινότητα με ερευνητικά κέντρα, την αγορά εργασίας και 
την κοινωνία. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας είναι άρτια σχεδιασμένα σε στενή 
συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους 
και αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς. Κατ' αυτό τον 
τρόπο, διασφαλίζεται η εναρμόνιση των προγραμμάτων 
με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και 
επιτυγχάνεται η άμεση αναγνώρισή τους από τα αρμόδια 
επαγγελματικά σώματα, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επαγγελματική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. 
Ενδεικτικό γεγονός της διασύνδεσης των προγραμμάτων 
σπουδών μας με την αγορά εργασίας αποτελεί το υψηλό 
ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων 
μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα ενταχθείτε 
σε ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σπουδές 
αντάξιες των πνευματικών σας αναζητήσεων, οι οποίες 
θα εμπνεύσουν τις φιλοδοξίες σας και θα διαμορφώσουν 
με εξαίρετο τρόπο τη μελλοντική επαγγελματική σας 
σταδιοδρομία. Είμαι βέβαιος, ότι η φοιτητική σας ζωή στο 
Πανεπιστήμιό μας θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Για μια ακόμη φορά, σας καλωσορίζω θερμά στην 
κοινότητα του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. 

Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας

BSc, MSc, PhD, CertEd  
Πρύτανης

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ένα σύγχρονο 
και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, το οποίο καθοδηγείται από 
το σύνθημα «Αριστεία στην Εκπαίδευση».

Με έδρα την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι 
αφοσιωμένο στην παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην ανώτερη εκπαίδευση, διευρύνοντας τα εκπαιδευτικά 
του σύνορα από τη σύγχρονη πανεπιστημιούπολή του 
μέχρι και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, 
προσφέροντας περισσότερα από 100 συμβατικά και εξ 
αποστάσεως προγράμματα, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού επιπέδου, σε περισσότερους από 11,000 
φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Οι τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου και η πρωτοποριακή πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε μια εκτενή ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη μαθησιακού υλικού και πηγών διαδικτυακής 
μάθησης, συνθέτουν ένα σύγχρονο, πολυπολιτισμικό, 
φοιτητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο προάγει 
τη συνεργασία, την αλληλοκατανόηση και τη φιλία.

Ως πρωτοποριακό ψηφιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το 
Πανεπιστήμιό μας ανταποκρίνεται και διαμορφώνει τις 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Τόσο στον 
τομέα της μάθησης όσο και στη διοικητική υποστήριξη 
εφαρμόζεται η πιο προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας 
και πληροφορικής, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο 
ψηφιακό, διαδραστικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον, το 
οποίο είναι σε θέση να υπηρετεί άριστα τη διδακτική και 
μαθησιακή καινοτομία.

Η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν πάντοτε τα 
κύρια σημεία εστίασης του έργου μας και οι φοιτητές 
μας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. 
Δέσμευσή μας αποτελεί η συνεχής ενδυνάμωση του 
φοιτητοκεντρικού περιβάλλοντός μας, το οποίο προάγει 
την ενεργή μάθηση και επιμόρφωση, και καλλιεργεί 
ικανότητες και δεξιότητες για τη δια βίου μάθηση.

Το άρτια καταρτισμένο και δυναμικό, διεθνούς εμβέλειας 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, 
μεταφέρει την καινοτόμο γνώση στην τάξη, γνώση η 
οποία αναδεικνύεται μέσω σημαντικών ερευνητικών 
προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται και 
υποστηρίζονται από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, 
αλλά και μέσω εκτενών συνεργασιών με επαγγελματικούς 
φορείς και επιχειρήσεις. Το σύστημα αξιολόγησης και 
κατάταξης πανεπιστημίων U-Multirank, τοποθετεί το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηλά στη λίστα κατάταξης σε 
ό,τι αφορά τους τομείς της διδασκαλίας/μάθησης, της 
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«Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην 
Αγγλία, μου δόθηκε η εξαιρετική ευκαιρία 
να έρθω για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, μέσω του προγράμματος 
ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.  Δύο 
εξάμηνα στην Κύπρο ήταν αρκετά για να 
με κάνουν να παρατήσω τα πάντα στο 
Λονδίνο και να έρθω εδώ. Είμαι τώρα στο 
4ο έτος σπουδών μου και στο τελευταίο 
εξάμηνο ως φοιτήτρια Ψυχολογίας, 
και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο 
ευτυχισμένη! Ήταν μια απερίγραπτη 
εμπειρία μάθησης. Αυτή την περίοδο, 
βρίσκομαι στη διαδικασία αίτησης για 
καλοκαιρινή απασχόληση στην Εθνική 
Ύπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος 
(NASA), τόλμημα που επιχειρώ χάρη στην 
αυτοπεποίθηση που μου εμφύσησε το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!»

Sophia Bulatova
Ψυχολογία, Τάξη του 2017

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο 
στην Κύπρο, με περισσότερους από 11,000 φοιτητές από 
70 και πλέον χώρες του κόσμου, οι οποίοι συνυπάρχουν 
σε ένα καινοτόμο και πολυεπίπεδο πλαίσιο μάθησης, 
αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να χτίσετε το μέλλον σας.

Με έδρα τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της χώρας, 
και παρουσία σε άλλες 18 πόλεις σε όλο τον κόσμο, 
το UNIC καθοδηγείται από την επιδίωξη της αριστείας 
στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την 
έρευνα, την τεχνολογία, και ένα συνεχώς εξελισσόμενο 
ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Ενδυναμώνουμε τους φοιτητές μας και τους προσφέ-
ρουμε την αυτοπεποίθηση και τη γνώση, ώστε να 
κάνουν τη διαφορά στον κόσμο του αύριο.

Πολλά από τα τμήματα και προγράμματα σπουδών μας 
υπήρξαν τα πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο. Με την 
πάροδο του χρόνου, πολλά προγράμματα όπως αυτά 
της Ιατρικής, των Διεθνών Σχέσεων, της Λογιστικής, της 
Νομικής και της Αρχιτεκτονικής, έχουν εξελιχθεί στα 
πλέον αναγνωρισμένα και αξιόπιστα στην Κύπρο και την 
ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, τα νέα προγράμματα του 
UNIC επικεντρώνονται στην έρευνα αιχμής, καθιστώντας 
μας παγκόσμιους ηγέτες σε συγκεκριμένους τομείς, 
όπως στην περίπτωση του άκρως επιτυχημένου 
πρωτοποριακού προγράμματος στο Ψηφιακό Νόμισμα/
Τεχνολογία Blockchain.

Η διεθνοποίηση αποτελεί κλειδί της στρατηγικής του 
UNIC, και περιλαμβάνει συνεργασίες για προγράμματα 
σπουδών, κινητικότητα φοιτητών, και σημαντικές 
ευκαιρίες για τους απόφοιτους, τόσο στον ακαδημαϊκό 
χώρο όσο και στη βιομηχανία, προκειμένου να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους 
εντός και εκτός συνόρων. Το πρώτο και μεγαλύτερο 
πρόγραμμα Ιατρικής στην Κύπρο δημιουργήθηκε σε 
συνεργασία με το St George’s, University of London. 
Σήμερα, η Ιατρική Σχολή προσελκύει περισσότερους 
από 500 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, 
προσφέρουμε πολλά κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή, σε 
συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, 
όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. Στόχος μας, είναι η διατήρηση, καθώς και 
η επιδίωξη επέκτασης της συνεργασίας μας με κορυφαία 
πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, στον ακαδημαϊκό και  
ερευνητικό χώρο.
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Έδρα (Λευκωσία, Κύπρος)

Εκπαιδευτικά Κέντρα Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας
1. Νέα Υόρκη

2. Αθήνα

3. Βουκουρέστι

Συνεργάτες/Πανεπιστήμια
4. St George’s, University of London

5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6. Πανεπιστήμιο Πατρών

7. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συνεργάτες/Κλινικές
8. Tel Hashomer/Sheba (Τελ Αβίβ)

9. Swedish Covenant (Σικάγο)

10. Ponce Health Sciences University (Πουέρτο Ρίκο)

11. Shriners Hospital for Children (Μασαχουσέτη)

12. New York Medical College (Νέα Υόρκη)

Υποστήριξη/Σπουδές Εξωτερικού
13. Βαρκελώνη

14. Φλωρεντία

15. Λονδίνο

16. Παρίσι

17. Μπουένος Άιρες

18. Σαγκάη

19. Πεκίνο

20. Ουάσιγκτον

ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 
διατηρεί ομάδες συντονισμού σε 19 
πόλεις παγκοσμίως και συνεργάζεται με 
περισσότερα από 400 άλλα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα για σπουδές φοιτητών στο 
εξωτερικό και κινητικότητα ή έρευνα.
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Εκπαιδευτικά Κέντρα του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε 
Ευρώπη και Αμερική
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διεθνοποίηση και 
παγκόσμια εμβέλεια, έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικά 
κέντρα στην Αθήνα, το Βουκουρέστι, και τη Νέα Υόρκη.

Όραμά μας είναι η υποστήριξη των φοιτητών μας σε 
όλο τον κόσμο, καθώς και η υποστήριξη των ακαδη- 
μαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών συνεργασιών 
με κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες παγκοσμίως.

Αθήνα, Ελλάδα
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
στην Αθήνα θεωρείται ένα από τα πιο καλαίσθητα και 
μοντέρνα εκπαιδευτικά και συνεδριακά κέντρα της 
πόλης, χάρη στον υπερσύγχρονο σχεδιασμό και τις 
πολλές δυνατότητες χρήσης των εγκαταστάσεών του.

Πρόκειται για έναν χώρο με προηγμένες εγκαταστάσεις 
και υλικοτεχνικές υποδομές, οι οποίες διαμορφώνουν 
ένα δυναμικό και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον. Ο 
χώρος πληροί όλες τις προδιαγραφές για την κάλυψη 
των απαιτήσεων πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπως 
διαλέξεις, εξετάσεις, συνέδρια, εργαστήρια, ημερίδες, 
παρουσιάσεις και άλλες εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Το Κέντρο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Νέο 
Ψυχικό, σε ολιγόλεπτη απόσταση από τον νέο σταθμό 
Μετρό του Χολαργού, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση 
σε όλες τις περιοχές της πόλης.

Το Κέντρο κατέχει ηγετικό ρόλο στην επαγγελματική 
κατάρτιση στον κλάδο της Λογιστικής στην Ελλάδα, και 
παρέχει επίσης υπηρεσίες στήριξης στους φοιτητές μας.

Βουκουρέστι, Ρουμανία
Οι δραστηριότητές μας στο Βουκουρέστι ξεκίνησαν το 2008, 
σε ειδικό κτήριο στον κεντρικό πανεπιστημιακό τομέα της 
πόλης. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας παρέχει υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση σε ένα εργονομικά σχεδιασμένο και ευέλικτο 
περιβάλλον διδασκαλίας, που ενθαρρύνει τη μάθηση.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Γραφείο παρέχει 
στήριξη στους συνεργάτες και εταίρους επαγγελματικής 
κατάρτισης του Πανεπιστημίου. Πρόσφατα άρχισε επίσης να 
παρέχει υπηρεσίες φοιτητικής υποστήριξης και προβολής 
στους τομείς έρευνας και συνεργασιών.

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Το νεότερο Εκπαιδευτικό Κέντρο μας εγκαινιάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 2017 στην περιοχή SoHo στο Μανχάταν, 
περιοχή που αποτελεί παγκόσμιο πόλο στους τομείς 
της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών, των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και της μόδας. Το Κέντρο στεγάζεται 
σε έναν πρόσφατα διαμορφωμένο κόμβο τεχνολογίας, 
πλάι σε τεχνολογικούς πρωτεργάτες όπως το Τμήμα 
Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) της IBM και το 
Τμήμα Νέων Επιχειρήσεων (startup) της PwC. Ευέλικτος 

και τεχνολογικά εξοπλισμένος, ο χώρος δημιουργεί ένα 
δυναμικό και ιδανικό περιβάλλον για μάθηση.

Στόχος του Κέντρου είναι η υποστήριξη της έρευνας και 
της εκπαίδευσης στην τεχνολογία Blockchain/Fintech, την 
Ιατρική, και τη Λογιστική, καθώς και η παροχή στήριξης σε 
φοιτητές μας στη Βόρεια Αμερική.

Εκπαιδευτικό Κέντρο UNIC, Αθήνα

Πλατεία των Πανεπιστημίων, Βουκουρέστι

Κεντρικό Μανχάταν, Νέα Υόρκη
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Το Πανεπιστήμιο
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατατάσσεται 
στα κορυφαία 500 πανεπιστήμια στον κόσμο, ενώ κατέχει 
την 70η θέση στην κατάταξη των Times Higher Education 
World University Rankings ανάμεσα στις χώρες BRICS και 
άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Είναι το μεγαλύτερο 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με περισσότερους από 
70,000 φοιτητές, 40 Σχολές, και Διδακτικό και Ερευνητικό 
Προσωπικό (ΔΕΠ) πέραν των 2,000 ατόμων.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο φημίζεται όχι μόνο για την 
ακαδημαϊκή του αριστεία, αλλά και για τη συμμετοχή του 
σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας, 
σε συνεργασία με ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο 
τον κόσμο. Συμμετέχει επίσης σε μια σειρά ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
- Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρουν το εξειδικευμένο 
διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο 
Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις. Σκοπός του προγράμματος, 
το οποίο προσφέρεται ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις 
των Νομικών Σχολών και των δύο πανεπιστημίων, είναι η 
ανάδειξη και προώθηση της μελέτης και της έρευνας του 
νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, καθώς και η 
συνεισφορά στην πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία τους, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο 
επιμέρους κατευθύνσεις: α) Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων 
και β) Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και 
την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας 
στα παραπάνω πεδία, όπως και στον εφοδιασμό των 
μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε 
αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια 
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: 
στέρεη θεωρητική θεμελίωση και δυνατότητα αντιμετώπισης 
πολύπλοκων διεπιστημονικών προβλημάτων σε συναφή 
πεδία: (α) εξειδικευμένες γνώσεις και συστηματική 
πρακτική στη συνθετική προσέγγιση των δύο κλάδων, 
(β) διεπιστημονική έρευνα στο θέμα των εξαρτήσεων, (γ) 
ανάπτυξη σημαντικών ερευνητικών δεξιοτήτων, οι οποίες 
απαιτούνται για περαιτέρω διδακτορικές σπουδές.

Συνεργασίες με Κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια

Το Πανεπιστήμιο
Το St George’s, University of London (SGUL) κατατάσσεται 
στα κορυφαία 250 πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ κατέχει 
την 94η  θέση στη διεθνή κατάταξη των Times Higher 
Education World University Rankings. Είναι το μόνο πανε-
πιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά αφοσιωμένο 
στην εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα στην Ιατρική και 
τις Επιστήμες Υγείας. Η 250χρονη ιστορία του St George’s 
διανθίζεται από σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της 
Ιατρικής και της Υγείας. Στους πρώην ακαδημαϊκούς και 
αποφοίτους του περιλαμβάνονται σημαντικές προσωπι-
κότητες, όπως οι Edward Jenner (εφηύρε το εμβόλιο 
της ευλογιάς), Henry Gray (συγγραφέας του εγχειρίδιου 
ανθρώπινης ανατομίας Gray's Anatomy), John Hunter, 
Muriel Powell, Sir Godfrey Hounsfield (ανέπτυξε 
τον πρώτο αξονικό τομογράφο), και Patrick Steptoe   
(ανέπτυξε την εξωσωματική γονιμοποίηση). 

Η Ιατρική Σχολή St George’s παραμένει επικεντρωμένη 
στην εξέλιξη της βιοϊατρικής και της επιστήμης, και 
στην προώθηση της πρόληψης και της θεραπείας των 
ασθενειών στους τομείς της πληθυσμιακής υγείας, των 
καρδιακών παθήσεων και των λοιμώξεων.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα (MBBS) 
- St George’s και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
(MSc/PgDip) στην Οικογενειακή Ιατρική 
-  Διαπανεπιστημιακό
Το 2011, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το St 
George’s, University of London, εισήγαγε το 4ετές Πρόγραμμα 
MBBS, το πρώτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής 
στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 
φοιτητές αποκτούν το πτυχίο MBBS (Bachelor of Medicine and 
Bachelor of Surgery) από το St George’s.

Το καινοτόμο βρετανικό πτυχίο Ιατρικής, που έχει δικαιo-
λογημένα τη φήμη δημοφιλούς και ανταγωνιστικής 
επιλογής ανάμεσα στους επίδοξους φοιτητές Ιατρικής, 
είναι εγκεκριμένο από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει επίσης 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc/PgDip στην 
Οικογενειακή Ιατρική, σε συνεργασία και με την επικύρωση 
του St George's, University of London. Πρόκειται για ένα 
δομημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης, και απευθύνεται σε ιατρούς που προσφέρουν 
υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. Το 
πρόγραμμα προσφέρεται μέσα από εκπαιδευτικές 
μεθόδους υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας ευέλικτη 
ηλεκτρονική μάθηση και συμβατικής φύσεως διδασκαλία. 

Το Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα διεθνώς διακεκρι-
μένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Συγκαταλέγεται στα 600 καλύτερα πανεπιστήμια 
παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στην 147η θέση της κατάταξης 
των Times Higher Education World University Rankings 
ανάμεσα στις χώρες BRICS και άλλες αναδυόμενες 
οικονομίες. Απέκτησε και διατηρεί τη φήμη του στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα χάρη στη συμμετοχή του σε 
πρωτοποριακή έρευνα, σε πεδία όπως Περιβάλλον, Υγεία, 
Βιοτεχνολογία, Μηχανική, Ηλεκτρονικά, Πληροφορική και 
Βασικές Επιστήμες. Με υπεροχή στους τομείς της Βασικής 
και Εφαρμοσμένης Έρευνας, τμήματα, εργαστήρια και 
κλινικές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν διαπιστευθεί 
ως Κέντρα Αριστείας, μέσα από αξιολογήσεις έγκριτων 
διεθνών οργανισμών.

Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
- Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών 
προσφέρουν το διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
(εξ αποστάσεως). 

Η δύναμη της συνεργασίας αυτής, βασίζεται στην ισχυρή 
τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην 
παράδοση εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
στην Εκπαίδευση, και στη μακρά προϊστορία και εμπειρία 
του Πανεπιστημίου Πατρών στην εποπτεία της πρακτικής 
άσκησης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Σκοπός του προγράμματος, είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές 
με τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης μέσω: (1) σχετικών παιδαγωγικών μαθη-
μάτων και (2) μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των 
ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών μέσα από: (α) 
ειδικά μαθήματα σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική 
έρευνα, (β) την ανάληψη μικρής κλίμακας ερευνών 
στους διάφορους κλάδους του πεδίου ή/και την εκπό-
νηση μεταπτυχιακής εργασίας, και (γ) την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο
Ως αναγνωρισμένου κύρους πολυμορφικό δημόσιο 
πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι το 
μοναδικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που 
προσφέρει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πέραν από την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης 
μέσω της εξ αποστάσεως μάθησης, το Πανεπιστήμιο δραστη-
ριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη τόσο της τεχνολογίας όσο 
και της μεθοδολογίας στο πλαίσιο της βελτίωσης της εμπειρίας 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της συμμετοχής στην 
επιστημονική έρευνα.

Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
- Δίκαιο της Οικονομίας και των 

Επιχειρήσεων (LLM)
- Τραπεζική, Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική (MA)
Κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη συνεργασία των 
τελευταίων χρόνων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανανέωσαν πρόσφατα 
τη μεταξύ τους συμφωνία για την παροχή κοινών 
προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως.

Η συνεργασία τους βασίζεται στην τεχνογνωσία και εμπειρία 
και των δύο πανεπιστημίων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
που σε συνδυασμό με την άριστη υλικοτεχνική υποδομή, τα 
λογισμικά, τις πλατφόρμες και το διαδραστικό εκπαιδευτικό 
υλικό, διασφαλίζουν την παροχή μιας ποιοτικής και 
φοιτητοκεντρικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δίκαιο 
της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων απευθύνεται σε 
πτυχιούχους τμημάτων Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
και Οικονομικών Επιστημών. Οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν 
με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, 
ώστε να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα 
της Νομικής και να εργαστούν σε διάφορα εργασιακά 
περιβάλλοντα, όπως δικηγορικά γραφεία, δημόσιοι 
φορείς και ιδιωτικές εταιρείες.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τραπεζική, 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική, απευθύνεται σε 
πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών 
Επιστημών, Λογιστικής, και Νομικής. Οι απόφοιτοι θα 
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν 
να ανελιχθούν σε ηγετικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, σε λογιστικά γραφεία και εταιρείες συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Και τα δύο προγράμματα προσφέρονται στην 
ελληνική γλώσσα.



Μια Σφύζουσα από Ζωή Πανεπιστημιούπολη 
Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη του UNIC αποτελείται 
από 18 ειδικά οικοδομημένα και ανακαινισμένα 
κτήρια στην πολυσύχναστη περιοχή της Έγκωμης, στη 
Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει επενδύσει πάνω από €55 
εκατομμύρια σε υποδομές.

Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος ρυθμός του σχεδιασμού 
της πανεπιστημιούπολης, επιτρέπει τη δημιουργία 
εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και παροχών για την 
υποστήριξη κάθε ακαδημαϊκού τμήματος. Ολόκληρη η 
περιοχή αναπτύσσεται και προσανατολίζεται με γνώμονα 

ΔΥΝΑΜΙΚΉ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎΠΟΛΗ

01. Κεντρικό Κτήριο
02. Κτήριο Millennium 
03. Κτήριο Europa 
04. Βιβλιοθήκη | Φοιτητική Μέριμνα
05. Αθλητικό Κέντρο | Στούντιο Χορού 1
06. Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | 

Ιατρική Σχολή Block C
07. Στούντιο Χορού 2
08. Επιστήμες Αγωγής | Τμήμα Γλωσσών | 

Γραφείο Αθλητισμού
09. Ανθρωπιστικές Σπουδές

10. Εστίες UniHalls
11. Καλές Τέχνες
12. Αρχιτεκτονική (ARC)
13. Ιατρική Σχολή Block Α & Β 
14.  Έρευνα & Τεχνολογία
15. UFIT Fitness Centre
16. Global Semesters
17. Οργανισμός Ερευνών Αγοράς και 

Δημοσκοπήσεων (IMR)
18. Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών 

Ύπηρεσιών (ΚΕΣΎ)
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τη φοιτητική ζωή, προσφέροντας τη δυνατότητα για μια 
μοναδική κοινωνική εμπειρία, η οποία χαρακτηρίζεται 
από την επαφή με την κοινότητα, την ποικιλομορφία, τη 
μάθηση και τη διασκέδαση.

Πέραν των χώρων διδασκαλίας, η πανεπιστημιούπολη 
προσφέρει πλήρη γκάμα φοιτητικών διευκολύνσεων και 
υπηρεσιών μέριμνας. Μπορείτε να περπατήσετε σχεδόν 
σε κάθε κτήριο στην πανεπιστημιούπολη μέσα σε 15 λεπτά, 
ενώ υπάρχει μεγάλος δωρεάν χώρος στάθμευσης για τους 
φοιτητές που διαμένουν εκτός πανεπιστημιούπολης.

CITY CAMPUS GUIDE
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Κτήρια Millennium, Κεντρικό, Europa

Κτήριο Έρευνας & Τεχνολογίας

Ερευνητικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής (ARC)

Ιατρική Σχολή Block C | Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

UFIT Fitness Centre

Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΕρευνητικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής (ARC)

Εργαστήριο στο Κτήριο Καλών Τεχνών 
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27Εστίες UniHalls Ιατρική Σχολή Block A & Β

Βιβλιοθήκη Ιατρικής ΣχολήςΚαφετέρια Millennium
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Υποδομές και Εργαστηριακές 
Εγκαταστάσεις
Μέσα από τις συνεχείς επενδύσεις μας σε υποδομές 
στην πανεπιστημιούπολη την τελευταία δεκαετία, και 
χάρη στη δέσμευσή μας για τεχνολογική πρόοδο, τα 
εργαστήριά μας έχουν εξελιχθεί σε καινοτόμους χώρους, 
με πόρους και εγκαταστάσεις αιχμής, που υποστηρίζουν 
τη διδασκαλία και την έρευνα. 

Εργαστήρια Πληροφορικής
 • 14 εργαστήρια εξοπλισμένα με προσωπικούς υπολογιστές
 • 1 εργαστήριο πολυμέσων Apple Mac
 • 1 εργαστήριο SUN εξοπλισμένο με σύγχρονους 
σταθμούς εργασίας Sun Ultra 20

 • Πιστοποιημένο πρόγραμμα EGEE
 • Συνολικά - 483 τερματικά

Εργαστήρια Μηχανικής
 • Πολιτικής Μηχανικής
 • Χρωματογραφίας
 • Ηλεκτρολογικής Μηχανικής & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανολογικής Τεχνολογίας
 • Μηχανολογικών Δοκιμών & Κατασκευαστικής
 • Φυσικής & Προτυποποίησης
 • Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 • Ραδιοτηλεπικοινωνιών
 • Ψύξης & Κλιματισμού
 • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνολογίας Οχημάτων
 • Συγκόλλησης

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής
 • Ευέλικτες εγκαταστάσεις εύκολης προσαρμογής
 • Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη
 • Λογισμικά ψηφιακού σχεδιασμού και κατασκευής
 • Δισδιάστατη/τρισδιάστατη και παραμετρική 
μοντελοποίηση

 • Κινούμενη εικόνα και απόδοση
 • CNC, 3D εκτυπωτής, κόπτης λέιζερ

Εργαστήρια Πολυμέσων και Ψηφιακής 
Επικοινωνίας

 • Στούντιο τηλεοπτικής παραγωγής με πλήρη ψηφιακή 
ροή εργασίας

 • Ψηφιακό στούντιο μετα-παραγωγής/μετεπεξεργασίας 
με 16 τερματικά Avid (οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο)

 • Ραδιοφωνικό στούντιο και στούντιο ήχου
 • Εξωτερικά συστήματα εγγραφής

Εργαστήρια Σχεδιασμού
 • Λογισμικά χειρισμού τρισδιάστατων εικόνων
 • Πακέτα σχεδιασμού CAD και VR
 • Λογισμικά εσωτερικής διακόσμησης και σχεδιασμού
 • Λογισμικά Animation
 • Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο CNC και CAM

Εργαστήρια Ψυχολογίας
 • Χώροι τεχνικών εργασιών, ελέγχου και πειραματισμού 
με αμφίδρομους καθρέφτες 

 • Εξοπλισμός παρακολούθησης ψυχοφυσιολογικής 
ανταπόκρισης 

 • Αυτοματοποιημένη συσκευή αρτηριακής πίεσης
 • Πλήρης οπτικοακουστική παρακολούθηση και εγγραφή
 • Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ)

Εργαστήρια Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας

 • Πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα και 
αίθουσες μαγειρικής

 • Επαγγελματικό εστιατόριο χωρητικότητας 80 ατόμων 
εντός της πανεπιστημιούπολης 

Εργαστήρια Καλών Τεχνών
 • Εικαστικών 
 • Χαρακτικής
 • Φωτογραφίας/σκοτεινός θάλαμος

Εργαστήρια Παραστατικών Τεχνών
 • Χορού
 • Στούντιο μουσικής εξάσκησης και εκτέλεσης

Εργαστήρια Επιστημών Ζωής και Υγείας
 • Βιολογίας/Χημείας
 • Ανθρώπινης διατροφής
 • Σωματικής απόδοσης 
 • Νοσηλευτικής
 • Φαρμακευτικής
 • Φυσικοθεραπείας

Εργαστήρια Ιατρικής
 • Κλινικών δεξιοτήτων
 • Τοπογραφικής Ανατομίας/Νευροανατομίας 
 • Σωματικής απόδοσης
 • Προσομοίωσης ασθενούς
 • Μικροβιολογίας
 • Μοριακής βιολογίας
 • Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη
 • 2η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην Κύπρο
 • 100,000 βιβλία 
 • 500,000 ηλεκτρονικά βιβλία
 • 30,000 ηλεκτρονικά περιοδικά
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Αριστεία στην Εξ Αποστάσεως/
Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει 26 πρωτοποριακά 
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κάνοντας χρήση 
των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων 
μοντέλων σχεδιασμού μάθησης.

Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας στον σχεδιασμό 
των εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση 
του UNIC να παρέχει γνώση στους φοιτητές, ώστε να 
αναπτύξουν ανωτάτου επιπέδου δεξιότητες κριτικής 
ανάλυσης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. 
Έμφαση δίνεται, επίσης, στην ικανότητα των φοιτητών 
για οικοδόμηση γνώσης μέσα από τη συνεργασία και τη 
συμμετοχή στην κοινωνική μάθηση.

Σε αναγνώριση των προσπαθειών του, το Πανεπιστήμιο έχει 
διακριθεί με τα σημαντικότερα βραβεία για την ποιότητα και 
την αριστεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιστοποίηση EFQUEL
Το UNIC είχε επιτύχει την «Πιστοποίηση UNIQUe για την 
Ποιότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Αριστεία στη 
Χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση», που απονέμετο από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (EFQUEL).

Το EFQUEL υπήρξε ένας από τους κύριους ευρωπαϊκούς 
φορείς αξιολόγησης/πιστοποίησης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, όντας πρωτοπόρος στη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγή της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς και στη διασφάλιση 
της ποιότητας.

Η πιστοποίηση UNIQUe αποτελούσε ένα εκ των δύο 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών βραβείων αξιολόγησης της 
ποιότητας όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το 
οποίο είχε απονεμηθεί σε ελάχιστα μόνο πανεπιστήμια. Το 
βραβείο επιβεβαιώνει τα πρότυπα ποιότητας, καθώς και τη 
στρατηγική, τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο 
δυναμικό, που απαιτούνται για την άριστη παροχή των 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Βραβείο EADTU E-xcellence
Το UNIC έχει διακριθεί, επίσης, με την πιστοποίηση 
«E-xcellence» από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 
Πανεπιστημίων για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
(EADTU), για παροχή ποιοτικής εξ αποστάσεως/
ηλεκτρονικής μάθησης.

Το EADTU είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός φορέας στην 
ηλεκτρονική, ανοικτή και ευέλικτη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
και βρίσκεται στην καρδιά της ατζέντας εκσυγχρονισμού 
των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
(EADTU) αριθμούν 15 Ιδρύματα και 14 εθνικές κοινοπραξίες 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 25 χώρες, 
καλύπτοντας συνολικά πέραν των 200 πανεπιστημίων και 
περίπου 3 εκατομμύρια φοιτητές.

Το μέσο συγκριτικής αξιολόγησης ποιότητας E-xcellence 
στηρίζει πανεπιστήμια για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής, 
ανοικτής και ευέλικτης εκπαίδευσης, σε επίπεδο 
προγραμμάτων, διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε 
θεσμικό επίπεδο. Με την ένταξή του στους Συνεργάτες 
στην Ποιότητα E-xcellence, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
ουσιαστικά επιβραβεύεται για τη συνεχή βελτίωση 
των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
εξασφάλιση της πιστοποίησης επιβεβαιώνει, επίσης, ότι 
το UNIC προσφέρει ποιοτικά ελεγχόμενη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και αναβαθμίζεται διαρκώς, ακολουθώντας 
πάντα τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης, Εκτελεστικός Κοσμήτορας της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 
λαμβάνει το βραβείο E-xcellence από τον κ. George Ubachs, Διευθύνων Σύμβουλο της EADTU
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Νομική Σχολή
Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών 
Σχέσεων

 • Δημόσια Διοίκηση (MPA)
 • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA)

Τμήμα Νομικής
 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM) − 
Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA)

Προγράμματα Σπουδών Εξ 
Αποστάσεως

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και 
Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας

 • Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (ΒΑ)
 • Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων    
Γλωσσών (MA)

 • Διδασκαλία της Ελληνικής σε Ομιλητές Άλλων 
Γλωσσών (MA) 

Τμήμα Θεολογίας
 • Θεολογία (MA)

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc)
 • Κοινωνική Εργασία (MSc) 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων 

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Ψηφιακό Νόμισμα (MSc) 

Τμήμα Λογιστικής
 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA) − 
Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστημών Αγωγής
Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

 • Δημοτική Εκπαίδευση (BEd)
 • Προδημοτική Εκπαίδευση (BEd)
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd) − Κοινό 
Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της 
Λογοτεχνίας (MEd)

 • Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών (MEd)

 • Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 
(MEd)

 • Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση 
Διδασκαλίας (MEd)

 • Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (MEd)
 • Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Ιατρική Σχολή
 • Οικογενειακή Ιατρική (MSc)

«Επέλεξα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αφού πρώτα 
το επισκέφθηκα κατά τη διάρκεια Ημερίδας Ανάπτυξης 
Δασκάλων. Ένιωσα αμέσως άνετα στο περιβάλλον, 
καθώς το προσωπικό ήταν πολύ ευγενικό και 
βοηθητικό. Αν και αρχικά είχα τις επιφυλάξεις μου στο 
να παρακολουθήσω ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα, 
αυτή η εμπειρία ήταν τελικά η καλύτερη της ζωής μου! 
Είχα το πλεονέκτημα να "παρακολουθώ" τις διαλέξεις 
μου όποτε με βόλευε. Επιπλέον, ολοκλήρωσα τις 
εργασίες των ενοτήτων μου από το σπίτι. Το πρόγραμμα 
είναι καλά δομημένο και οργανωμένο, και το υλικό 
εύκολα προσβάσιμο. Το σημαντικότερο είναι πως το 
διδακτικό προσωπικό ήταν πολύ θετικό, ενθαρρυντικό 
και πρόθυμο να μας στηρίξει όποτε χρειαζόμασταν 
βοήθεια. Μοιράζονται το πάθος μας για το επάγγελμα 
και κάνουν τη μάθηση μια υπέροχη εμπειρία. 
Επιπλέον, η βιβλιοθήκη έχει μια εξαιρετική διαδικτυακή 
πλατφόρμα, η οποία είναι φιλική προς τον χρήστη, και 
φιλοξενεί έναν τεράστιο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων 
με εύκολη πρόσβαση και χωρίς χρέωση. Για τους πιο 
παραδοσιακούς αναγνώστες, όπως εγώ, υπάρχουν όλα 
τα σχετικά έντυπα βιβλία για δανεισμό».

Gulsah Turan
Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές 
Άλλων Γλωσσών, MA, Τάξη του 2015
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Καθηγητής Sir Sabaratnam Arulkumaran 
Ο Sir Sabaratnam Arulkumaran είναι Ομότιμος Καθηγητής 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο St George’s, University 
of London, και Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Παγκόσμιας Υγείας του Imperial College. Έχει διατελέσει 
Πρόεδρος του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου (2013-
2014) και του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων και 
Γυναικολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2007-2010). Τον 
Ιούνιο του 2009, ως ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών 
του στην ιατρική επιστήμη, το Αγγλικό Βασιλικό Στέμμα τού 
απένειμε τον τίτλο του Ιππότη.

Ο Sir Arulkumaran έχει δημοσιεύσει 270 επιστημονικά 
άρθρα, 32 βιβλία και 164 κεφάλαια βιβλίων. Είναι 
αρχισυντάκτης της δημοφιλούς μεταπτυχιακής σειράς 
«Best Practice and Research in Clinical Obstetrics & 
Gynaecology» και του παγκόσμιου ιστού «Global Library 
of Women’s Medicine».

«Είμαι ευτυχής που μπορώ να συμβάλω στη διδασκαλία 
και στην κατάρτιση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με την κλινική και 
ακαδημαϊκή μου εμπειρία τεσσάρων και τριών δεκαετιών 
αντίστοιχα. Η Σχολή προσφέρει ένα άριστο πρόγραμμα 
μαθημάτων, με αφοσιωμένους κλινικούς καθηγητές και 
καθηγητές βασικών επιστημών, πολύ καλές εγκαταστάσεις 
διδασκαλίας, και μια εξαίρετη βιβλιοθήκη. Το μαθησιακό 
περιβάλλον είναι ευνοϊκό τόσο για ανεξάρτητη όσο 
και για από κοινού μάθηση, και ολόκληρη η ομάδα της 
Ιατρικής Σχολής εργάζεται διαρκώς για τον καλύτερο 
προσανατολισμό και εκπαίδευση των φοιτητών».

Διακεκριμένοι Κορυφαίοι Καθηγητές από Όλο τον Κόσμο

Sir Sabaratnam Arulkumaran
Ιδρυτικός Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας
Πρώην Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Γυναικολογίας και Μαιευτικής (FIGO)
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Καθηγητής Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης
Ο Καθηγητής Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης είναι Κοσμήτορας 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι 
κάτοχος διδακτορικού τίτλου, LLM και LLB  Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
και Ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου Leicester. Διδάσκει 
στο Τμήμα Νομικής, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος επί 
έξι συναπτά έτη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 20 
μονογραφίες με διεθνείς εκδοτικούς οίκους και πέραν των 
100 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Είναι εν ενεργεία δικηγόρος, με σημαντικές υποθέσεις 
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου. Ήταν 
ο βασικός δικηγόρος των εναγόντων στην πρώτη 
προκαταρκτική παραπομπή που υπεβλήθη από κυπριακό 
δικαστήριο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και υπήρξε ο 
επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εκπροσωπώντας την στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου, διορίστηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και διετέλεσε ως Πρόεδρος των δύο ομάδων 
εργασίας για τα Σχέδια Κανονισμών της ΕΕ.

Έχει τιμηθεί για το έργο του με το βραβείο Άννυς Τσάτσου από 
το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στην Αθήνα. 

«Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα μοναδικό 
περιβάλλον για τη διδασκαλία της Νομικής και για συμμετοχή 
σε συνεργατικά και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα 
και δικτύωση».

Καθηγήτρια Edna Yamasaki Patrikiou
Η Καθηγήτρια Edna Yamasaki Patrikiou είναι η Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Είναι Ιατρός και Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης. Γεννημένη 
στη Βραζιλία, με έδρα πια την Κύπρο, έχει εργαστεί ως 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Βιοφυσικής 
Carlos Chagas Filho, στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του 
Rio de Janeiro, Βραζιλία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος 
Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για 
οκτώ έτη, πριν την εκλογή της στη θέση της Αντιπρυτάνεως. 
Έχει διδάξει μαθήματα στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης της 
στο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας και στην Ιατρική Σχολή. 
Είναι παράλληλα ενεργή ερευνήτρια, ενώ αναλαμβάνει και την 
επίβλεψη διδακτορικών φοιτητών.

Η Καθηγήτρια Yamasaki Πατρικίου υπηρετεί ως Πρέσβειρα 
Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αντιπρόεδρος της 
Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού 
(CySPEN), και αρχισυντάκτρια του ηλεκτρονικού περιοδικού 
Φυσικής Άσκησης, Διατροφής και Αποκατάστασης (PANR). 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα 
της ανάπτυξης και της πλαστικότητας του εγκεφάλου, στις 
ναρκωτικές ουσίες και το νευρικό σύστημα, καθώς και στη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  

«Έχοντας υιοθετήσει την Κύπρο ως τη νέα μου πατρίδα, 
είναι ιδιαίτερη η χαρά μου να ανήκω στην κοινότητα 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και να συνεισφέρω στην 
περαιτέρω εξέλιξή του ως ένα διεθνές, σύγχρονο και 
εστιασμένο στην έρευνα Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα ελκυστικό 
για τους φοιτητές».

Καθηγήτρια Αθηνά Στασοπούλου
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής 
Καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθηγητής Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης
Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής
Δικηγόρος και Καθηγητής Νομικής

Καθηγήτρια Edna Yamasaki Patrikiou
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Ιατρός και Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης

Καθηγήτρια Αθηνά Στασοπούλου
Η Καθηγήτρια Αθηνά Στασοπούλου είναι Πρόεδρος του 
Τμήματος Πληροφορικής. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής 
και Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Manchester,1992) και 
διδακτορικό (PhD) στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Center 
for Vision, Speech and Signal Processing, Πανεπιστήμιο 
Surrey,1996). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και 
ως Senior Research Associate στο NASA Commercial Space 
Center (Center for Mapping), Ohio State University των 
ΗΠΑ, αναπτύσσοντας καινοτόμους αλγορίθμους Μηχανικής 
Όρασης με εφαρμογές στην αυτόματη κατανόηση εικόνων. 
Έχει εργαστεί σε έργα χρηματοδοτούμενα από τη NASA, το 
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) στις ΗΠΑ, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ) στην Κύπρο. Έχει, επίσης, υπηρετήσει ως Εξωτερική 
Αξιολογήτρια και Επιστημονικός Κριτής σε προγράμματα της 
ΕΕ. Η έρευνά της εστιάζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και 
Μηχανική Μάθηση.

«Είναι τιμή για μένα να έχω υπηρετήσει ως Καθηγήτρια 
και Ιδρυτική Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής 
του UNIC. Η επιστήμη της Πληροφορικής είναι ένας 
ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας με σημαντική επιρροή 
στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες. Οι συνάδελφοί 
μου και εγώ φέρουμε την εμπειρία μας στη διδασκαλία 
μας, εκπαιδεύοντας τους επιστήμονες των υπολογιστών, 
οι οποίοι θα συμβάλουν στην αλλαγή του τοπίου της 
Πληροφορικής. Μια από τις βασικές προτεραιότητές  
μας στο Τμήμα Πληροφορικής, είναι να φέρνουμε τους 
φοιτητές σε επαφή με τις τρέχουσες και αναδυόμενες 
τάσεις, ώστε να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της 
επαγγελματικής πρακτικής».
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Έρευνα στο UNIC
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει σε ένα ευρύ 
πεδίο έρευνας, τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, σε 
θέματα όπως είναι η υγεία, τα σύνθετα δίκτυα, η κοινωνική 
οργάνωση, η εκπαίδευση, η μηχανική, η αειφορία του 
περιβάλλοντος, κ.ά. Οι ερευνητές του UNIC εστιάζονται στη 
διερεύνηση σύγχρονων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των νέων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων, και 
της σύγχρονης σκέψης και πολιτισμού. Εξετάζουν θέματα με 
παγκόσμιο αντίκτυπο, και αναπτύσσουν ομάδες συνεργασίας, 
αξιοποιώντας τη δύναμη που έχει η συγκέντρωση 
διαφορετικών ειδικοτήτων για την καλύτερη κατανόησή τους. 
Έρευνες αιχμής διεξάγονται στους τομείς της Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, της Εικονικής Πραγματικότητας, της 
Επαυξημένης Πραγματικότητας, της Τεχνητής Νοημοσύνης,  
και της Ρομποτικής. Μέσα από τη συμμετοχή του σε 
ερευνητικά έργα, άλλοτε ως εταίρος άλλοτε ως συντονιστής, 
το UNIC έχει αναπτύξει μια ευρεία βάση γνώσεων και 
τεχνογνωσίας όσον αφορά τόσο στην ερευνητική παραγωγή 
όσο και στη διαχείριση του ερευνητικού έργου. Στο πλαίσιο 
του οράματός του να καταστεί πρωτοπόρο Ίδρυμα στην 
εκπαίδευση και την έρευνα, το UNIC έχει συνεισφέρει στη 
δημιουργία πολλών ερευνητικών κέντρων και συνδεδεμένων 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Ερευνητικά Κέντρα
 • Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF)

 - Κέντρο Οικονομικών Σπουδών (CES)
 - Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης και Ενεργειακής Πολιτικής (CGD)
 - Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Εργασίας και 

Κοινωνικής Πολιτικής (RCSWSP)
 - Κέντρο Έρευνας για τον Τουρισμό και τις Μεταφορές (TTRC)
 - Κέντρο Διαχείρισης Γνώσης, Διαδικασιών και Έρευνας (Know2Pro)
 - Cyprus Centre for Law and Justice (CCLJ)
 - Blockchain Research Centre (BRC)

 • Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας και Αναβάθμισης της 
Εκπαίδευσης (ΙΔΑΠΕ)

 • Institute For the Future (IFF)
 • Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
 • Διπλωματική Ακαδημία
 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (EDC)
 • Πρωτοβουλία Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου (EMSI)

Έδρες
 • Royal Commonwealth Society - Κύπρου
 • Έδρα UNESCO
 • Έδρα PwC στην Επιχειρηματική Έρευνα
 • Έδρα Διαλόγου στις Μεσανατολικές Σπουδές 

Συμβεβλημένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Υποθέσεων  (CEIA)

 • Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης 
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET)

 • Κυπριακό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (CMRI)
 • Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) 
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου (MIGS)

 • Κυπριακό Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπουδών (CCIS)
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων (ΜΙΤΥ)

Έρευνα και Αριστεία
Πιστοποιήσεις

 • Τα προγράμματα σπουδών του UNIC πιστοποιούνται από 
τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)

 • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωρισθεί από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και ομοταγές πανεπιστημιακό 
ίδρυμα με τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. 

 • Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
δίνει πλήρη επαγγελματική πιστοποίηση σε όλα τα 
σχετικά προγράμματα σπουδών του UNIC

 • Το 4ετές πτυχίο Ιατρικής που προσφέρεται, σε συνερ-
γασία με το St George’s, University of London, είναι 
αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Γενικό Ιατρικό 
Συμβούλιο ως Πιστοποιητικό Βασικών Ιατρικών 
Γνώσεων (PMQ), που παρέχει δικαίωμα εγγραφής του 
κατόχου του ως Γενικός Ιατρός

 • Οι αξιολογήσεις για το MSc στην Οικογενειακή 
Ιατρική πιστοποιούνται από το Βρετανικό Βασιλικό 
Κολέγιο Γενικών Ιατρών και λειτουργούν ως κριτήριο 
επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς 

Αναγνώριση
 • Πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που έλαβε την 
υψηλότερη δυνατή διάκριση «Αναγνώριση για την Αριστεία 
- 5 Αστέρων» από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης 
Ποιότητας (EFQM)

 • Το σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων 
U-Multirank τοποθετεί το UNIC ψηλά στη λίστα κατάταξης 
σε ό,τι αφορά τους τομείς της διδασκαλίας/μάθησης, 
της διεθνοποίησης, καθώς και της διασύνδεσης με την 
κοινωνία και τις επιχειρήσεις

 • Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού Συστήματος Συσσώρευσης και 
Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS Label)

 • Πιστοποίηση «Παραρτήματος Διπλώματος» (DS Label)
 • «Πιστοποίηση UNIQUe για την Ποιότητα στην Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning) και Αριστεία 
στη Χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (EFQUEL) 

 • Πιστοποίηση «E-xcellence» από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο  
Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EADTU) για 
παροχή ποιοτικής εξ αποστάσεως/ηλεκτρονικής μάθησης

 • Επίσημος πάροχος (Platinum Learning Provider) του 
επαγγελματικού προσόντος ACCA (Globaltraining)

 • Πάροχος του επαγγελματικού προσόντος του Ινστιτούτου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας ICAEW 
(Globaltraining)

 • Βραβείο Αριστείας του Κυπριακού Οργανισμού Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων στον τομέα των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

 • Χρυσό Μετάλλιο Επιχειρηματικής Ηθικής Αριστείας για το 
2012 και το 2014 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής 
Ηθικής στην Ελλάδα (EBEN GR)

 • Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης Investors in People για 
ορθές πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης 
ανθρωπίνων πόρων

 • Πιστοποίηση OHSAS 18001 για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 • Πρωταθλητής Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων 
(Globaltraining) 2013-2014

 • «Καλύτερος Πάροχος Υπηρεσιών» 2012, Βραβεία 
InBusiness (Globaltraining)

CERTIFIED  

M
A
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Ερευνητικά Έργα Αιχμής: Εικονική Πραγματικότητα

Ρεαλιστικοί Τεχνητοί Κόσμοι
Ο Δρ. Χρήστου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στον τομέα των 
Γραφικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ανθρώπινης 
Οπτικής Αντίληψης. Διετέλεσε μέλος της ομάδας 
Εικονικών Περιβαλλόντων και Γραφικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του University College London. Το ενδιαφέρον 
του για την Εικονική Πραγματικότητα (VR) ξεκίνησε στο 
Ινστιτούτο Βιολογικής Κυβερνητικής Max Planck στο 
Τύμπιγκεν Γερμανίας, όπου ανέπτυξε συστήματα εικονικής 
πραγματικότητας για τη μελέτη της ανθρώπινης γνωστικής 
λειτουργίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα Συστήματα 
Γνωστικής Βάσης του Πανεπιστημίου Heriot-Watt του 
Εδιμβούργου, και πτυχίου Φιλοσοφίας και Γνωστικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Sussex, Αγγλίας. Στα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εικονική 
πραγματικότητα, η εικονική ενσωμάτωση, οι ευφυείς εικονικοί 
πράκτορες, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, οι τρισδιάστατες διεπαφές χρηστών, η 
μετακίνηση, η πλοήγηση και η ανθρώπινη αντίληψη.

«Πάντοτε με ενδιέφεραν εξίσου οι τέχνες και η επιστήμη. 
Η έρευνά μου στην εικονική πραγματικότητα συνδυάζει 
και τα δύο. Η εικονική πραγματικότητα είναι ένα μέσο 
που επιτρέπει το βίωμα όχι μόνο ρεαλιστικών τεχνητών 
κόσμων, αλλά και περιβαλλόντων που περιορίζονται 
μόνο από την ανθρώπινη φαντασία. Παρέχει απίστευτες 
δυνατότητες για συναρπαστικά animations, διαδραστικά 
παιχνίδια και ρεαλιστική πρακτική εξάσκηση. Η έρευνά μου 
ακολουθεί δύο κατευθύνσεις: η πρώτη έχει να κάνει με την 
ανάπτυξη τεχνικών που βελτιώνουν την ίδια την εικονική 
πραγματικότητα, και η δεύτερη έχει να κάνει με τη χρήση 
της εικονικής πραγματικότητας για την αντιμετώπιση 
θεμάτων που αφορούν στην ανθρώπινη ψυχολογία. 
Πρόσφατα πειράματα εξερευνούν τεχνικές μετακίνησης 
στους εικονικούς κόσμους και τρόπους μείωσης της 
κυβερνοναυτίας. Για τέτοια εγχειρήματα, συχνά χρειάζεται 
να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα περιβάλλοντα, να 
γράψουμε νέα λογισμικά, να αναπτύξουμε ελεγχόμενα 
πειράματα, και να χρησιμοποιήσουμε διάφορα άλλα μέτρα, 
όπως είναι η ψυχοφυσιολογία».

Δρ. Χριστάκης Χρήστου  
Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Πολυμέσων
Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων
Επικεφαλής του Εργαστηρίου Δημιουργικής Τεχνολογίας

Ψυχοφυσιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι ενοχλούνται όταν νιώθουν κάποιου είδους εισβολή στον προσωπικό τους χώρο, 
κάτι που ισχύει τόσο στην περίπτωση των εικονικών όσο και των πραγματικών περιβαλλόντων.

Τρισδιάστατοι χαρακτήρες από συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύουν πως οι επιδόσεις των παικτών επηρεάζονται από την αντίληψη των 
χαρακτηριστικών των αντιπροσωπευτικών τους εικονιδίων (avatar).

Περιπτωσιολογική Μελέτη: Ψυχοφυσιολογικές Eπιδράσεις της 
Εικονικής Πραγματικότητας (VR)
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Κινητά και Φορητά Συστήματα Υπολογιστών
Ο Καθηγητής Μαυρομουστάκης κατέχει 5ετές πτυχίο στην 
Ηλεκτρολογική Μηχανική και Μηχανική Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (BSc, BEng και MEng) από το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, μεταπτυχιακό στις Τηλεπικοινωνίες από το 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College of 
London), και διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι 
υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κινητών Συστημάτων του 
Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο ασχολείται με τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή υβριδικών ασύρματων 
πειραματικών περιβαλλόντων και συστημάτων ομότιμων 
δικτύων και μικροεφαρμογές κυβερνο-φυσικών συστημάτων 
και Διαδικτύου των Πραγμάτων, καθώς και με Συστοιχίες 
Κινητού Υπολογιστικού Νέφους (Mobile Cloud Computing, 
MCC) υψηλών επιδόσεων, περιλαμβανομένων πρωτότυπων 
φορητών συσκευών για έξυπνη διαβίωση.

«Η έρευνά μου επικεντρώνεται στα κινητά και φορητά 
υπολογιστικά συστήματα στην εποχή του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων, και επιδιώκει να μετρήσει, να διαμορφώσει και 
να βελτιώσει τις δυνατότητες των υφιστάμενων κυβερνο-
φυσικών συστημάτων. Η δουλειά μου εκτείνεται σε 
διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, όπως ολοκληρωμένες 
εφαρμογές για βέλτιστης απόδοσης υπολογιστική ισχύ, 

αδιάλειπτη επικοινωνία και φυσικές διεργασίες. Τέτοια 
ανοικτά θέματα, μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε διάφορες 
θεωρητικές και πρακτικές πτυχές λειτουργίας του Διαδικτύου 
των Πραγμάτων, όπως φυσικές συσκευές, οχήματα και 
άλλα «έξυπνα» αντικείμενα υπολογιστικής επεξεργασίας, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η επικοινωνία σε ένα 
οικοσύστημα διαφόρων υποδομών και διασυνδεδεμένων 
συσκευών. Τα πρωτότυπα που πρόσφατα ανέπτυξε η 
ερευνητική μας ομάδα, περιλαμβάνουν μια νέα πλατφόρμα 
με συνδεδεμένες συσκευές, που έχει στόχο να βοηθήσει 
ανθρώπους που πάσχουν από Γνωστική Διαταραχή (Mild 
Cognitive Impairment/πρώιμο στάδιο), προσφέροντας 
δυνατότητες ηλεκτρονικής γεωγραφικής περίφραξης 
στίγματος και χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό για να 
βοηθήσει παθητικά τις συνδεδεμένες συσκευές και άτομα 
που φέρουν παθητικά συσκευές αισθητήρων μέσα από 
μια κοινωνική πλατφόρμα "γεωεντοπισμού". Για τον σκοπό 
αυτό, σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε και γράφουμε ευέλικτους 
πηγαίους κώδικες για τις σχεδιασμένες πλατφόρμες, που 
εκτείνονται σε ένα φάσμα από έξυπνα πρωτότυπα μέχρι 
νέες εφαρμογές κοινωνικής ευημερίας, επιβεβαιώνοντας 
την εποχή και το σύνθημα των 3 "Όμικρον", όπως το λέμε: 
"να εκτελούμε εντολές και να τρέχουμε… Οπουδήποτε, 
Οτιδήποτε, Οποτεδήποτε"».

Ορίζοντας 2020: «Ανθρώπινος Εγκέφαλος»
Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα  
€1 Δισεκατομμυρίου με Κορυφαία 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
Ο Δρ. Χατζήπαπας κατέχει διδακτορικό τίτλο στη 
Νευροεπιστήμη από το Εργαστήριο Μαγνητοεγκεφαλο-
γραφικών Ερευνών Wellcome Trust, του Πανεπιστημίου 
Aston, του Ηνωμένου Βασιλείου. Προτού ενταχθεί στο 
ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
εργάστηκε ως ερευνητής στο Aston και στο Donders 
Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους 
τομείς της νευροφυσιολογίας, νευροαπεικόνισης και 
υπολογιστικής νευροεπιστήμης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην ανάλυση και τη μαθηματική μοντελοποίηση των 
νευροφυσιολογικών σημάτων σε διαφορετικές κλίμακες, 
με στόχο την ταυτοποίηση των μηχανισμών παραγωγής 
ρυθμικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Ο Δρ. Χατζήπαπας 
συμμετείχε και χρηματοδοτήθηκε από το εμβληματικό 
διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα Ανθρώπινος 
Εγκέφαλος, του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FP-7), το οποίο έθεσε σε εφαρμογή ερευνητικές 
υποδομές αιχμής για την εξέλιξη της παγκόσμιας γνώσης 

στους τομείς της νευροεπιστήμης, της πληροφορικής και της 
ιατρικής, που σχετίζεται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

«Πολλά απ’ όσα γνωρίζουμε για τη λειτουργία του 
εγκεφάλου προέρχονται από τη μέτρηση μεμονωμένων 
νευρωνικών κυττάρων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο 
και περισσότερη πρόσβαση σε μετρήσεις δραστηριότητας 
νευρωνικών δικτύων σε ζώα, καθώς επίσης σε μη 
επεμβατικές, αλλά ακριβείς μετρήσεις σε ανθρώπους. 
Ωστόσο, το πως αυτά τα σήματα σε διαφορετικές κλίμακες 
(μεμονωμένοι νευρώνες, τοπικά νευρωνικά δίκτυα, περιοχές 
του εγκεφάλου) συσχετίζονται μεταξύ τους, παραμένει 
ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Πέρυσι, ολοκλήρωσα 
μια ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ανθρώπινος Εγκέφαλος (HBP). Το πεδίο εφαρμογής ήταν 
η δημιουργία τέτοιων διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών 
κλιμάκων κατά τη διάρκεια γρήγορων εγκεφαλικών ρυθμών, 
που είναι σημαντικοί για την αντίληψη. Χρησιμοποιήθηκαν 
πειραματικά δεδομένα σε πολλαπλές κλίμακες για την 
ενημέρωση των παραμέτρων υπολογιστικών μοντέλων 
αυτών των δικτύων. Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη ότι 
τα νευρωνικά δίκτυα αυτοοργανώνονται, έτσι ώστε μόνο 
ένα, κάθε φορά διαφορετικό, υποσύνολο του πληθυσμού 
των κυττάρων να συμμετέχει σε κάθε δεδομένο κύκλο του 
εγκεφαλικού ρυθμού».

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρομουστάκης 
Καθηγητής Πληροφορικής 
Τμήμα Πληροφορικής
Ιδρυτής και Eπικεφαλής του Εργαστηρίου Κινητών Συστημάτων

Δρ. Αύγης Χατζήπαπας 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροεπιστήμης  
και Ερευνητικών Μεθόδων
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ερευνητικά Έργα Αιχμής: Πληροφορική και Νευροεπιστήμη
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Institute For the Future (IFF)
Το Institute For the Future (IFF) ιδρύθηκε με σκοπό να 
διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογική 
ανάπτυξη θα επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές στις 
επόμενες δεκαετίες. Μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών – 
όπως τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, 
ρομποτική, επαυξημένη πραγματικότητα (augmented 
reality), εικονική πραγματικότητα (virtual reality), τεχνολογία 
Blockchain, τηλεκατευθυνόμενες πτητικές μηχανές 
(drones), κατανεμημένοι αυτόνομοι οργανισμοί (distributed 
autonomous organisations), υπολογιστική ιατρική, σύγχρονη 
εξερεύνηση του διαστήματος – αναμένεται να αποκτήσουν 
εµπορική βιωσιµότητα μέχρι το 2020. Κάθε μία από αυτές 
τις τεχνολογίες θα μπορούσε να είναι ανατρεπτική από μόνη 
της. Στο σύνολό τους, θα έχουν σύνθετη επίδραση στην 
οικονομία, τις κοινωνικές δομές, τα νομικά συστήματα, την 
κατανομή του εισοδήματος, τη διακυβέρνηση, την παιδεία, 
και τις πολεμικές πρακτικές – καθώς θα θέσουν ουσιαστικά 
ερωτήματα ως προς την οργάνωση της κοινωνίας.

Τρεις Τομείς Εστίασης: 2017-2018
Το IFF έχει επιλέξει τρεις τομείς μελέτης και έρευνας για 
την περίοδο 2017-2018: Τεχνολογίες Blockchain (όπου ήδη 
κατέχει την παγκόσμια πρωτοπορία), Τεχνητή Νοημοσύνη, και 
Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα. Το Institute For the 
Future (IFF) επιδιώκει να θέσει και να μελετήσει προκλητικά 
ερωτήματα όπως: Πώς θα οργανωθεί μια οικονομία όπου 
έξυπνες μηχανές θα κατέχουν ψηφιακό χρήμα και θα 
διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές με ανθρώπους και άλλες 
μηχανές; Τι θα σημαίνουν τα αυτοοδηγούμενα οχήματα για 
τους πολεοδομικούς κανόνες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και 
τις δημόσιες συγκοινωνίες; Ή, πότε θα αποκτήσουν νομικά 
δικαιώματα τα ρομπότ; Ο στόχος είναι να δοθεί η ώθηση 
σε φοιτητές, καθηγητές (του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, καθώς και σε ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων να 
προετοιμαστούν για αυτές τις αλλαγές και να επιδιώξουν 
κοινωνικά επωφελή αποτελέσματα. Η αποστολή του 
Ινστιτούτου είναι διεπιστημονική από τη φύση της και 
λειτουργεί συνεργατικά με διάφορες Σχολές και Τμήματα 
για την υποστήριξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων, έρευνας, 
κατάρτισης και συνεδρίων. Με δεδομένη την εμφάνιση 
τέτοιων ζητημάτων, το Ινστιτούτο χαιρετίζει συνεργασίες με 
άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα που επικεντρώνονται σε 
παρόμοιους τομείς.

Περιπτωσιολογική Μελέτη του IFF: Τεχνολογία Blockchain

#1 University of Nicosia 
#2 New York University 
#3 Stanford University  
#4 Princeton University 
#5 Duke University 
The Merkle, Ιανουάριος 2017 

«Παρακολουθούμε την έλευση του Διαδικτύου 
του Νομίσματος να παρελαύνει μπροστά στα 
μάτια μας», δήλωσε ο Δρ. Χρήστος Βλάχος, 
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ύπηρεσιών 
του UNIC

Παγκόσμια Κάλυψη Τύπου Πρόσφατη Κατάταξη σε Περιοδικό 
Τεχνολογίας Blockchain

Σύστημα Εντοπισμού Αντικειμένων που αναπτύχθηκε από τον Ιωάννη Κυριακίδη,
Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Μηχανικής
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και μετανάστες, αλλά έχει επίσης αποκαλύψει σημεία 
στις δομές και υπηρεσίες της ΕΕ, που χρίζουν βελτίωσης. 
Οι πρωτοβουλίες μας στον τομέα αυτό επικεντρώνονται 
και στις δύο πτυχές του θέματος, στηρίζοντας αφενός 
πρόσφυγες και μετανάστες σε προσωπικό επίπεδο, 
συνεισφέροντας αφετέρου, σε συνεργασία με τους 
δημόσιους θεσμούς, στη βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών προς αυτούς τους ανθρώπους. Ακολουθούν 
μερικά παραδείγματα:

Στο πλαίσιο των βασικών ανθρωπιστικών του 
πρωτοβουλιών, το UNIC έχει προσφέρει σειρά 
υποτροφιών σε πρόσφυγες και μετανάστες, κίνηση την 
οποία ο κ. Damtew Dessalegne, αντιπρόσωπος της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, 
χαρακτήρισε «Ανεκτίμητης αξίας για τους συγκεκριμένους 
ανθρώπους, που αλλιώς δεν θα είχαν την ευκαιρία 
ανώτερης εκπαίδευσης».

Το UNIC συντονίζει το πρόγραμμα «Κέντρα Ενημέρωσης 
Μεταναστών», που έχει στόχο να σχεδιάσει και εγκαθιδρύσει 
τέσσερα Κέντρα Ενημέρωσης Μεταναστών στην Κύπρο, 
τα οποία θα προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και 
πληροφορίες σε μετανάστες, διευκολύνοντας έτσι την ενεργό 
ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο δε του Erasmus+, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία για 
την ενσωμάτωση Προσφύγων, Αιτούντων Ασύλου και 
Μεταναστών», το οποίο επικεντρώνεται στην παρούσα 
μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την 
Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα στοχεύει να 
παρέχει σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλου και μετανάστες, 
ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
βελτιώσουν τις βασικές τους ικανότητες και δεξιότητες, για 
καλύτερη ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινωνία.  

Κοινωνική Ευθύνη στο UNIC
Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδους σημασίας για το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα 
από τη σημαντική και ποικίλη συνεισφορά μας στην κοινωνία.

Στον πυρήνα των εκστρατειών και πρωτοβουλιών 
Κοινωνικής Ευθύνης του UNIC είναι η μέριμνα και η 
επιδίωξή μας να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε έξι 
βασικούς τομείς:

1. Πρόσβαση στην εκπαίδευση
2. Κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία 
3. Οικονομική ανάπτυξη
4. Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους και την κοινότητα 
5. Πρόοδο στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας
6. Συμβολή σε έναν τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο

Το σύνολο της κοινότητας του UNIC ασπάζεται τις 
θεσμικές αξίες και το κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον, 
υποστηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειές μας για την 
προώθησή τους.

Κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώσαμε και 
υποστηρίξαμε δεκάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 
όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών, τη Φιέστα 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, και τη φιλανθρωπική 
εκδήλωση «Run in Colour». Μερικά από τα σημαντικά 
γεγονότα της φετινής χρονιάς είναι οι Πρωτοβουλίες για 
τους Πρόσφυγες/Ανθρωπιστικές Πρωτοβουλίες, και οι 
συνεργασίες με FIFPro και UNICAF.

Πρωτοβουλίες για τους Πρόσφυγες/
Ανθρωπιστικές Πρωτοβουλίες
Η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση που ταλανίζει την 
Ευρώπη έχει πολλαπλές διαστάσεις. Είναι, πρωτίστως, μια 
ανθρωπιστική κρίση για τους εμπλεκόμενους πρόσφυγες 

Επιπλέον, η κινητή ιατρική μονάδα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα δύο 
φορές τον μήνα, προσφέροντας δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, όπως 
κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένοι πολίτες, 
αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές 
της Ιατρικής ευαισθητοποιούν τους εφήβους σε ό,τι 
αφορά συγκεκριμένα θέματα υγείας (όπως συνέπειες 
του καπνίσματος, σεξουαλική αγωγή, διατροφικές 
διαταραχές), μέσω παρουσιάσεων σε γυμνάσια και λύκεια.

FIFPro
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών (FIFPro) 
είναι η παγκόσμια αντιπροσωπευτική οργάνωση για 
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, και το UNIC έχει 
πρωτοστατήσει σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία που θα 
επιτρέψει σε περισσότερους από 1,000 εξ αυτών, από 
όλο τον κόσμο, να σπουδάσουν Αθλητική Διοίκηση και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, εξ αποστάσεως.

Ο στόχος είναι να προετοιμαστούν καλύτερα οι παίκτες για 
μια μακρά και γόνιμη σταδιοδρομία, αφού τερματίσουν 
την καριέρα τους στα γήπεδα. Η συνεργασία αυτή αυξάνει 
το βεληνεκές της FIFPro, επιτρέποντας στην οργάνωση να 
καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες χιλιάδων παικτών από 
τους ευρωπαϊκούς της συλλόγους και 30 συλλόγους-μέλη 
σε Αφρική, Αμερική και Ασία.

Η 5-ετής συνεργασία προσφέρει μια σειρά από οφέλη 
στους συμμετέχοντες αθλητές, συμπεριλαμβανομένου 
ενός Σχεδίου Υπότροφων, που παρέχει πλήρεις υποτροφίες 
σε εξαιρετικούς ενεργούς επαγγελματίες παίκτες, καθώς 
και εκατοντάδες άλλες μερικές υποτροφίες. Συνολικά, 
δίνονται έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για τη στήριξη 
παικτών με περιορισμένους οικονομικούς πόρους στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, κ. Damtew Dessalegne, 
σε επίσκεψη στο UNIC, Ιανουάριος 2017

Η Frederique Winia , Διευθύντρια Εκπαίδευσης της FIPRO και ο Καθ. Νίκος Καρτακούλης, Πρόεδρος του 
Συμβουλίου, UNIC, υπογράφοντας τη συμφωνία συνεργασίας στο FIFPro House, Hoofddorp, Ολλανδία

UNICAF 
Η UNICAF είναι μια ηγετική πλατφόρμα ψηφιακής 
μάθησης και προσφέρει ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σε 
προσιτές τιμές, σε υποεξυπηρετούμενες και αναδυόμενες 
αγορές, κυρίως στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.

Συνεργάζεται με καινοτόμα πανεπιστήμια στο ΗΒ, τις 
ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αφρική, όπως το Πανεπιστήμιο 
της Νότιας Ουαλίας (ΗΒ), το Πανεπιστήμιο Marymount 
Καλιφόρνιας (ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο UNICAF (Αφρική), 
και το UNIC (Ευρώπη).

Αποστολή της UNICAF είναι η παροχή ποιοτικής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε προσιτό κόστος στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, και χρησιμοποιεί τη δική της 
ενδοεπιχειρησιακή τεχνολογία και πλατφόρμα μάθησης 
για να υποστηρίξει φοιτητές και καθηγητές προς αυτό τον 
σκοπό. Η UNICAF και τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 
έχουν προσφέρει πάνω από €35 εκατομμύρια σε 
υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε σπουδαστές που 
παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα.

Σήμερα, η UNICAF είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής 
εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης στην 
Υποσαχάρια Αφρική, με περισσότερους από 8,000 
φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει προγράμματά της. 
Η αποστολή της UNICAF υποστηρίζεται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων (CDC), του Οργανισμού 
Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (DFI) της κυβέρνησης του 
ΗΒ. To CDC, που ιδρύθηκε το 1948, είναι ο παλαιότερος 
αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός στον κόσμο, 
και επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας που θα 
επιφέρει «μια μόνιμη αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων σε 
ορισμένες από τις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου».
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Συμβεβλημένα Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ), η πρώτη που ιδρύθηκε 
στην Κύπρο, έχει την έδρα της σε υπερσύγχρονες υποδομές 
εντός της παραλιακής κολεγιούπολης του Intercollege στη 
Λάρνακα. Σε συνεργασία με το Intercollege, προσφέρει 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στους τομείς της Ναυτικής Επιστήμης, της 
Ναυτικής Μηχανικής και της Ναυτικής Ηλεκτροτεχνολογίας.

Η Ακαδημία προσφέρει υψηλής ποιότητας τεχνική, 
ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση, και οι απόφοιτοί 
της λαμβάνουν το βασισμένο σε πρότυπα του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) σχετικό Πιστοποιητικό 
Ικανότητας, υπό την έγκριση του Τμήματος Εμπορικής 
Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Βάσει συμφωνιών ανάμεσα στη ΝΑΚ και των Bernhard 
Schulte Shipmanagement (BSM) και Faradays Training 
Centres, οι δόκιμοι απολαμβάνουν τη δυνατότητα 
χρήσης της τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεών τους στη Λεμεσό, πόλη που αποτελεί 
ναυτικό κόμβο. Αυτά περιλαμβάνουν πλήρους εμβέλειας 
προσομοιωτή γέφυρας και προσομοιωτή μηχανοστασίου, 
τεχνολογία που δεν υπάρχει αλλού στην Κύπρο. 

Η ΝΑΚ διατηρεί στενές συνεργασίες και συμπράξεις με τη 
ναυτική βιομηχανία, που εξασφαλίζουν θέσεις έμμισθης 
πρακτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια σπουδών αλλά 
και εργασίας σε μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές 
εταιρείες του κόσμου.

Η Globaltraining είναι ένας κορυφαίος οργανισμός, 
που πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα 
στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Στην 25χρονη, 
επιτυχημένη πορεία της, η Globaltraining έχει καταστεί 
ένα διεθνούς φήμης Κέντρο Αριστείας, έχοντας 
εκπαιδεύσει προέδρους, διευθύνοντες σύμβουλους, 
οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές και συνεταίρους 
κορυφαίων χρηματοοικονομικών, επενδυτικών, 
λογιστικών και ελεγκτικών οίκων, μεγάλων διεθνών 
τραπεζών και πολυεθνικών εταιρειών. 

Μέσα από τα εκπαιδευτικά κέντρα Λευκωσίας, 
Αθήνας και Βουκουρεστίου έχουν αναδυθεί κορυφαίοι 
επαγγελματίες, με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε 
επαγγελματικές εξετάσεις και εξαιρετικές επιτυχίες σε 
παγκόσμιους διαγωνισμούς κάθε χρόνο. Τα τελευταία 
έξι χρόνια, οι φοιτητές της Globaltraining έχουν 
συγκεντρώσει πάνω από 60 διεθνή βραβεία στις 
εξετάσεις ACCA/ICAEW.

Η Globaltraining είναι επίσημος πάροχος δομημένων 
επαγγελματικών μαθημάτων, που οδηγούν σε διεθνή 
επαγγελματικά προσόντα, όπως ACCA (Chartered Certified 
Accountant), ACA (Chartered Accountant), CFA (Chartered 
Financial Analyst), CIA (Certified Internal Auditor), CFA 

Το Intercollege κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια που 
υποστηρίζουν τα προγράμματα διαφόρων κλάδων, 
όπως Επισιτιστικές Τέχνες, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων, Αισθητική, Ηλεκτρολογία και 
Μηχανολογία, Μηχανική Αυτοκινήτου. Το Intercollege 
λειτουργεί τρεις κολεγιουπόλεις, σε Λευκωσία, Λεμεσό 
και Λάρνακα. Μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα 
στην πορεία του Intercollege είναι η πιστοποίηση του 
πρώτου στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Ελλαδικό 
χώρο Πτυχίου στις Επισιτιστικές Τέχνες, η προσφορά 
των πρώτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Ναυτικών 
Σπουδών στην Κύπρο, και η συνεργασία με το Middlesex 
University για την προσφορά του Πτυχίου Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο 
Intercollege Λεμεσού. 

Το Intercollege έχει μια 35χρονη πορεία ενεργών διεθνών 
συνεργασιών, η οποία συνεχίζεται πάντα, δίνοντας την 
ευκαιρία στους φοιτητές του να επιδιώξουν ακαδημαϊκές 
σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσα από 
το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus, ή να συμμετέχουν 
σε προγράμματα ανταλλαγών για περαιτέρω σπουδές 
σε πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Intercollege 
συμμετέχει ενεργά και στον τομέα της δια βίου μάθησης 
και κατάρτισης εργαζόμενων επαγγελματιών στην Κύπρο 
και την ευρύτερη περιοχή.

Προσομοιωτής Γέφυρας

(Certified Fraud Examiner), και στην προετοιμασία των 
εξετάσεων CySEc. Είναι επίσημος πάροχος μάθησης 
(Platinum Learning Partner) του ACCA και Εταίρος στη 
Μάθηση του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας 
και Ουαλίας (ICAEW).

Η Globaltraining είναι ο αποκλειστικός Συνεργάτης 
Μάθησης του Tolley Exam Training – LexisNexis σε 
Ελλάδα, Ρουμανία και Ρωσία για το Advanced Diploma in 
International Taxation (Δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στη Διεθνή Φορολογία). Είναι, επίσης, αποκλειστικός 
συνεργάτης του Πανεπιστημίου Bangor για το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα MBA για Ορκωτούς Τραπεζίτες σε Κύπρο, 
Ελλάδα, Ρουμανία και Ανατολική Ευρώπη.

Οι εξαιρετικές επιχειρηματικές πρακτικές της Globaltraining 
επιβραβεύτηκαν με δύο διεθνή επιχειρηματικά βραβεία τα 
τελευταία πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα:

 • Το 2012, «Καλύτερος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών», 
από το InBusiness 

 • Το 2013, «Εθνικός πρωταθλητής» στην κατηγορία «Εστίαση 
στον Πελάτη», των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων 

Ο χώρος του Globaltraining στην Αθήνα, Ελλάδα
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«Τα καλά πανεπιστήμια, σου παρέχουν 
ένα σημαντικό πακέτο δεξιοτήτων 
που χρειάζεσαι για να επιτύχεις στον 
επαγγελματικό τομέα. Τα σπουδαία 
πανεπιστήμια καταφέρνουν πολύ 
περισσότερα. Επηρεάζουν όλο τον τρόπο 
που σκέφτεσαι, από το επαγγελματικό 
ήθος μέχρι την ατέρμονη προσπάθειά 
σου να γίνεσαι μια καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού σου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
σίγουρα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το 
προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σου, 
ενώ η βιβλιοθήκη έχει όλα τα βιβλία και 
εξιδεικευμένα περιοδικά που χρειάζεσαι. 
Και ας μην ξεχνάμε τα πολυάριθμα κλαμπ 
και τους συλλόγους στους οποίους 
κάποιος μπορεί να εγγραφεί, αλλά και τις 
πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται εντός και εκτός της 
πανεπιστημιούπολης, που συγκεντρώνουν 
ανθρώπους από όλο τον κόσμο και 
δημιουργούν αξέχαστες αναμνήσεις».

Έυα Ξευγένη
Εγκληματολογία, Τάξη του 2019

Φοιτητική Ζωή

Μια σωστή φοιτητική ζωή μπορεί να προσφέρει 
αξέχαστες εμπειρίες, πλούσια κοινωνική επαφή, 
ποικιλία, μάθηση και ψυχαγωγία.

Αυτό είναι κάτι που θα βρείτε στο UNIC.

Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, 
να κάνετε φίλους και να νιώσετε ότι ανήκετε σε μια μεγάλη 
φοιτητική κοινότητα. Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό μαθησιακό 
περιβάλλον, θα ολοκληρώσουν μια συναρπαστική 
πανεπιστημιακή εμπειρία.

Με πληθώρα χώρων συνάντησης και διασκέδασης, εντός 
και εκτός της πανεπιστημιούπολης, και αμέτρητες επιλογές 
σε εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, νυχτερινή ζωή 
και κάθε είδους διασκέδαση, μπορείτε να απολαύσετε μια 
φανταστική κοινωνική ζωή.

Ό,τι κι αν είναι αυτό που σας αρέσει να κάνετε — να 
ασχολείστε με κάποιο άθλημα, να βγαίνετε έξω για 
φαγητό, να πηγαίνετε σε οργανωμένες εκδρομές, σε 
μουσικές συναυλίες, να κρατάτε τον εαυτό σας σε φόρμα, 
ή απλά να αφήνετε για λίγο τις σπουδές στην άκρη και να 
χαλαρώνετε — υπάρχει κάτι για τον καθένα.
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Η Ζωή στο UNIC
Εστιατόρια
Πολυάριθμα είναι τόσο τα εστιατόρια όσο και οι 
καφετέριες μέσα και γύρω από την πανεπιστημιούπολη.   
Η Έγκωμη, στα γεωγραφικά όρια της οποίας φιλοξενείται 
το UNIC, είναι ένα πολύ ζωντανό προάστιο της Λευκωσίας. 
Στα 40 και πλέον εστιατόρια, καφετέριες και μπιραρίες, 
όλα μια βόλτα απόσταση, μπορείτε να απολαύσετε 
κάποιο γεύμα, να πιείτε έναν καφέ, να ακούσετε ζωντανή 
μουσική, να παρακολουθήσετε κάποιο αθλητικό γεγονός 
ή απλά να χαλαρώσετε με τους φίλους σας. Γύρω από την 
πανεπιστημιούπολη, δημοφιλείς διεθνείς αλυσίδες, όπως 
McDonald's, KFC, Bennigan's, Starbucks, Caffè Nero και 
άλλες, γεμίζουν με φοιτητοπαρέες που μαζεύονται εκεί 
στα ενδιάμεσα των μαθημάτων τους.

Ψυχαγωγία
Υπάρχουν πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις και νυχτερινή 
διασκέδαση, εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης, για όλα 
τα γούστα και για κάθε φοιτητικό προϋπολογισμό. Ένας 
συνδυασμός από κλαμπ, πάρτι, κινηματογραφικές αίθουσες 
(συμπεριλαμβανομένης της κινηματογραφικής σκηνής του 
Σινέ Στούντιο εντός της πανεπιστημιούπολης), εκδρομές και 
άλλες δραστηριότητες, προσφέρονται για νέες γνωριμίες, 
αναζήτηση νέων χόμπι, αλλά και συμμετοχή σε ομίλους και 
πρωτοβουλίες, που αποφέρουν πολύτιμες δεξιότητες και 
χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες.

Ψώνια
Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και άλλες υπηρεσίες, 
όπως το εμπορικό κέντρο The Mall of Engomi, υπεραγορές, 
μπουτίκ και επώνυμα καταστήματα λιανικών πωλήσεων. Η 
διακίνηση εντός της Έγκωμης είναι εύκολη, αφού τα πάντα 
βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόνο λεπτών. Επιπλέον, 
υπάρχουν λεωφορεία που σας μεταφέρουν μέχρι το κέντρο 
της Λευκωσίας σε 10 με 20 λεπτά.

Γυμναστήριο
Το νεόδμητο Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας του UNIC (UFIT 
Fitness Centre) παρέχει όλες τις διευκολύνσεις για να 
κρατηθείτε σε φόρμα, με ολοκαίνουριο εξοπλισμό αιχμής, 
πρωτοποριακές τάξεις άθλησης και έμπειρο προσωπικό. 
Πέραν του UFIT, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 
αθλητικές εγκαταστάσεις για πολλά άλλα αθλήματα.

Βιβλιοθήκη UNIC
Ο σκοπός της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου 
Πληροφόρησης είναι η παροχή ποιοτικών πόρων που 
να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
στόχους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η Βιβλιοθήκη 
του UNIC είναι ένας πλούσιος σε πόρους ακαδημαϊκός 
χώρος (αποτελεί άλλωστε τη δεύτερη μεγαλύτερη 
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της χώρας), με έναν εντυπωσιακό 
όγκο 100,000 βιβλίων, που καλύπτουν όλους τους 
τομείς σπουδών, πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικούς 
πόρους μέσα από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, γύρω 
στα 500,000 ηλεκτρονικά βιβλία, και τα πλήρη κείμενα 
ηλεκτρονικών περιοδικών σημαντικών εκδοτικών οίκων. 

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής

UFIT Fitness Centre

«Όταν άρχιζα το πρώτο μου εξάμηνο ως 
φοιτητής, δεν ήξερα τι να περιμένω. Οι 
εμπειρίες που αποκόμισα ως φοιτητής 
του UNIC είναι ανεκτίμητες. Η μόρφωση 
που συσσώρευσα μέσα από τα χρόνια 
και η υπέροχη φοιτητική ζωή, με 
βοήθησαν να γίνω ένα ολοκληρωμένο 
και λειτουργικό μέλος της κοινωνίας».

Μαρίνος Σάββα
Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τάξη του 2015
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Στέγαση
Το Γραφείο Στέγασης βοηθά τους φοιτητές να βρουν 
κατάλληλες και βολικές λύσεις διαμονής καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους.

UniHalls
Το νεόδμητο συγκρότημα φοιτητικών εστιών βρίσκεται 
δίπλα από την κεντρική πανεπιστημιούπολη και παρέχει ένα 
σύγχρονο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον στους διαμένοντες. 
Το συγκρότημα διαθέτει αναγνωστήριο, καφετέρια, εστιατόρια 
και άλλους χώρους αναψυχής, δίνοντας στους φοιτητές την 
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν 
φιλίες, εξοικονομώντας παράλληλα έξοδα μετακίνησης.

'Αλλες Επιλογές
Εκτός από τις εστίες UniHalls, υπάρχει πληθώρα άλλων 
επιλογών διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
ενοικίασης διαμερισμάτων σε οικονομικές τιμές ή σπιτιών σε 
κοντινή απόσταση από την πανεπιστημιούπολη. 

Το Γραφείο Στέγασης παρέχει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σε ό,τι αφορά ενοικιαστήρια έγγραφα, 
ενοικίαση επίπλων, κ.λπ. Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει 
στην προσωρινή στέγαση φοιτητών σε ειδικές τιμές, 
ενώ προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, όπως διευθέτηση 
επαφών ανάμεσα σε φοιτητές που θέλουν να μοιραστούν 
κάποιο κατάλυμα, παραλαβή και μεταφορά από το 
αεροδρόμιο, κ.ά.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις και 
Δραστηριότητες
Η φοιτητική ζωή στο UNIC είναι γεμάτη με κοινωνικές 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Διοργανώνονται πολλές 
και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, που μπορούν να ικανοποιήσουν ποικίλα γούστα 
της διεθνούς φοιτητικής μας κοινότητας. 

Όποιο και αν είναι το χόμπι ή το ενδιαφέρον σας, η 
πλειάδα φοιτητικών ομίλων του Πανεπιστημίου σας δίνει 
τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, πάρτι, 
εκδρομές, νυχτερινές εξόδους και άλλες δραστηριότητες.  

Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του UNIC υποστηρίζει 
πολλούς εθνικούς ομίλους, μέσα από τους οποίους μπορούν 
οι φοιτητές να γνωρίσουν τις διαφορετικές κουλτούρες που 
συνυπάρχουν στο Πανεπιστήμιο, τις παραδόσεις, την ιστορία, 
τη μουσική και το φαγητό του κάθε έθνους - συμβάλλοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο στην κατανόηση  της διαφορετικότητας 
στο πλαίσιο της κοινότητας.

Τη δυνατότητα για νέες γνωριμίες, φιλίες και ατελείωτες 
ώρες διασκέδασης παρέχουν και οι πολλές εκδηλώσεις 
εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης, όπως μουσικές 
συναυλίες, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, 
διαλέξεις, ομιλίες εκλεκτών καλεσμένων, κ.λπ., και για 
τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το online 
ημερολόγιο εκδηλώσεων του UNIC. Πολλές από τις 
εκδηλώσεις αυτές είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό, ενώ 
αρκετές διοργανώνονται και υλοποιούνται από τους ίδιους 
τους φοιτητές.

«Χάρη στο οικείο και φιλικό περιβάλλον, 
αλλά και στην αγάπη που μοιραζόμαστε 
με τους συμφοιτητές μου κάθε μέρα, δεν 
έχω νιώσει νοσταλγία για την πατρίδα 
μου. Έχω γνωρίσει φοιτητές από όλο τον 
κόσμο και έχω διευρύνει τους ορίζοντές 
μου ως άτομο και ως επαγγελματίας. 
Αναμφίβολα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
θα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη 
ζωή μου».

Φαίη Σκοπελίτη
Ψυχολογία, Τάξη του 2018

Εστίες UniHalls

Πάρτι καλωσορίσματος: UNIC Music Vibes 
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Αθλητισμός στο UNIC
Η σωματική άσκηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος 
αποβολής του άγχους, διατήρησης της καλής υγείας, 
αλλά και γνωριμίας με νέους ανθρώπους. Το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα 
αθλητικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων για 
άσκηση, ικανοποιώντας όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος, 
δέσμευσης και φυσικής κατάστασης.

Το UNIC κυριαρχεί στον αγωνιστικό πανεπιστημιακό 
αθλητισμό στην Κύπρο. Tη χρονιά που μας πέρασε, 10 από 
τις αθλητικές ομάδες του πανεπιστημίου κατατάχθηκαν 
πρώτες, 5 ήρθαν δεύτερες, και άλλες 7 κατέλαβαν την τρίτη 
θέση σε διάφορα πρωταθλήματα ανάμεσα στα κυπριακά 
πανεπιστήμια. Στις νικήτριες ομάδες δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής σε ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, 
τα οποία διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

UFIT Fitness Centre
Το Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας του UNIC αποτελεί 
ένα από τα πιο σύγχρονα γυμναστήρια της Λευκωσίας. 
Έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο άρτια εξοπλισμένα 
κέντρα άσκησης στην Κύπρο, και παρέχει στους φοιτητές 
εξαιρετικές υπηρεσίες κάτω από την επιστημονική 

παρακολούθηση εξειδικευμένων επαγγελματιών στον 
χώρο της άθλησης και της υγείας. Οι φοιτητές του UNIC 
απολαμβάνουν ειδικές τιμές.

Αγωνιστικός Αθλητισμός
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί αθλητικά 
προγράμματα υψηλών προδιαγραφών και είναι ενεργό 
μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού 
Αθλητισμού (ΚΟΠΑ), με γυναικείες και ανδρικές 
ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, 

χειροσφαίρισης, κολύμβησης, futsal, επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης, μαραθώνιου δρόμου, μπιτς βόλεϊ, 
μπάντμιντον, τζούντο, ταεκβοντό, στίβου, και αντισφαίρισης.

Ψυχαγωγικός Αθλητισμός
Προσφέρονται, επίσης, πολυάριθμες άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους, που επιτρέπουν τη γνωριμία με συμφοιτητές 
ομοίων ενδιαφερόντων. Οι δραστηριότητες αυτές 
περιλαμβάνουν χρωματοσφαίριση (paintball), 

«Κάνοντας μιαν ανασκόπηση, 
συνειδητοποιώ πως αυτή η εμπειρία 
μού έχει δώσει πολύ περισσότερα 
από μιαν απλή ακαδημαϊκή μόρφωση. 
Έχω αποκτήσει υπέροχους φίλους απ’ 
όλο τον κόσμο, τους οποίους δεν θα 
μπορούσα να είχα γνωρίσει αλλιώς. 
Μπόρεσα να εξερευνήσω τα θέλω και τα 
ενδιαφέροντά μου, και κατ’ επέκταση, 
να κατανοήσω καλύτερα τον εαυτό μου. 
Γνώρισα νέους ανθρώπους μέσα από την 
ομάδα πετόσφαιρας του Πανεπιστημίου, 
και κατάλαβα πως, μερικές φορές, δεν 
χρειάζεται να μιλάς την ίδια γλώσσα για 
να επικοινωνήσεις».

Alexandra Donchuk
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία 
Τάξη του 2017

Γυναικεία Ομάδα Βόλλευ: 1η Θέση, 2016-17 Κύπρος
Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα ΚΟΠΑ

μπόουλινγκ, πινγκ-πονγκ, ποδόσφαιρο στην άμμο, μπιτς 
βόλεϊ, πεζοπορία και καταδύσεις.

Αθλητικοί Όμιλοι
Οι Αθλητικοί Όμιλοι είναι, επίσης ιδιαίτερα δημοφιλείς, και 
καλύπτουν ανάμεσα σε άλλα, αθλήματα όπως αεροβική 
γυμναστική και άσκηση, καλαθόσφαιρα, μπόουλιγκ, 
κρίκετ, ποδηλασία, καταδύσεις, futsal, πολεμικές τέχνες, 
υπαίθριες δραστηριότητες, τρέξιμο και ταεκβοντό.
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Διεθνείς Φοιτητές
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί φοιτητές από 
όλο τον κόσμο σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, 
καλωσορίζοντας πληθώρα φοιτητών από κάθε γωνιά 
της γης κάθε χρόνο. Με φοιτητές από 70 και πλέον 
χώρες, πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πολιτισμικά πιο 
ποικιλόμορφη φοιτητική κοινότητα στην Κύπρο.

Το UNIC φροντίζει για την ομαλή ένταξη των διεθνών 
φοιτητών στη νέα πανεπιστημιακή ζωή.

Κάθε Σεπτέμβριο, διοργανώνεται ετήσιο πρόγραμμα 
προσανατολισμού με στόχο την ομαλή εισαγωγή των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και την 
Κύπρο. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες για τη ζωή 
στην πανεπιστημιούπολη, τα προγράμματα σπουδών 
και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, δίνει 
τη δυνατότητα εξοικείωσης με την πανεπιστημιούπολη 
και τη δημιουργία ενός δικτύου επαφών με ανθρώπους 
που θα σας στηρίξουν και θα σας συντροφεύσουν στην 
πορεία σας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Με το ξεκίνημα του ακαδημαϊκού έτους, θα ενταχθείτε στη 
διεθνή κουλτούρα του UNIC, που περιλαμβάνει καθηγητές 
απ’ όλο τον κόσμο, ακαδημαϊκές συνεργασίες με διεθνή 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετοχή στο πρόγραμμα 
κινητικότητας Erasmus, και πολυάριθμους πολιτισμικούς 
ομίλους· γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ενθαρρύνει και 
προωθεί την ποικιλομορφία του.

Πέραν από την πανεπιστημιούπολη, η Κύπρος είναι 
διεθνής επιχειρηματικός και τουριστικός κόμβος, με 
ένα πολυσύνθετο και φιλόξενο περιβάλλον, που κατέχει 
την 5η θέση στην κατάταξη των καλύτερων χωρών για 
μετεγκατάσταση στον κόσμο.
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Φοιτητική Μέριμνα
Κατανοούμε τις προκλήσεις που έχει η ακαδημαϊκή ζωή και 
το σύνολο της πανεπιστημιακής εμπειρίας, γι’ αυτό θέσαμε 
ως σκοπό να βοηθούμε του φοιτητές μας να αντιμετωπίζουν 
δυναμικά ό,τι προκύψει.

Ariston Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ένα από τα πιο ενδεικτικά ψυχομετρικά εργαλεία της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής, το Ariston Test μπορεί 
να προσδιορίσει το είδος του επαγγέλματος που ταιριάζει 
στη φύση του χαρακτήρα σας. Τα αποτελέσματα του 
Ariston Test καταδεικνύουν ακόμα εάν η προσωπικότητά 
σας συνάδει με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος εργασίας ή ειδικότητας.

Κέντρο Φοιτητικής Επιτυχίας 
Ως ακαδημαϊκό ίδρυμα, γνωρίζουμε πως η σταθερή 
ακαδημαϊκή στήριξη ενισχύει τις πιθανότητες ακαδημαϊκής 
επιτυχίας των φοιτητών, γι’ αυτό και οι καθοδηγητές και 
σύμβουλοι που στελεχώνουν το Κέντρο Φοιτητικής Επιτυχίας 
είναι εδώ για να σας συμπαρασταθούν στις ανάγκες σας και 
να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους ακαδημαϊκούς στόχους 
σας. Το Κέντρο παρέχει καθοδήγηση και στήριξη καθ’ όλη 
τη διάρκεια των σπουδών σας, μέσα από συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, εξάσκηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, και 
εκπαιδευτική βοήθεια σε διάφορα μαθήματα στη διάρκεια  
του ακαδημαϊκού έτους.

Ομάδα Στήριξης Φοιτητών
Επιθυμία μας είναι να απολαύσετε στο έπακρο την εμπειρία 
σας ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γι’ αυτό και 
η ομάδα Στήριξης Φοιτητών είναι πάντοτε στη διάθεσή σας 
για κάθε βοήθεια με οτιδήποτε προκύψει. Είτε πρόκειται για 
πληροφορίες, είτε για καθοδήγηση ή παροχή συμβουλών σε 
σχέση με οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ή προσωπική δυσκολία, 
θα έχετε τη στήριξη ενός Συμβούλου ώστε να βρεθεί η 
κατάλληλη λύση.

Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ)
Το ΚΕΣΥ είναι η πρώτη εκπαιδευτική κλινική ψυχολογίας στην 
Κύπρο. Το Κέντρο ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες ψυχικής υγείας 
των μελών της ευρύτερης κοινότητας, και να συμβάλει 
στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της 
ψυχολογίας μέσω της συνεχούς έρευνας.

Το Κέντρο προσφέρει ένα ασφαλές επαγγελματικό 
περιβάλλον, το οποίο νοιάζεται για τους πελάτες του, 
δίνοντάς τους πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
Έχει στόχο να επιμορφώνει και να εκπαιδεύει γονείς, 
φοιτητές, επαγγελματίες, αλλά και το ευρύτερο κοινό, μέσω 
εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και προσωπικών 
συνεδρίων. Το ΚΕΣΥ λειτουργεί, επίσης, ως εκπαιδευτικός 
χώρος, στον οποίο οι φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας μπορούν να κάνουν την πρακτική άσκησή τους.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Το πανεπιστήμιο είναι ακρογωνιαίος λίθος για μια 
επιτυχημένη καριέρα. Προτεραιότητά μας είναι η στήριξή 
σας στην επίτευξη αυτού του στόχου. Γι’ αυτό τον λόγο 
δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της δυνατότητας 
εργοδότησής σας.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, σας παρέχει 
συνεχή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές 
σας επιλογές, και σας βοηθά στη διερεύνηση των 
ευκαιριών για σταδιοδρομία τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό. Σας παρέχει επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες 
και καθοδήγηση, μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, 
παρουσιάσεων και σεμιναρίων. Μία από τις πιο σημαντικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνει κάθε άνοιξη το Γραφείο, 
είναι η ετήσια Έκθεση Σταδιοδρομίας, που προσφέρει μια 
εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης σε φοιτητές και αποφοίτους 
με πιθανούς εργοδότες.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EDC-
UNIC) προσφέρει καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά 
με την αναζήτηση μαθητείας/πρακτικής άσκησης ή/
και θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
τοποθετήσεις αυτές αφορούν είτε συγκεκριμένα θεσμικά 
όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο) ή 
εταιρείες σε χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το EDC-UNIC βοηθά 
τους φοιτητές στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σε 
ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους σε άλλη χώρα, παρέχοντας 
πρόσβαση σε σημαντικές νομικές, διαδικαστικές και 
δημογραφικές πληροφορίες.

Ευκαιρίες Διεθνούς Σταδιοδρομίας
Πολλοί απόφοιτοί μας επιδίωξαν και πέτυχαν να 
εργαστούν για γνωστές πολυεθνικές εταιρείες εντός 
και εκτός Κύπρου, καθώς και στις αντίστοιχες χώρες 
εθνικότητάς τους. Άλλοι ανέπτυξαν με επιτυχία τις δικές 
τους επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολλούς και 
ενδιαφέροντες τομείς της βιομηχανίας.

Θέσεις Εργασίας και Πρακτική Άσκηση
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης ενημερώνεται 
για τις εξελίξεις τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και 
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Στόχος του είναι να 
σας εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια και την τεχνογνωσία 
που απαιτείται από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Το Γραφείο 
συνεργάζεται στενά με τον επιχειρηματικό κόσμο, για την 
ανάπτυξη αμφίδρομα επωφελών σχέσεων με εταιρείες 
και οργανισμούς. Λειτουργεί, παράλληλα, ως σύνδεσμος 
ανάμεσα σε φοιτητές, καθηγητές/ερευνητές και βιομηχανία 
για πολύτιμες συνεργασίες, που περιλαμβάνουν ερευνητικά 
προγράμματα, πρακτική, εσωτερικές μαθητείες, και 
προοπτικές πλήρους εργοδότησης.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε για 
ευκαιρίες εργοδότησης και δυνατότητες πρακτικής άσκησης, 
για όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους του UNIC στα 
πλαίσαι του επαγγελματικού δικτύου που έχει αναπτύξει το 
Γραφείο με εξέχοντες εταιρείες και οργανισμούς παγκοσμίως.
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Σπουδές στο Εξωτερικό 
Η φοίτηση σε ένα άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι 
ένας θαυμάσιος τρόπος να ταξιδέψετε και να βιώσετε 
έναν άλλο πολιτισμό. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε έναν 
διαφορετικό τρόπο ζωής - πράγμα που δε θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί εύκολα υπό άλλες συνθήκες. Οι 
περισσότεροι φοιτητές που φοιτούν για ένα διάστημα 
στο εξωτερικό αξιολογούν αυτή τους την εμπειρία ως μία 
από τις σημαντικότερες της φοιτητικής τους ζωής. Στο 
πλαίσιο προώθησης της διεθνοποίησης, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας στηρίζει περί τους 500 εισερχόμενους και 
εξερχόμενους διεθνείς φοιτητές κάθε χρόνο.

Ανταλλαγή Φοιτητών Erasmus+
Το Erasmus+ είναι αναμφίβολα το πιο επιτυχημένο 
πρόγραμμα κινητικότητας στον κόσμο, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές να περάσουν χρόνο σε ένα 
άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Το Erasmus+ 
δίνει την ευκαιρία φοίτησης ή πρακτικής άσκησης σε 
ένα από τα εκατοντάδες ευρωπαϊκά και μη εκπαιδευτικά 
ιδρύματα με τα οποία το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει 
συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και προσφέρει 
τα ακόλουθα ωφελήματα:

 • Ευκαιρία να βιώσετε τη ζωή σε ένα διαφορετικό 
εκπαιδευτικό σύστημα και μια διαφορετική κουλτούρα 

 • Απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων στο ίδρυμα 
υποδοχής (καταβάλλετε μόνο τα δίδακτρα του UNIC)

 • Υποτροφία για πλήρη κάλυψη των πρόσθετων δαπανών 
διαβίωσης στο εξωτερικό (στέγαση, φαγητό, μικροέξοδα)

 • Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
και γλωσσικών δεξιοτήτων σας

 • Μια σημαντική εμπειρία που όταν προστεθεί στο 
βιογραφικό σας, σας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για εξεύρεση θέσης εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κάθε χρόνο, δέχεται 
περισσότερους από 120 εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.

Global Semesters
Το Global Semesters του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι 
η μονάδα σπουδών εξωτερικού εκτός προγράμματος 
Erasmus. Το Global Semesters έχει βοηθήσει χιλιάδες 
φοιτητές από εκατοντάδες πανεπιστήμια και άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα να βιώσουν αξέχαστες φοιτητικές 
εμπειρίες στο UNIC, όπως και σε άλλα κορυφαία 
πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα, πέραν των 32 εισερχόμενων προγραμμάτων του 
Global Semesters τρέχουν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
άλλα 75 εξερχόμενα σε πανεπιστήμια-εταίρους παγκοσμίως. 
Η προσέγγιση είναι θεματική, και ενσωματώνει ακαδημαϊκές 
και συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως θεματικά 
ταξίδια, μέσα από μια πλατφόρμα στήριξης φοιτητών υπό την 
καθοδήγηση του UNIC.

«Ίσως η πιο καθοριστική εμπειρία 
που έχω ζήσει μέχρι σήμερα να είναι 
η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 
σπουδών στο εξωτερικό με τη στήριξη 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχοντας 
ζήσει ένα χρόνο στην Ιαπωνική ύπαιθρο, 
μπόρεσα όχι μόνο να διευρύνω τις 
γνώσεις μου και την αντίληψή μου για 
τις αγορές της Ασίας και των ΗΠΑ, αλλά 
και να αποκτήσω πολύτιμες αναμνήσεις 
μέσα από την ανάμειξή μου με την τοπική 
κοινότητα, τη γνωριμία μου με φοιτητές 
από όλες τις γωνιές του κόσμου, ακόμα 
και διδάσκοντας την αγγλική γλώσσα σε 
άλλους φοιτητές, στους οποίους μίλησα 
παράλληλα για τη χώρα μου και το 
Πανεπιστήμιό μου».

Κυριάκος Αναστασίου 
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων  
Τάξη του 2017

Φοιτητής του Erasmus+ στον Πύργο του Άιφελ, Παρίσι
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Πανεπιστήμια - Εταίροι 
Φοιτητικής Κινητικότητας

Ευρώπη
 • University of Paris - 
Sorbonne Paris IV

 • University of Strasbourg
 • Universidad Complutense 
Madrid

 • Universitat Autonoma de 
Barcelona

 • Florence University of 
the Arts

 • University of Ljubljana
 • The University of 
Nottingham

 • University of Stirling
 • Coventry University
 • Universita' di Bologna
 • Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Leibniz Universität 
Hannover

 • Universität Bielefeld
 • Saxion University of 
Applied Sciences

 • University of Innsbruck
 • Czech Technical University 
in Prague

 • Tallinn University
 • Tampere University of 
Applied Sciences

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

 • University of Pecs
 • University of Limerick
 • Sapienza - University 
of Rome

 • Riga Technical University
 • Kaunas University of 
Technology

 • University of Lodz
 • University of Maribor
 • Kingston University London
 • University of the Arts 
London

 • SOAS University of London
 • University of Westminster
 • Maastricht University
 • MGIMO University
 • University of Zagreb
 • Metropolitan University 
Prague

Βόρεια Αμερική
 • Clemson University
 • University of Kentucky
 • Susquehanna University
 • Oklahoma State University
 • George Mason University
 • Illinois State University
 • The Citadel
 • University of North 
Carolina - Chapel Hill

 • Texas Tech University
 • West Virginia University
 • University of Central 
Florida

 • North Carolina A&T
 • University of Arkansas
 • Michigan Tech University
 • SUNY 
 • University of 
Massachusetts - Lowell

 • Grand Valley State 
University

 • Eastern Washington 
University

 • University of Georgia
 • West Chester University of 
Pennsylvania

 • University of Maine 
Farmington

 • Wellesley College
 • University of New Mexico
 • New Mexico State 
University

Νότια Αμερική 
 • University of Belgrano
 • University of Buenos Aires
 • Universidade Federal 
Fluminense

Εγγύς Ανατολή
 • Hebrew University 
of Jerusalem

Ασία
 • Beijing Normal University 
 • Peking University
 • Fudan University
 • East China Normal 
University

 • Tongji University
 • University of International 
Business and Economics
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Από τη Χειρουργική στο Blockchain
«Το 2009, άρχισα να ενδιαφέρομαι για τον καινοτόμο 
τομέα των Blockchains και Bitcoin και να διαβάζω ό,τι 
σχετικό μπορούσα να βρω. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
είναι ένα πρωτοποριακό, καινοτόμο και προοδευτικό 
ίδρυμα, που πρώτο στον κόσμο αναγνώρισε πόσο θεμιτή 
είναι η ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιδίωξη του νέου 
αυτού πεδίου γνώσης, προσφέροντας ένα διαπιστευμένο 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ψηφιακό νόμισμα. Δεν 
ήμουν ο τυπικός υποψήφιος για ένα τέτοιο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, έχοντας στο ενεργητικό μου σπουδές 
Ιατρικής και Χειρουργικής, γι’ αυτό και πραγματικά 
ενθουσιάστηκα όταν έγινα δεκτός.

Είμασταν 13 άτομα στο πρόγραμμα, όλοι με διαφορετικό 
γεωγραφικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο. 
Ο κάθε ένας από εμάς πρόσφερε τα μέγιστα στη συνολική 
εμπειρία. Το ίδιο και οι καθηγητές, που ήταν εξαιρετικά 
δραστήριοι, αναγνωρισμένοι και καταρτισμένοι στον χώρο. 
Με διάρκεια σπουδών δύο χρόνια, και με τα τρία εξάμηνα 
φοίτησης εξ αποστάσεως, μπόρεσα να ολοκληρώσω το 
πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμουν ως χειρούργος. 
Η ηλεκτρονική παράδοση της ύλης και των εργασιών, 
όπως και οι πρόσωπο με πρόσωπο τηλεδιασκέψεις 
ταίριαζαν στο πολυάσχολο πρόγραμμά μου. Για μένα, η 
πραγματική αξία του πτυχίου ήταν η ευκαιρία που είχα 
να συζητήσω αυτό το περίπλοκο θέμα με ενδιαφέροντες 
ανθρώπους, να κατανοήσω καλύτερα πώς και πού αυτή η 

νέα τεχνολογία εφαρμόζεται στον πραγματικό κόσμο, και 
ποιες είναι οι δυνητικές μελλοντικές εφαρμογές της. 

Είμαι κατενθουσιασμένος που ήμουν ένας από τους 
πρώτους μεταπτυχιακούς απόφοιτους στον κόσμο στο 
Ψηφιακό Νόμισμα. Έχω προσκληθεί να μιλήσω για τη 
χρήση της τεχνολογίας Blockchain στη φαρμακευτική 
βιομηχανία, σε συνέδριο για τις πολυεθνικές τράπεζες 
αναπτύξεως, και σε συζητήσεις που αφορούν στους 
στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Στην παρούσα φάση, κάνω μια στροφή στην καριέρα 
μου προς τον τομέα της εφαρμογής της τεχνολογίας 
Blockchain, στο πλαίσιο της δράσης των υγειονομικών 
και φαρμακευτικών επιστημών και των βιοεπιστημών. Το 

2016, είχα την τύχη να διοριστώ Ανώτερος Ιατρικός 
Λειτουργός και Πρόεδρος του Κλινικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου της Blockchain Health Co., μιας εταιρείας 
λογισμικών υγειονομικής περίθαλψης με βάση το Σαν 
Φρανσίσκο, της οποίας οι πελάτες προέρχονται κυρίως 
από τη φαρμακευτική βιομηχανία. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είχε τεράστιο θετικό αντίκτυπο 
στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, διανοίγοντάς μου 
μιαν εντελώς νέα πορεία. Νοσταλγώ τις σπουδές μου, 
και νιώθω εξαιρετικά τυχερός που είχα την τύχη να τις 
ολοκληρώσω. Συγχαίρω το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για 
τον προοδευτικό τρόπο σκέψης του σε έναν τόσο νέο και 
καινοτόμο τομέα. Αν δεν ήταν τόσο διορατικό, δεν θα είχα 
τις ευκαιρίες που έχω σήμερα».

Bryant Joseph Gilot
Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός, Blockchain Health Co.

Ψηφιακό Νόμισμα, Τάξη του 2016ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΤΎΧΙΑΣ



6968

UNIC: Μια Μοναδική ΕμπειρίαΠανεπιστήμιο Λευκωσίας

Από την Αποφοίτηση στην 
Ειδίκευση
«Η φοίτηση σε Ιατρική Σχολή προϋποθέτει δέσμευση 
χρόνου για τη μελέτη της επιστήμης και την ανάπτυξη τόσο 
των κλινικών δεξιοτήτων όσο και της ευαισθησίας σου ως 
άνθρωπος. Οι σπουδές μου στην Κύπρο με βοήθησαν στην 
επίτευξη πολλών στόχων μου. Κατ’ αρχήν, η μάθηση με 
βάση την επίλυση προβλημάτων με ώθησε να κατανοήσω 

και να αναπτύξω τον τρόπο με τον οποίο μελετώ και μαθαίνω. 
Με την καθοδήγηση των καθηγητών μου, έμαθα να αξιοποιώ 
στο μέγιστο την αυτόνομη μάθηση, που ενισχύεται μέσα από 
τις διαλέξεις και τα εργαστήρια.

Το διαπανεπιστημιακό πτυχίο Ιατρικής του St George's, 
University of London και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
ελκύει έναν πολιτισμικά ετερόκλητο φοιτητόκοσμο από 
όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στη Σχολή έμαθα να είμαι 
εξίσου επιμελής και περίεργη. Για παράδειγμα, το γεγονός 

ότι έμαθα για τα διαφορετικά συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης άλλων χωρών, με βοήθησε να αντιπαραθέσω 
και να συγκρίνω τα υπέρ και τα κατά συγκεκριμένων 
πρακτικών και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στο 
κλινικό περιβάλλον. 

Αυτές τις ίδιες δεξιότητες χρησιμοποιώ και σήμερα στην 
καθημερινή μου εργασία ως ειδικευόμενη νευρολόγος στο 
Thomas Jefferson University Hospital (Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ). Ο 
συνδυασμός σπουδών και πρακτικής άσκησης για ειδικότητα 

68

Dr Jane Khalife
Ειδικευόμενη Νευρολόγος, Thomas Jefferson 
University Hospital, Φιλαδέλφια, ΗΠΑ 

Πτυχίο Ιατρικής του St George’s, University of 
London στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

Τάξη του 2016

στις ΗΠΑ μού φάνηκε στην αρχή βουνό. Ωστόσο, χάρη 
στην εκπαίδευση που είχα στην Κύπρο, αλλά και στο Σικάγο, 
όπου έκανα τα τελευταία δύο χρόνια σπουδών, έχω την 
αυτοπεποίθηση και είμαι ενθουσιασμένη για το μέλλον μου 
στον χώρο της Νευρολογίας.

Θα πρέπει να προσθέσω, πως η Κύπρος έχει πεντανόστιμη 
κουζίνα και μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία, που σίγουρα θα σας 
λείψει όταν φύγετε!»
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Από το UNIC στη Μεγάλη Αρένα
«Φέτος, είμαι στο τελευταίο έτος σπουδών μου στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ένα πανεπιστήμιο που κατανοεί 
και απευθύνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
επαγγελματίες ολυμπιακοί αθλητές. Σίγουρα, στη δική 
μου περίπτωση, νιώθω πως το UNIC μου έχει προσφέρει 
την απαραίτητη ευελιξία και στήριξη, ώστε να μπορέσω 
να τα πάω καλά τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις 
επαγγελματικές μου επιδιώξεις.

Έχω καταφέρει πολλά με την πρωταθλήτρια ομάδα 
του ΑΠΟΕΛ, απόδειξη της σκληρής δουλειάς και των 
ατελείωτων ωρών που αφοσίωσα ως επιθετικός με την 
ομάδα από το 2013. Παράλληλα, το UNIC μού έχει δώσει 

πάρα πολλά σε σχέση με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, 
προσθέτοντας στο σύνολο των ικανοτήτων μου και 
βοηθώντας με να φτάσω στο σημείο όπου μπορώ να 
προχωρήσω και να προοδεύσω στη ζωή μου πέρα από 
την αγωνιστική μου καριέρα. Νιώθω πως το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας με προετοιμάζει για το επόμενο κεφάλαιο στη 
σταδιοδρομία μου, όταν θα έρθει αναπόφευκτα εκείνη η 
μέρα που θα αποσυρθώ από τον αγωνιστικό χώρο. Θα 
είμαι τότε σε θέση να συνεχίσω να ασχολούμαι με τον 
αθλητισμό, υπό άλλη όμως ιδιότητα.

Σίγουρα, δεν έχω ξοφλήσει ακόμα! Η ομάδα πάει σταθερά 
καλά στις μεγάλες αρένες, επιτυγχάνοντας σημαντικές νίκες 
έναντι μεγάλων ομάδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
και το κύπελλο πρωταθλητριών UEFA. Ταυτόχρονα, παίζω 

με την Εθνική Κύπρου, εκπροσωπώντας τη χώρα μου σε 
συναρπαστικά παιχνίδια εντός και εκτός Κύπρου.

Θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
τους ικανούς και πολύ υποστηρικτικούς καθηγητές μου για 
μια φανταστική εμπειρία. Οι σπουδές μου στην Επιστήμη 
του Αθλητισμού με βοήθησαν να αγκαλιάσω και να 
αναπτύξω τις γνώσεις μου και να κατανοήσω τη λειτουργία 
της άθλησης, πράγμα που πιστεύω πως πρέπει να κάνουν 
όλοι οι εν ενεργεία αθλητές που ενδιαφέρονται πραγματικά 
για το άθλημά τους (ειδικά σε ό,τι αφορά την προπόνηση 
ή/και τη διοίκηση).

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη στήριξη που έχω 
όλο αυτό το διάστημα, που διευκολύνει μια κατά 
τα άλλα δύσκολη διαδικασία. Όπως έχω αναφέρει, 

το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αντιμετωπίζει τους 
επαγγελματίες και ολυμπιακούς αθλητές με τον καλύτερο 
τρόπο, παρέχοντάς τους γερές επιστημονικές γνώσεις. 
Με αυτό τον τρόπο, το Πανεπιστήμιο συμβάλλει, μαζί με 
άλλους παράγοντες, στην ανάπτυξη της άθλησης στην 
Κύπρο και στην αναβάθμιση του πολιτισμού άθλησης στη 
χώρα μας και πέρα από αυτήν».

Πιέρος Σωτηρίου
Επαγγελματίας Ποδοσφαιριστής, ΑΠΟΕΛ 

Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής 
Αγωγής, Τάξη του 2018 
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Από την Κύπρο στην Deloitte Global 
«Κάνοντας μια ανασκόπηση, θεωρώ πως η επιλογή 
μου να φοιτήσω στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ήταν σημαντικό ορόσημο 
τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική 
μου εξέλιξη. Το διεθνές περιβάλλον και ο συνδυασμός 
εξαιρετικής ποιότητας σπουδών και πρακτικής 
κατάρτισης αποδείχτηκαν η πιο σωστή προσέγγιση, 
αλλά και μια φανταστική εμπειρία που με προετοίμασε 
για όλα τα ζητήματα που είχα να αντιμετωπίσω ως 
ενήλικας, όπως και όλες τις προκλήσεις του σημερινού 
διεθνοποιημένου κόσμου των επιχειρήσεων.

Οι καταπληκτικοί καθηγητές, οι σύγχρονες αίθουσες 
διδασκαλίας και λοιπές εγκαταστάσεις, οι ποικίλες 

εκδηλώσεις που σου δίνουν πρόσβαση σε άλλους 
πολιτισμούς, και η υπέροχη καφετέρια που λειτουργεί 
ως ιδανικός "κοινωνικός χώρος"… ήταν όλα αναπό-
σπαστο μέρος των φοιτητικών μου χρόνων στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Δε μιλάμε μόνο για μια 
αξέχαστη εμπειρία, μα και για έναν φάρο που φώτισε 
τον δρόμο που ακολούθησα. 

Χάρη στη συνεχή στήριξη του UNIC, είχα τη μοναδική 
ευκαιρία να ξεκινήσω την επαγγελματική μου εμπειρία 
στον τρίτο χρόνο σπουδών. Έκτοτε, εργάζομαι στο χώρο 
των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις 
και ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο για διάφορα 
επιχειρηματικά και συμβουλευτικά έργα. Ξεκινώντας ως 
ορκωτή ελεγκτής και σύμβουλος διεθνών επιχειρήσεων, 
η πορεία μου με οδήγησε τελικά στις Βρυξέλλες. 

Σήμερα, χειρίζομαι μεγάλους πολυεθνικούς οργα-
νισμούς ως Διευθύντρια στο Διεθνές Φορολογικό 
Κέντρο της Deloitte Global (Ευρώπης), βοηθώντας 
στη συμπλήρωση των οικονομικών καταστάσεων και 
στην τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεών τους 
σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Παράλληλα, 
είμαι το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινωνούν και η 
προτιμώμενη σύμβουλός τους σε θέματα παγκόσμιων 
αναδιαρθρώσεων, υιοθέτησης διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και διασυνοριακών 
συγχωνεύσεων και εξαγορών. Έχω επίσης την ευκαιρία 
να συνεργάζομαι στενά και να παρακολουθώ το έργο 
διαφόρων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Τέλος, ταξιδεύω στις 
πέντε ηπείρους και συνεργάζομαι με παγκόσμιες και 
διεθνείς ομάδες σε καθημερινή βάση. 

Και όλα αυτά, χάρη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
που με προετοίμασε για όλες τις προκλήσεις που 
εμφανίζονται μετά τις σπουδές. Η μετάβαση από το 
πανεπιστήμιο στην επαγγελματική αρένα δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Αν όμως έχετε αποκτήσει τις σωστές 
γνώσεις, αν σας έχουν δοθεί τα κατάλληλα εργαλεία 
και η ορθή στάση απέναντι στα πράγματα, αν είστε 
εφοδιασμένοι με σχετική πείρα και αυτοπεποίθηση, 
και αν πάρετε τις σωστές αποφάσεις με την κατάλληλη 
καθοδήγηση, τότε δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. 
Έτσι πέτυχα κι εγώ. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. 
Φτάνει να πάρετε τη σωστή απόφαση - να επιλέξετε το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!»

Milena Domanova
Διευθύντρια, Global Compliance Europe, 
Deloitte Global Tax Centre (Ευρώπη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Tάξη του 2008
MBA - κατεύθυνση Χρηματοοικονομικά, Tάξη του 2012
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Emmanuel Dimont
Ιδρυτικό Στέλεχος και Επιστημονικός Διευθυντής Δεδομένων, EADX, 

Ηλεκτρολογική Μηχανική, Tάξη του 2008 

Από το UNIC στο Χάρβαρντ και στην 
Επιστήμη Δεδομένων
«Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησα ως φοιτητής 
του Τμήματος Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
αποτέλεσαν γερά θεμέλια πάνω στα οποία αργότερα 
οικοδομήθηκε η σταδιοδρομία μου.

Είναι γνωστό, πως οι σπουδές στον τομέα της 
Μηχανικής είναι δύσκολες και απαιτητικές, ωστόσο στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ταυτόχρονα ευχάριστες 
και εποικοδομητικές. Ως φοιτητής, αισθανόμουν πολύ 

τυχερός που είχα την ευκαιρία να παρακολουθώ διαλέξεις 
από ταλαντούχους και ανιδιοτελείς εκπαιδευτικούς, 
που ήρθαν στο Πανεπιστήμιο από κάποια από τα πιο 
φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Θυμάμαι με 
συγκίνηση τις συζητήσεις που είχα με τους καθηγητές 
μου, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά με τους φοιτητές, όχι 
μόνο στην τάξη, αλλά και στηρίζοντάς τους μέσα από 
προσωπική καθοδήγηση και επίβλεψη.

Εκτός από την απόκτηση δεξιοτήτων στα μαθηματικά, 
τα ηλεκτρονικά και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εκτιμώ επίσης το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία 

να μελετήσω και να διερευνήσω άλλους κλάδους των 
ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών, κάτι 
που με βοήθησε να ικανοποιήσω την περιέργειά μου, 
αλλά και να διευρύνω τους πνευματικούς μου ορίζοντες.

Με την ολοκλήρωση του πτυχίου μου στην Ηλεκτρολογική 
Μηχανική με μέσο όρο 4.0, γράφτηκα στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών στην Περιβαλλοντική Υγεία του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας 
της Κύπρου, και ακολούθως σε διδακτορικό πρόγραμμα 
στη Βιοστατιστική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, είμαι συνιδρυτής και 

Επικεφαλής Επιστήμονας Δεδομένων της EADX, μιας 
εταιρείας ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και παροχής 
επιχειρηματικών συμβουλών, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Κοιτάζοντας πίσω στα τέσσερα αυτά χρόνια, είμαι 
πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέλος της οικογένειας 
του UNIC, και για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε 
στη διαμόρφωση του μέλλοντός μου».



Από το UNIC στο Carnegie Mellon 
στην Oracle και τη Medallia
«Είμαι ευγνώμων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τη 
σημαντική ώθηση στη σταδιοδρομία μου. Έχω όμορφες 
αναμνήσεις από τις προπτυχιακές μου σπουδές, και από 
τη ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα της πανεπιστημιούπολης. 
Από τις πρώτες μόλις μέρες, δεν ένιωσα ούτε στιγμή ότι 
ήμουν απλά ένας αριθμός. Οι καθηγητές μας ήταν πάντοτε 
διαθέσιμοι και πρόθυμοι.

'Ολο το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει υψηλό επίπεδο 
κατάρτισης - ακόμα και τα μαθήματα του πρώτου έτους 
διδάσκονται από καθηγητές με αναγνωρισμένα πτυχία από 
τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας είναι, επίσης, πολύ καλά εξοπλισμένο, με 

νεόδμητα κτήρια με ευάερες αίθουσες διδασκαλίας, 
αμφιθέατρα, και μια τεράστια βιβλιοθήκη. Δεν έχω 
συναντήσει πουθενά καλύτερες παροχές. 

Η στήριξη ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Είχα την καλύτερη 
στήριξη από τους καθηγητές για τις μεταπτυχιακές μου 
αιτήσεις, που πολύ πέραν των υποχρεώσεών τους υπήρξαν 
πραγματικοί μέντορες, βοηθώντας με σε κάθε μου βήμα. 
Δεν θα τολμούσα καν να κάνω αιτήσεις σε κορυφαία 
πανεπιστήμια, όπως το Carnegie Mellon, αν δεν με είχαν 
ενθαρρύνει οι καθηγητές μου!

Μετά την αποφοίτησή μου από το UNIC συνέχισα τις 
σπουδές μου στις ΗΠΑ. Έπρεπε να αποχαιρετήσω την 
Κύπρο, αλλά θα είμαι πάντα ευγνώμον για το πανεπιστήμιο 
που με έθρεψε και με προετοίμασε τόσο καλά για τις 
μεταπτυχιακές μου σπουδές.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ακολουθεί το αμερικανικό 
σύστημα εκπαίδευσης, όπου ο περισσότερος χρόνος δίνεται 
στην προσωπική προετοιμασία. Έτσι έμαθα πώς να καθορίζω 
προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα εργασίας.

Επιπλέον, το σύστημα μαθημάτων επιλογής μού επέτρεψε 
να πάρω επιπλέον μαθήματα Πληροφορικής ως μέρος του 
πτυχίου μου. Ήταν πολύτιμο να μπορώ να προσαρμόσω 
τις σπουδές μου στα ενδιαφέροντά μου. Νιώθω ότι το 
πτυχίο μου, μου έδωσε γερές βάσεις στην Επιστήμη της 
Πληροφορικής και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Χάρη στις 
προπτυχιακές μου σπουδές στο UNIC κατάφερα να πάρω 
απαλλαγή από ορισμένα μαθήματα, όπως Java και Βάσεις 
Δεδομένων, στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

Έχοντας εργαστεί για πέντε χρόνια στην Oracle America Inc., 
συνεισέφερα στην ανάπτυξη του συστήματος χρεώσεων 

"Oracle Communications' Elastic Charging Engine", προϊόν 
που επαινέθηκε για την ελαστική επεκτασιμότητα, την ταχεία 
ανάπτυξη και την απόδοσή του.

Πέρυσι, αποφάσισα να μεταβώ στη Medallia ως Ανώτερη 
Μηχανικός Λογισμικών. Από τη νέα μου θέση, συμμετέχω 
στην ανάπτυξη μιας σειράς λογισμικών που υποστηρίζουν 
την εμπειρία του πελάτη. Όπως λέμε στη Medallia, αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συστηματική συμμετοχή 
όλων, και αυτό συνδέεται άμεσα με την εμπειρία μου ως 
φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας». 

Diana Yuryeva
Ανώτερη Μηχανικός Λογισμικών, Medallia Inc. 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Tάξη του 2009 
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Από τη Λευκωσία στη Νέα Υόρκη
«Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και ειδικότερα το 
Ερευνητικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής (ARC), ήταν ένα 
σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
μου. Το πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
των καθηγητών της Αρχιτεκτονικής, η όλη βοήθεια 
και καθοδήγησή τους, μου έδωσαν την ευκαιρία να 
συνειδητοποιήσω τη σημασία της τοπικής και διεθνούς 
αρχιτεκτονικής σκηνής, μέσα από τη συνεχή ενημέρωση 
και πληροφόρηση για τις νέες τάσεις και πρακτικές.

Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε τοπικά 
και ευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά εργαστήρια, στη Λευκωσία 
και τη Βιέννη, και να πραγματοποιήσω ζωτικά ταξίδια 

σε Ελλάδα και Ιταλία. Αυτά τα ταξίδια και τα εργαστήρια 
ήταν ανεκτίμητα, και με βοήθησαν να επεκτείνω το 
δίκτυό μου, γνωρίζοντας φοιτητές αρχιτεκτονικής και 
επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, είχα 
την ευκαιρία να εργαστώ κατά τις καλοκαιρινές περιόδους 
στα αρχιτεκτονικά γραφεία των καθηγητών μου, να 
συμμετέχω σε διεθνείς διαγωνισμούς, να εργαστώ πάνω 
σε εννοιολογικά και άλλα έργα σε εξέλιξη, κατανοώντας 
έτσι καλύτερα την αρχιτεκτονική πραγματικότητα.

Ακόμα, είχα την τύχη να αποκτήσω την εμπειρία της 
ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο του ARC ως βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό στο 3ο  έτος του Αρχιτεκτονικού 
Εργαστηρίου, και ως βοηθός στο Εργαστήριο Ψηφιακών 
Κατασκευών, το οποίο ασχολείται με τεχνολογικά 

προηγμένα μηχανήματα αρχιτεκτονικής κατασκευής 
μοντέλων (όπως cnc, κοπή λέιζερ και τρισδιάστατη 
εκτύπωση). Μετά την αποφοίτησή μου, μου δόθηκε η 
ευκαιρία να συμμετάσχω μαζί με αρκετούς καθηγητές του 
τμήματος ως εκπαιδευτής του διεθνούς εργαστηρίου του 
ΑΑ Visiting School, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Αφότου έφυγα από το UNIC, εργάστηκα ως αρχιτέκτονας 
σε ορισμένα από τα σημαντικότερα γραφεία του νησιού, 
κερδίζοντας πολλαπλά βραβεία σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς στην πορεία, και κάνοντας επίσημη 
εγγραφή ως αρχιτέκτονας στο Επιστημονικό και Τεχνικό 
Επιμελητήριο. Από τότε, έκανα ένα άλμα στην καριέρα 
μου με τη μετεγκατάστασή μου στη Νέα Υόρκη, όπου 

εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εργάζομαι στο Γραφείο 
Μητροπολιτικής Αρχιτεκτονικής. Ο χρόνος μου στη Νέα 
Υόρκη καθορίστηκε από σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα 
παντός τύπου και κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων 
ουρανοξυστών στο Λος Άντζελες και το Τόκιο, ένα 
πολιτιστικό κέντρο στο Λος Άντζελες, καθώς και πολλά 
άλλα ενδιαφέροντα και καινοτόμα μικρότερα έργα. 
Χαίρομαι που συνεχίζω το ταξίδι μου, αποκτώντας νέες 
αρχιτεκτονικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εμπειρίες.

Χάρη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το ARC, έχω 
αποκτήσει τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις εμπειρίες 
που με βοήθησαν να επιδιώξω και να αναπτύξω διεθνή 
σταδιοδρομία στον τομέα μου, πάντα σύμφωνα με τον 
χαρακτήρα και την αντίληψή μου».

Σταύρος Βοσκαρής 
Αρχιτέκτονας, Office of Metropolitan 
Architecture, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

Αρχιτεκτονική, Tάξη του 2013  
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Από Φοιτητής σε «Series A» Startup
«Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων στο UNIC, αναγνώρισα το ενδιαφέρον μου για 
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups), καθώς και τις 
μικρές επιχειρήσεις. Σύντομα, συνειδητοποίησα ότι το 
UNIC παρέχει τεράστιους πόρους και υποστήριξη σε αυτόν 
τον τομέα. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις startup μέσα 
από σχετικά σεμινάρια και συμμετοχή σε πολυάριθμους 
διαγωνισμούς και έργα, πάντα με την αδιάκοπη στήριξη των 
καθηγητών μου.

Ακολούθως, κατάλαβα πως μια επαγγελματική ομάδα 
θα έδινε ώθηση στις γνώσεις μου και θα με έπαιρνε στο 

επόμενο στάδιο. Επόμενη αποστολή μου λοιπόν ήταν να 
βρω ομοϊδεάτες φοιτητές να με συντροφεύσουν σε αυτό το 
ταξίδι. Βρήκα αρκετούς στην πανεπιστημιούπολη και μαζί 
δημιουργήσαμε μια τρομερή ομάδα. Είχαμε μεγάλες επιτυχίες 
σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, υπό την αιγίδα πάντοτε του 
UNIC. Ήμασταν ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες καινοτόμες 
ομάδες στον κόσμο στον διαγωνισμό Microsoft Imagine Cup, 
ενώ πήραμε την πρώτη θέση στο "Facebook Creativity Award" 
και σε άλλους φοιτητικούς διαγωνισμούς. Ήταν μια εξαιρετική 
αρχή σε αυτό το ταξίδι.

Λίγα χρόνια αργότερα, αποφασίσαμε να εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας και να πάμε στο επόμενο επίπεδο με την 
πρώτη μας ιδέα για startup. Τότε συνειδητοποίησα πως ένα 

MBA στη Διοίκηση θα με βοηθούσε να κατανοήσω καλύτερα 
την αγορά, τον συντονισμό της ομάδας, και τις σωστές 
τεχνικές διαχείρισης που θα μπορούσα να εφαρμόσω σε αυτή 
την προσπάθεια. Και έτσι ήταν˙ το MBA του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας με εξόπλισε με εξαιρετικές γνώσεις και με 
προετοίμασε για τον κόσμο των πραγματικών επιχειρήσεων.

Είχα κάποιες εκπληκτικές επιτυχίες και κάποιες αποτυχίες και 
απογοητεύσεις ταυτόχρονα, όπως όλοι οι επιχειρηματίες. 
Ωστόσο, τις αντιμετωπίζω όλες ως χρήσιμες εμπειρίες. 
Συνεχίζοντας και διορθώνοντας κάποια πράγματα, 
μπορέσαμε να προχωρήσουμε μία από τις ιδέες μας στο 
στάδιο της χρηματοδότησης. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που 
μπαίνουμε σε αυτό το πολύ υποσχόμενο στάδιο, που δεν είναι 

άλλο από την καλύτερη αξιοποίηση της Χρηματοδότησης 
“Series A” στο άμεσο μέλλον!

Φυσικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μας παρείχε 
πλήρη στήριξη από την αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους καταπληκτικούς μας καθηγητές για τις σπουδαίες 
ευκαιρίες και τη στήριξη. Πιστεύω πως η εμπειρία μου 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έπαιξε τεράστιο ρόλο στην 
καθημερινότητά μου στον χώρο των startups. Ξέρω πως 
μέσα από το UNIC θα ξεπηδήσουν και άλλες επιχειρήσεις 
startups, χάρη σε όσα παρέχει και στον τρόπο που ασπάζεται 
τη φιλοσοφία τους. Νιώθω πως ξημερώνει μια νέα εποχή!»

Pooya Charmarai Tohidi
Συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής, Sockseed 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA), Tάξη του 2008  

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση στη 
Διοίκηση (MBA), Tάξη του 2012 
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ΚΎΠΡΟΣ

Θαλάσσιες Σπηλιές, Αγία Νάπα
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Κύπρος

Η Κύπρος
Το νησί βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της 
Μεσογείου, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και 
Αφρικής. Από τα αρχαία χρόνια, αποτελούσε ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα σημεία στην περιοχή, με εμφανή την 
πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική του ιστορία. Αρχαίοι 
Έλληνες, Αιγύπτιοι και Ρωμαίοι, Σταυροφόροι, Βυζαντινοί, 
Φράγκοι και Οθωμανοί, έχουν αφήσει ισχυρή κληρονομιά, 
που ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να δει και να 
θαυμάσει ακόμη και σήμερα. 

Η Κύπρος είναι προικισμένη με χρυσές αμμουδιές, 
παρθένα πράσινα δάση και άλλες φυσικές ομορφιές, 
σε ένα από τα πιο υγιή περιβάλλοντα στον κόσμο, με 
μηδενική ρύπανση και απαλλαγμένη από τα δεινά των 
σύγχρονων βιομηχανικών χωρών. Η εγκληματικότητα 
είναι ιδιαίτερα χαμηλή, σχεδόν ανύπαρκτη, και οι Κύπριοι 
φημίζονται για τη φιλοξενία τους, και τον ζεστό και φιλικό 
τρόπο με τον οποίο αγκαλιάζουν τους επισκέπτες στο νησί. 

Παράλληλα, στα πρότυπα της Σιγκαπούρης και 
του Χονγκ Κόνγκ, η Κύπρος είναι σημαντικό 
χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο, με το 
70% της οικονομίας της να στηρίζεται στις υπηρεσίες. 
Η οικονομική δραστηριότητα της χώρας επικεντρώνεται 
στις χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, 
τα τραπεζικά, τη διαχείριση επενδύσεων, τη ναυτιλία, τον 
τουρισμό και τα κτηματομεσιτικά.

Ο τόπος διαθέτει τις οικονομικές υποδομές για να στηρίζει 
χιλιάδες πολυεθνικές εταιρείες, χάρη σε ένα σταθερό 
και σύγχρονο νομικό και φορολογικό σύστημα, και ένα 
εργατικό δυναμικό με υψηλή μόρφωση και εξαιρετική 
ποιότητα ζωής. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, η Κύπρος 
διαθέτει πέραν των 1,000 ξενοδοχειακών μονάδων και 
μια από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές κατά 
κεφαλήν στον κόσμο. Παράλληλα, η χώρα αποτελεί 
διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, όντας το 2ο μεγαλύτερο 
κέντρο πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο, συντηρώντας και 
παρέχοντας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες σε ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου νηολογίου, ενώ έχει το 
3ο μεγαλύτερο νηολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει παράλληλα ιδιαίτερα 
στενές σχέσεις με τη βιομηχανία του νησιού. Είμαστε 
ο κορυφαίος παροχέας εκπαίδευσης του λογιστικού 
επαγγέλματος στην Κύπρο, έχουμε εξαιρετική ιστορία στις 
σπουδές φιλοξενίας, ενώ πρόσφατα ιδρύσαμε τη Ναυτική 
Ακαδημία Κύπρου, πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από 
τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως. 

«Κατάγομαι από την Ισλανδία και 
πιστεύω πως είναι υπέροχο να φοιτάς σε 
μια χώρα που έχει πάντοτε ήλιο και καλό 
καιρό. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξυπνάς 
το πρωί για να πας στo Πανεπιστήμιο, και 
ο ηλιόλουστος καιρός σού φτιάχνει τη 
διάθεση. Η ζωή στην Κύπρο είναι πολύ 
άνετη. Από την πρώτη μου κιόλας μέρα, 
οι άνθρωποι της Κύπρου μού φέρθηκαν 
ζεστά και φιλόξενα, κάνοντας με να 
νιώσω αμέσως σαν στο σπίτι μου».

Sjoefn Ragnarsdottir
Ιατρική, Τάξη του 2020

ΤρόοδοςΠαραλία στη Λεμεσό

Πέτρα του Ρωμιού, Πάφος

Μεσαιωνικό Κάστρο, Πάφος Χωριά της Περιοχής του Τροόδους
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Κύπρος

Ένα Ιδανικό Μέρος για Σπουδές

Αρχαιολογικός Χώρος Κουρίου

Γειτονιά στην Παλιά Λευκωσία

Μαρίνα Λεμεσού
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Κύπρος

Ένα Ιδανικό Μέρος να Ζεις Παραλία Νησί, Αγία Νάπα

Αποβάθρα, Μόλος Λεμεσού

Μαρίνα Λεμεσού
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Λευκωσία

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΎΚΩΣΙΑΣ

Μια Ματιά στη Λευκωσία
Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου, είναι μια πόλη 
γεμάτη ζωντάνια, όπου το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει 
σε απόλυτη αρμονία με το σύγχρονο παρόν. Δημοφιλής 
προορισμός για 20,000 και πλέον φοιτητές, η πόλη 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για όλους, συνδυάζοντας 
ποικίλες εκδηλώσεις, αξιοθέατα, αγορές, σπορ, τέχνες 
και πολιτισμό, που ταιριάζουν σε όλα τα γούστα. Η 
μοναδική της ποικιλότητα και πολυπολιτισμικότητα, την 
καθιστούν μια φιλόξενη πατρίδα μακριά από την πατρίδα 
για όλους τους φοιτητές που επιδιώκουν να αναμειχθούν 
στα της πόλης.

«Με ωραίο καιρό, πολυσύχναστες καφετέριες και πανέμορφα ηλιοβασιλέματα, η 
Λευκωσία με καλωσόρισε και με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη 
κιόλας μέρα που έφτασα στο νησί. Η διεθνής ατμόσφαιρα της πόλης, αλλά και 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με ενθουσίασαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να 
γνωρίσω νέους πολιτισμούς».

Jacomien Nel 
Ιατρική, Τάξη του 2020

Η Εντός των Τειχών Λευκωσία από Ψηλά
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Λευκωσία: Εκεί που το Παλιό 
Συναντά το Σύγχρονο
Η Παλιά Λευκωσία
Η μεσαιωνική περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας μετρά 
χιλιάδες χρόνια ζωής, με ένα παρελθόν που εξιστορεί την 
πορεία τόσο των ίδιων των Κυπρίων όσο και των πολλών 
πολιτισμών που έχουν αφήσει το σημάδι τους στο νησί. Τα 

ενετικά τείχη που περιβάλλουν την πόλη περιλαμβάνουν 
μια σειρά από ιστορικά μνημεία, κτήρια, εκκλησίες, τζαμιά, 
μουσεία και γκαλερί τέχνης, τα οποία διηγούνται την ιστορία 
της περιοχής με έναν εξαιρετικά συναρπαστικό τρόπο. 

Πύλη Αμμοχώστου

Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννη

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
Η Σύγχρονη Λευκωσία
Βγαίνοντας από την εντός των αρχαίων τειχών παλιά 
πόλη, θα βρεθείτε στη σύγχρονη πόλη, η οποία 
αποτελεί στρατηγικό οικονομικό κέντρο και κορυφαίο 
επιχειρηματικό κόμβο, στέκοντας επάξια δίπλα στις άλλες 
μεγάλες σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις. Πρόσφατα, 
μάλιστα, αναδείχθηκε ως η καλύτερη μικρού πληθυσμού 
ευρωπαϊκή πόλη από τους Financial Times για το 
ανθρώπινο δυναμικό (επίπεδο εκπαίδευσης) και τον τρόπο 
ζωής, ξεπερνώντας πόλεις όπως το Κέιμπριτζ, η Γενεύη 
και η Οξφόρδη.

Ως πρωτεύουσα της χώρας, η Λευκωσία είναι το 
εκπαιδευτικό, οικονομικό, τραπεζικό και διοικητικό της 
κέντρο. Η πόλη βρίθει από πρωτοποριακές ερευνητικές 
και τεχνολογικές πρωτοβουλίες, με ένα ιδιαίτερα ενεργό 
startup οικοσύστημα, και πληθώρα επιχειρηματικών 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Στη Λευκωσία μπορεί 
κάποιος να παρακολουθήσει παράλληλες εξαιρετικές 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, και φεστιβάλ, δράσεις που 
προσελκύουν ντόπιους και διεθνείς καλλιτέχνες.

Η Σύγχρονη Πόλη της Λευκωσίας 

Η Σύγχρονη Πόλη της Λευκωσίας 
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ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης



9796

Πληροφορίες ΕισδοχήςΠανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πληροφορίες Εισδοχής
Το UNIC φιλοξενεί φοιτητές από όλο τον κόσμο, 
ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών 
υπόβαθρων, εμπειριών, ενδιαφερόντων, ταλέντων 
και πολιτισμών.

Η εισδοχή στο Πανεπιστήμιο γίνεται υπό κατηγορίες, 
ανάλογα με τα προσόντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας 
και τους εκπαιδευτικούς του/της στόχους. Γενικό κριτήριο 
εισδοχής αποτελεί η προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση 
του φοιτητή ή της φοιτήτριας, συμπεριλαμβανομένων των 
βαθμών του/της στο λύκειο.

Οι διαδικασίες εισδοχής της Ιατρικής Σχολής περιγράφονται 
στην ιστοσελίδα της (www.nicosia.sgul.ac.cy).

Εισδοχή σε Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Γενικό κριτήριο εισδοχής σε προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών είναι το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας 
σχολής μέσης εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Ορι- 
σμένα προγράμματα σπουδών απαιτούν πρόσθετα προσόντα. 
Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του UNIC για τις λεπτομέρειες.

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας –Κατατακτήριες 
Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας Online (NEPTON)
Τα αγγλικά είναι η βασική γλώσσα διδασκαλίας στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας δεν αποτελεί απαραίτητο κριτήριο εισδοχής. Σε 
περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν κατέχουν κάποιο 
από τα πιο κάτω πιστοποιητικά, θα δώσουν την εξέταση 
αγγικών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (NEPTON Test) 
προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας και να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα.

Φοιτητές με τα ακόλουθα πιστοποιητικά στην αγγλική γλώσσα, 
εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

Πιστοποιητικά Ελάχιστος Βαθμός 
(προπτυχιακές σπουδές)

TOEFL 513 και άνω 

Computer-based TOEFL 183 και άνω 

Internet-based TOEFL 65 και άνω 

IELTS 5.5 και άνω 

Cambridge Exams 
[First Certificate]

B και άνω 

Cambridge Exams [Proficiency 
Certificate]

C και άνω 

GCSE Αγγλική Γλώσσα  "O" Level 
ή IGCSE

C και άνω 

Michigan Examination 
of Proficiency in English

Pass

Michigan Examination 
of Competency in English

Pass

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών και Πιστωτικές 
Μονάδες από Άλλα Πανεπιστήμια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας χαιρετίζει τις μετεγγραφές 
φοιτητών από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και κολέγια 

και δέχεται πιστωτικές μονάδες μαθημάτων ίδιας ποιότητας 
και ισοδυναμίας με τα μαθήματα που το ίδιο προσφέρει.

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μπορεί να αφορά 
σε συγκεκριμένα μαθήματα του Πανεπιστημίου ή σε  
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως μαθήματα διαφορετικών 
κλάδων. Ανεξάρτητα από τις μονάδες που μεταφέρονται, 
οι φοιτητές αναμένεται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 
120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση πτυχίου.

Μονάδες από Εθνικά Κέντρα Εξετάσεων

Μονάδες πιστώνονται για A’ Levels, επιλεγμένα GCSE, 
LCCI και άλλα παρόμοια προσόντα.

Εισδοχή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Η ελάχιστη απαίτηση για εισδοχή σε πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών είναι ένα πρώτο πτυχίο 
(Bachelor’s Degree) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο 
ή κολέγιο. Ειδικές απαιτήσεις εισδοχής ισχύουν σε 
διαφορετικά τμήματα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα του UNIC για την ενημερωμένη λίστα των 
συγκεκριμένων απαιτήσεων.

Ανάλογα τη χώρα από την οποία αιτούνται οι φοιτητές, 
ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον απαιτήσεις. Το Γραφείο 
Εισδοχής είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων 
φοιτητών για καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία αίτησής 
τους για εισδοχή.

Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική 
γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους 
πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 
550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, 
GCSE “O” Level ή IGCSE με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS 
με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις 
αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  
ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα 
Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές 
να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Μετεγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Πιστωτικές 
Μονάδες από Άλλα Πανεπιστήμια

Ανεξάρτητα από τις μονάδες που μεταφέρονται, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να συμπληρώσουν 
τουλάχιστον τα 2/3 των πιστωτικών μονάδων του 
μεταπτυχιακού τους στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Προγράμματα Σπουδών στην Ελληνική Γλώσσα
Ορισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών που επικεντρώνονται εξολοκλήρου στον 
κυπριακό και ελλαδικό χώρο, διδάσκονται στην ελληνική 
γλώσσα. Οι φοιτητές των προγραμμάτων αυτών δεν 
χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις επάρκειας στην 
αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία Αίτησης
Ξεκινήστε την αίτησή σας συμπληρώνοντας το 
Πανεπιστημιακό Έντυπο Αίτησης και υποβάλλοντάς 
το online μέσω του φοιτητικού σας λογαριασμού στην 
ιστοσελίδα μας, ταχυδρομικώς, ή στέλνοντας ένα 
σαρωμένο αντίγραφο στο admissions@unic.ac.cy

Κατευθυντήριες Γραμμές Αίτησης για Εισδοχή:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου (σελίδα με τα προσωπικά σας στοιχεία 
και φωτογραφία)

3. Ακαδημαϊκά προσόντα (πιστοποιημένα/επικυρωμένα 
αντίγραφα)
• Για προπτυχιακούς φοιτητές: απολυτήριο σχολής 

μέσης εκπαίδευσης και αναλυτική βαθμολογία ή 
ισοδύναμο προσόν

• Για μεταπτυχιακούς φοιτητές: αντίγραφο πτυχίου και 
αναλυτική βαθμολογία 

• Για φοιτητές διδακτορικού: αντίγραφα πτυχίου και 
μεταπτυχιακού, με αναλυτικές βαθμολογίες

4. Δύο συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές ή/
και εργοδότες (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και φοιτητές διδακτορικού). Ορισμένα προγράμματα 
ενδέχεται να έχουν επιπλέον απαιτήσεις

5. Βιογραφικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού)

6. Προσωπικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού)

7. Ερευνητική πρόταση (μόνο για φοιτητές διδακτορικού)
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
9. Δείγμα δουλειάς/πορτφόλιο (για επιλεγμένα 

προγράμματα σπουδών)

Όταν η αίτησή σας εξεταστεί, θα επικοινωνήσει μαζί σας 
Σύμβουλος Εισδοχής για να σας καθοδηγήσει στα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας εισδοχής και, όπου χρειάζεται, στη 
διαδικασία έκδοσης φοιτητικής βίζας.

Χορήγηση Βίζας/Θεώρηση
Κάρτα διαμονής για φοιτητές από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

α) Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου. Παρακαλούμε σημειώστε πως οι πολίτες 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ταξιδεύουν 
ελεύθερα στην Κύπρο, ωστόσο υποχρεούνται να 
υποβάλουν αίτηση για την έκδοση Άδειας Παραμονής στο 
Τμήμα Μετανάστευσης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το 
Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρέχει 
κάθε βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία.

β) Οι φοιτητές των χωρών της ΕΕ υποχρεούνται από τους 
κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας ή την Κάρτα Νοσηλεία της ΕΕ.

Άδεια Εισόδου (Βίζα) για Φοιτητές από Χώρες Εκτός ΕΕ

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αιτούνται για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, πρέπει να έχουν θεώρηση εισόδου για να τους 
επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο. Υπό την προϋπόθεση ότι 
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληρωμές έχουν ληφθεί, 
το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει να υποβάλει τα έγγραφα 
του φοιτητή στο Τμήμα Μετανάστευσης και το Υπουργείο 
Παιδείας για έγκριση.

Μόλις εγκριθεί η αίτηση, η θεώρηση (βίζα) θα εκδοθεί στην 
Κύπρο και ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα ενημερωθεί σχετικά. 
Αντίγραφο της θεώρησης θα σταλεί στον φοιτητή ή στη 
φοιτήτρια, καθώς αυτό θα απαιτηθεί για να του/της επιτραπεί 
να ταξιδέψει.

Απαιτούμενα Τέλη και Έγγραφα για Φοιτητές από 
Χώρες Εκτός ΕΕ

Ακολούθως, και αφού εκδοθεί Επιστολή Αποδοχής από το 
Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου, θα καθοδηγηθείτε 
ως προς τον τρόπο υποβολής των ακόλουθων στο 
Γραφείο Εισδοχής:

 • €55 τέλος υποβολής αίτησης εισδοχής φοιτητή (καμία 
αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, 
το οποίο είναι μη επιστρεπτέο)

 • €86 τέλος υποβολής αίτησης για άδεια εισόδου (καμία 
αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, 
το οποίο είναι μη επιστρεπτέο)

 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου και 
αναλυτική βαθμολογία

 • Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου (με ισχύ 
για τουλάχιστον δύο χρόνια από την έναρξη του 
τετραμήνου εγγραφής)

 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ισχύς 
6 μηνών)

 • Πιστοποιημένη βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι 
ο οικονομικός χορηγός του φοιτητή ή της φοιτήτριας 
έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα 
διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του/της. 
Χορηγός μπορεί να είναι μόνο ο πατέρας, η μητέρα, η 
ό ίδιος ή ίδια ο φοιτητής ή η φοιτήτρια. Σε περίπτωση 
άλλου χορηγού, θα πρέπει να αποκομίσετε Ένορκη 
Δήλωση. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια 
τη σχέση μεταξύ χορηγού και φοιτητή/φοιτήτριας

 • Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού (ισχύς 
ενός μηνός), που δείχνει σαφώς το ελάχιστο ποσό των 
€7,000 στον λογαριασμό του χορηγού

 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αιματολογικών εξετάσεων 
για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, και Σύφιλη (με ισχύ 4 
μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης)

 • Πιστοποιημένη ακτινογραφία θώρακα για φυματίωση 
(με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης)

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για εισδοχή σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει επίσης να 
υποβάλουν πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου και 
αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
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Φθινόπωρο 2017

Τέλος Ιουνίου 

Τέλος Ιουλίου

Μέσα Σεπτεμβρίου

25 Σεπτεμβρίου

9 Οκτωβρίου

Άνοιξη 2018

Τέλος Οκτωβρίου  

Τέλος Νοεμβρίου

Μέσα Ιανουαρίου

29 Ιανουαρίου

12 Φεβρουαρίου

www.unic.ac.cy/apply

Κύπρος

Ελλάδα

Ηνωμένο Βασίλειο
ΗΠΑ
Κίνα

Ρουμανία

Ρωσία

Άλλες Χώρες

+ 357 22 841528

+ 30 210 6748293, 8011002345

+ 44 800 0465430 

+ 1 212 321 0921
+ 86 400 0705923

+ 40 31 425 3663

+ 7 499 6094195

+ 357 22 841928

ΎΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΉΜΕΡΑ
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Πιστοποίηση Εγγράφων

Οι φοιτητές καλούνται να πιστοποιήσουν/επικυρώσουν 
τα παραπάνω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές της χώρας 
καταγωγής τους. Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει μεταξύ 
των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, 
1961 (Apostille) και εκείνων που δεν το έχουν πράξει.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών 
Εισδοχών για οδηγίες σχετικά με το πώς να πιστοποιήσετε 
έγγραφα στη χώρα σας.

Τα πιστοποιημένα έγγραφα πρέπει να είναι στην αγγλική 
γλώσσα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μετάφραση, αυτή 
πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο μεταφραστή και να επι-
κυρώνεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του αιτούντος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση θεώρησης 
(βίζα), νομίμως πιστοποιημένα και σαρωμένα, θα πρέπει να 
αποστέλλονται στον Σύμβουλο Εισδοχής μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για έγκριση και περαιτέρω οδηγίες.

Ασφάλεια Υγείας

Όλοι οι φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ υποχρεούνται από 
τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Η ιατρική ασφάλιση θα πρέπει 
να ανανεώνεται με κάθε ετήσια εγγραφή.

Υποτροφίες/Οικονομική Βοήθεια
Στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής για την 
προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο φοιτητές με 
ψηλές ακαδημαϊκές ή αθλητικές επιδόσεις, και φοιτητές 
που έχουν οικονομική ανάγκη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, 
το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες ή άλλου είδους 
οικονομική βοήθεια σε ντόπιους ή διεθνείς φοιτητές, που 
ανέρχεται συνολικά στα €10 εκατομμύρια περίπου.

Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο με 
βάση ορισμένα κριτήρια. Οι υποτροφίες αυτές, μερικές ή 
πλήρεις, συνήθως βασίζονται στις υψηλές ακαδημαϊκές 
επιδόσεις, αθλητικές επιδόσεις ή στην οικονομική 
κατάσταση του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Υποτροφίες δίνει και η Ιατρική Σχολή για να βοηθήσει 
επιλέξιμους φοιτητές στην κάλυψη των εξόδων σπουδών 
τους. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Ιατρικής Σχολής.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Απόδοσης
Βάσει Προηγούμενων Επιδόσεων

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
μπορεί να είναι υποψήφιοι για υποτροφία είτε βάσει 
του γενικού τους βαθμού στο Απολυτήριο Λυκείου, ή 
συσσωρευμένου γενικού βαθμού (CPA), στην περίπτωση 
φοιτητών με μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες.

Βάσει Ακαδημαϊκών Επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο

Δύο τακτικά εξάμηνα μετά την εγγραφή τους, και κάθε 
επόμενο εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για υποτροφία βάσει των επιδόσεών τους στο Πανεπιστήμιο.

Αθλητικές Υποτροφίες
Φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές 
ομάδες του Πανεπιστημίου δικαιούνται να διεκδικήσουν 
αθλητικές υποτροφίες. Το ποσοστό της κάθε υποτροφίας 
καθορίζεται μετά από σχετική αίτηση και αφού γίνει 
η επιλογή. Η κατηγορία του αθλήματος, καθώς 
και η συμβολή του φοιτητή ή της φοιτήτριας και η 
επίδοσή του/της στις διάφορες αθλητικές και άλλες 
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, θα καθορίσουν το 
ποσοστό της υποτροφίας.

Βοήθεια Βάσει Οικονομικών Αναγκών
Η βοήθεια βάσει οικονομικών αναγκών δίνεται υπό τη μορφή 
υποτροφίας, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών επιδόσεων. Το ύψος 
της υποτροφίας καθορίζεται από την αποδεδειγμένη ανάγκη 
οικονομικής βοήθειας σε:

 • Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα

 • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες 
(4 ή περισσότερα παιδιά) 

 • Οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά στο 
Πανεπιστήμιο το ίδιο εξάμηνο

 • Για άλλους κοινωνικοοικονομικούς λόγους

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις διάφορες 
υποτροφίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.
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Τµήµα Ευρωπαϊκών Σπουδών και 
∆ιεθνών Σχέσεων
Τµήµα Νοµικής

Τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιοικητικής Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (MIS)
Τµήµα Λογιστικής
Τµήµα Μάρκετινγκ
Τµήµα Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών
Τµήµα Φιλοξενίας, Τουρισµού και Αθλητικής ∆ιοίκησης

Τµήµα Μουσικής και Χορού
Τµήµα Παιδαγωγικών Σπουδών

Τµήµα Επιστηµών Ζωής και Υγείας
Τµήµα Μηχανικής
Τµήµα Πληροφορικής

Παθολογία
Ιατρική Εκπαίδευση
Μαιευτική και Γυναικολογία
Παιδιατρική
Πρωτοβάθµια Φροντίδα και Πληθυσµιακή Υγεία 
Χειρουργική
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Κλινική Εκπαίδευση

Τµήµα Αρχιτεκτονικής
Τµήµα Γλωσσών και Λογοτεχνίας
Τµήµα Επικοινωνίας
Τµήµα Θεολογίας
Τµήµα Κοινωνικών Επιστηµών
Τµήµα Σχεδιασµού και Πολυµέσων

ΣΧΟΛΕΣ 
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Σχολές και Τμήματα

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών (συνέχεια)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Κλινική Ψυχολογία (ΜSc) • • 180
Κοινωνική Εργασία (ΜSc) • • • 90
Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΜSc) • • 150

Διδακτορικά Προγράμματα
Εγκληματολογία (PhD) 10 • • 180

Κλινική Ψυχολογία (PhD) 10 • 210
Ψυχολογία (PhD) 10 • 180

Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων
Προπτυχιακά Προγράμματα
Γραφική Επικοινωνία (BA) • • • 2 240
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα (BA) • • • 2 240
Καλές Τέχνες (BA) • • • 1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός (MA) • • 90
Κατευθύνσεις: Γραφιστική / Διαδραστικά Πολυμέσα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΎΔΩΝ 

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Αρχιτεκτονική (BAArch, DipArch) • • • 2 240/300
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (BA) • • • 2 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Αρχιτεκτονική (MA) • • 90
Κατευθύνσεις: Αειφόρος Αρχιτεκτονική / Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας
Προπτυχιακά Προγράμματα
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (BA) • • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (MA) • • • 90
Διδασκαλία της Ελληνικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (ΜΑ) • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (PhD) 10 • 90

Τμήμα Επικοινωνίας
Προπτυχιακά Προγράμματα
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ (BA)  • • • 2 240
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (BA)  • • • 2 240
Κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία / Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Ψηφιακή Μετάδοση / Κινηματογράφος και Δημιουργική Παραγωγή

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (ΜΑ) • • 90
Κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία και Δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης / Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση στη Δικτυωμένη Κοινωνία / 
Αθλητισμός, Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνία

Διδακτορικά Προγράμματα
Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD) 10 • • 180

Τμήμα Θεολογίας
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Θεολογία (MA) • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Θεολογία (PhD) 10 • • 180

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Κοινωνική Εργασία (BSc)  • • 240
Ψυχολογία (BSc) • • • 240
Εγκληματολογία (ΜSc) • • 90
Εκπαιδευτική / Σχολική Ψυχολογία (ΜSc) •  • 5 • 90/150 6

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS)
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc) • • • 2 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 2 240
Κατευθύνσεις: Δημόσια Διοίκηση / Διαχείριση Ακινήτων / Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων / Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου / 
Διοίκηση / Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία / Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα 

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc) • • • 2 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Μηχανικής (MSc) • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • • • • 3 90
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων / Διαχείριση Ακινήτων / Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων / Διαχείριση Πετρελαίου, 
Φυσικού Αερίου και Ενέργειας / Διοίκηση / Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων / Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Ψηφιακό Νόμισμα (MSc) • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD) 10 • • 180
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA) 10 • • 180

Τμήμα Λογιστικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Λογιστική (BSc) • • • 1 240
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Σχολές και Τμήματα

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Λογιστικής (συνέχεια)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA) – 
Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

• • 120

Τμήμα Μάρκετινγκ
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 2 240

Κατεύθυνση: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ (BBA) • • • 2 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • • • • 4 90
Κατεύθυνση: Μάρκετινγκ 

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD) 10  • • 180
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA) 10  • • 180

Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 2 240
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • • • • 3 90
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD) 10 • • 180
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA) 10 • • 180

Τμήμα Φιλοξενίας, Τουρισμού και
Αθλητικής Διοίκησης 
Προπτυχιακά Προγράμματα
Αθλητική Διοίκηση (BBA) • • • 1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης 
Εκδηλώσεων (BBA)

• • • 1 240

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (BBA) • • • 1 240
Κατευθύνσεις: Διεύθυνση Καζίνο / Διεύθυνση Κέντρων Ευεξίας και Υγείας

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Μουσικής και Χορού
Προπτυχιακά Προγράμματα
Μουσική (BMus) • • 240
Κατευθύνσεις: Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία  / Μουσική Εκτέλεση: Κλασική Μουσική / Μουσική Εκτέλεση: Τζαζ Μουσική / Παιδαγωγική της Μουσικής

Χορός (BA) • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Μουσική (MMus) • • 90

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Δημοτική Εκπαίδευση (BEd) • • • 240
Προδημοτική Εκπαίδευση (BEd) • • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  (MEd) – Κοινό Πρόγραμμα με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών

• • 120

Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και Λογοτεχνίας (MEd) • • • 90
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 
(MEd)

• • • 90

Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd) • • • 90
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd) • • • 90
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd) • • • 90
Επιστήμες Αγωγής - Εφαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση (MEd) • • 120
Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας 
(MEd)

• • • 90

Επιστήμες Αγωγής -  Μουσική Παιδαγωγική (MEd) • • • 90
Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd) • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Επιστήμες Αγωγής (PhD) 10 • 240

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
Προπτυχιακά Προγράμματα
Βιολογία του Ανθρώπου (BSc) • • • 240
Διατροφολογία και Διαιτολογία (BSc) • • 240
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας (BSc) • • 240
Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc) • • 240
Κατευθύνσεις: Προπονητική / Σύγχρονες Μέθοδοι Εκγύμνασης και Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης

Νοσηλευτική (BSc) • • • 240
Φαρμακευτική (BPharm) • • • 300
Φυσικοθεραπεία (BSc) • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση (MSc) • • 90
Βιοϊατρικές Επιστήμες (MSc) • • 90
Κατεύθυνση: Ανοσιολογία

Επιστήμη της Άσκησης και Φυσικής Αγωγής (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Επιστήμη της Άσκησης, Φυσικής Κατάστασης και Υγείας  / Προπονητική / Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική

Κλινική Διαιτολογία (MSc) • • 120

Σύγχρονη Νοσηλευτική (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Γενική Νοσηλευτική / Κοινοτική Νοσηλευτική / Ογκολογική Νοσηλευτική
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Σχολές και Τμήματα

1 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, 
προσφέρονται μαθήματα και στα ελληνικά.

2 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, 
προσφέρονται μαθήματα και στα ελληνικά.

3 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι κατευθύνσεις 
Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, Χρηματοοικονομικά 
και Μάρκετινγκ προσφέρονται στα ελληνικά εξ αποστάσεως. Η κατεύθυνση 
Χρηματοοικονομικά προσφέρεται και στα αγγλικά εξ αποστάσεως. 

4 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά στις αίθουσες διδασκαλίας. Η κατεύθυνση 
Μάρκετινγκ προσφέρεται επίσης στα ελληνικά εξ αποστάσεως.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας (συνέχεια)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (MSc) • • 90
Ορθοπεδική Επιστήμη και Αποκατάσταση (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία / Αθλητική Φυσικοθεραπεία / Ορθοπεδική Επιστήμη

Διδακτορικά Προγράμματα
Διατροφολογία και Διαιτολογία (PhD) 10 • • 180
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (PhD) 10 • • 180
Νοσηλευτική (PhD) 10 • • 180
Φυσικοθεραπεία (PhD) 10 • • 180

Τμήμα Μηχανικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (BSc) • • 240
Κατευθύνσεις: Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος / Μικροκύματα, Κεραίες και Οπτική / Συστήματα Ισχύος και Αυτοματισμοί

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  (BSc) • • 240
Κατευθύνσεις: Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc) • • 240

Μηχανολογική Μηχανική (BSc) • • 240
Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (BSc) • • 240
Κατευθύνσεις: Πολιτική Μηχανική / Μηχανική Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Επεξεργασία Σήματος και Επικοινωνίες / Μηχανική Ηλεκτρομαγνητικής, Κεραιών και Μικροκυμάτων / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Συστήματα Ισχύος / Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα VLSI

Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MSc) • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (PhD) 10 • • 180
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (PhD) 10 • • 180

Τμήμα Πληροφορικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Μαθηματικά (BSc) • • 240
Πληροφορική (BSc) • • • 1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Πληροφορική (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου / Κινητά Συστήματα

Διδακτορικά Προγράμματα
Πληροφορική (PhD) 10 • • 180

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Προπτυχιακά Προγράμματα
Ιατρική, MBBS (για κατόχους πρώτου πτυχίου)8 • • 330
Ιατρική, MD (για κατόχους απολυτηρίου λυκείου) • • 360

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Οικογενειακή Ιατρική (PgDip/MSc)9 • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Ιατρικές Επιστήμες (PhD) 10 • 180

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλικά Ελληνικά

Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (BA) • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA) • • • • 7 90
Κατευθύνσεις: Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια / Σπουδές Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου

Δημόσια Διοίκηση (MPA) • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD) 10 • • 180
Δημόσια Διοίκηση (PhD) 10 • • 180

Τμήμα Νομικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Νομική (LLB) • • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA) • • • • 90
Νομική (LLM) • • • 90
Κατευθύνσεις: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων / Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc) – Κοινό Πρόγραμμα με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• • 90

Κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις / Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων 

Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων (LLM) - Κοινό Πρόγραμμα 
με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

• • 120

Διδακτορικά Προγράμματα
Νομική (PhD) 10 • • 180

5 Μόνο η Εκπαιδευτική Ψυχολογία προσφέρεται εξ αποστάσεως.
6 Για την Εκπαιδευτική Ψυχολογία οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν 90 ECTS. Για 

τη Σχολική Ψυχολογία οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν 150 ECTS. Η Σχολική 
Ψυχολογία περιλαμβάνει εποπτευμένη μαθητεία σε σχολεία. Τα πρώτα τρία εξάμηνα 
είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.

7 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά στις αίθουσες διδασκαλίας. Προσφέρεται τόσο 
στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά εξ αποστάσεως.

 8 Το πτυχίο απονέμεται από το St George’s, University of London.
 9 Τα πτυχία απονέμονται παράλληλα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το St George’s, 

University of London.
10 Το πρόγραμμα προϋποθέτει ατομικές συναντήσεις με την εποπτική ομάδα. 
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Αρχιτεκτονική (BAArch, DipArch)
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (BA)
Αρχιτεκτονική (MA)
Κατευθύνσεις: Αειφόρος Αρχιτεκτονική / Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (BA)  
Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (MA)
Διδασκαλία της Ελληνικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (ΜΑ)
Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (PhD)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ (BA)  
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (BA)  
Κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία / Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Ψηφιακή 
Μετάδοση / Κινηματογράφος και Δημιουργική Παραγωγή
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (ΜΑ)
Κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία και Δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης / Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση στη Δικτυωμένη Κοινωνία / 
Αθλητισμός, Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνία
Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD)

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Θεολογία (MA)
Θεολογία (PhD)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνική Εργασία (BSc)  
Ψυχολογία (BSc) 
Εγκληματολογία (ΜSc)
Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία (ΜSc)
Κλινική Ψυχολογία (ΜSc)
Κοινωνική Εργασία (ΜSc)
Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΜSc)
Εγκληματολογία (PhD)
Κλινική Ψυχολογία (PhD)
Ψυχολογία (PhD)

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΎΜΕΣΩΝ
Γραφική Επικοινωνία (BA)
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα (BA)
Καλές Τέχνες (BA)
Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός (ΜΑ)
Κατευθύνσεις: Γραφιστική / Διαδραστικά Πολυμέσα

ΣΧΟΛΉ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΎΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Τμήμα ΑρχιτεκτονικήςDepartment of Accounting
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Το δυναμικό και σύγχρονο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στεγάζεται 
σε ένα βραβευμένο κτήριο το οποίο είναι γνωστό ως «Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής Έρευνας», ARC. Το τμήμα έχει αποκτήσει 
εξαιρετική φήμη, προσφέροντας εξατομικευμένη μόρφωση, 
που σας προετοιμάζει για ένα μέλλον που υπόκειται σε 
συνεχείς αλλαγές. Οι διδάσκοντες είναι αρχιτέκτονες 
διεθνούς κύρους, αφοσιωμένοι στη διδασκαλία, την 
επαγγελματική πρακτική, και την έρευνα. Αυτό αντανακλάται 
στα πολλαπλά διεθνή βραβεία που απονεμήθηκαν σε 
φοιτητές και διδάσκοντες κατά την τελευταία τριετία.

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε αρχιτέκτονες 
με κριτική ικανότητα, πνευματική οξύνοια, κοινωνική 
συνείδηση και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορούν να 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στον σύγχρονο διάλογο με θέμα 

ΤΜΉΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

«Ως ξένη στην Κύπρο, αισθάνθηκα ότι το ARC έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Πέρα από το 
ανοιχτό περιβάλλον, την προσήνεια των καθηγητών και την προθυμία τους να μας 
στηρίξουν στην ανάπτυξη των ερευνών μας, οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας με βοήθησαν να κερδίσω μια διαφορετική οπτική του κλάδου, να αντιληφθώ 
το επίπεδο πολυπλοκότητας μέσα από πολυεπίπεδες θεωρητικές και διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις, προετοιμάζοντάς με ώστε να πετύχω στον επαγγελματικό στίβο».

Alice Vuap
Αρχιτεκτονική, Τάξη του 2017

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας (ARC)

την αρχιτεκτονική. Μια ισχυρή εκπαίδευση, βασισμένη στον 
σχεδιασμό, θα σας εφοδιάσει με την πρακτική προσέγγιση 
και την ενδελεχή γνώση και κατανόηση των προηγμένων 
ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής. 

Το Τμήμα προάγει την ποικιλομορφία. Επί τάπητος τίθενται 
παγκόσμια ζητήματα, τα οποία συγχωνεύονται με τις τοπικές 
συνθήκες του πολιτισμού, του κλίματος, της τοπικής αγοράς, 
της βιομηχανίας, και των κοινωνικών αναγκών. Εκτιμάται 
ιδιαίτερα η οικολογική και αειφόρος σκέψη. 

Τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα από ευρωπαϊκούς 
και κρατικούς επαγγελματικούς φορείς (ΕΤΕΚ, Οδηγία 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/36/ΕΚ). Ο συνδυασμός γνώσης 
και τεχνογνωσίας κατατάσσει τους αποφοίτους μας ανάμεσα 
στους πιο περιζήτητους στην τοπική και διεθνή αγορά.

Σύνοψη
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20 διακρίσεις την τελευταία τριετία, για 
δημιουργική επαγγελματική πρακτική 
και έρευνα αιχμής (π.χ. Κρατικό Βραβείο 
Αρχιτεκτονικής, Europan Award & 
Ύποψηφιότητα για το Βραβείο Mies Van 
de Rohe)

«Αφού απέκτησα πτυχίο BA στην Αρχιτεκτονική από το ΗΒ, 
μου υπολείπονταν ακόμα δύο έτη σπουδών προκειμένου 
να εξασφαλίσω επαγγελματικό δίπλωμα ως αρχιτέκτονας. 
Αποφάσισα να προχωρήσω με μεταπτυχιακές σπουδές στο UNIC. 
Ανατρέχοντας στα δύο χρόνια που πέρασα εδώ, συμπεραίνω 
ότι η εμπειρία δεν με έκανε μόνο καλύτερη αρχιτέκτονα, αλλά 
με προετοίμασε επίσης – με απρόβλεπτους τρόπους – για 
τη σταδιοδρομία μου. Μέσα από εργαστήρια αρχιτεκτονικής 
και καταλυτικές στιγμές με υποστηρικτικούς συμφοιτητές και 
καθηγητές, ενθαρρύνθηκα να ανακαλύψω μια φωνή που δεν 
ήξερα ότι είχα. Μέσα στα δύο αυτά χρόνια, πριν την επίσημη 
έναρξη της σταδιοδρομίας μου, ανακάλυψα ότι μπορούσα να 
επικοινωνήσω, να καινοτομήσω και να συνεργαστώ με τρόπους 
που με οδήγησαν να καταπιαστώ πετυχημένα με το επάγγελμα 
της συμβούλου επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, εργάζομαι ως 
αρχιτέκτονας για δύο γραφεία, το ένα απ’ τα οποία ειδικεύεται 
στον αρχιτεκτονικό φωτισμό, ενώ ως arch-blogger κάθε μέρα 
αξιοποιώ τις δεξιότητες που ανέπτυξα στο UNIC. Ήταν απ’ τις 
καλύτερες εκπαιδευτικές εμπειρίες που μπορούσα να έχω».

Βασιλεία Κοκότση
Αρχιτεκτονική, Τάξη του 2016 

9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΣΤΟ UNIC

Mια από τις χαμηλότερες αναλογίες 
σπουδαστών ανά εκπαιδευτή στην 
Ευρώπη, προσφέρει στους φοιτητές 
εξατομικευμένη μόρφωση

Περισσότερα από 30 Διεθνή Φοιτητικά 
Βραβεία την τελευταία τριετία

Το βραβευμένο κτήριο του διεθνούς 
κύρους «Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Έρευνας», ARC, λειτουργεί ως τοπικός 
και διεθνής πολιτιστικός κόμβος

Φοιτητές από 27 διαφορετικές 
εθνικότητες

Τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις 
ψηφιακού σχεδιασμού και κατασκευής, 
με δίκτυο τοπικών και διεθνών 
βιομηχανικών συνεργατών, προσφέρουν 
εξειδικευμένες εγκαταστάσεις κατασκευής 
και ευκαιρίες πειραματισμού 

Οι απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές 
τους σε διεθνή πανεπιστήμια εγνωσμένου 
κύρους και εργοδοτούνται από 
ευυπόληπτα αρχιτεκτονικά γραφεία εντός 
και εκτός Κύπρου

Διεθνείς και τοπικές επισκέψεις, 
θεματικές εκδρομές, συνεργασίες, 
εργαστήρια, ανταλλαγές, Erasmus +/IP, 
θερινά προγράμματα

Πλήρης επαγγελματική πιστοποίηση στην 
Κύπρο από το Επιστημονικό και Τεχνικό 
Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ) και στην Ευρώπη 
από την ΕΕ (Οδηγία 2005/36/ΕΚ)
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Βραβευμένα Έργα Φοιτητών

Μέλη ομάδας: Τζούλια Μιτσίδη, Στέφανη Ζαβαλλή, Χρίστος Ξενοφώντος και Ανδρέας Προκοπίου

1. «Drop Dead Gorgeous», εύφημος μνεία 
Διεθνής Διαγωνισμός  Krakow Oxygen Home, 2015

3. «All the world’s a stage», ειδική μνεία 
Διεθνής Διαγωνισμός d3 Unbuilt Visions, 2015

Φοιτήτρια: Χριστιάνα Καραμαλλή 

2. «Community Dwellings», ειδική μνεία για Speculative Typology 
Διεθνής Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής d3 Housing Tomorrow, 2016

Φοιτήτρια: Ραφαέλα Νεοκλέους

Όλες οι προτάσεις έγιναν υπό την εποπτεία των καθηγητών του ARC Μαρκέλλας Μενοίκου και Άδωνη Κλεάνθους 
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Ως απόφοιτοι του Τμήματος Γλωσσών και Λογοτεχνίας 
του UNIC, θα επωφεληθείτε από ένα υψηλό ποσοστό 
εργοδότησης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. 

Ως φοιτητές, θα εκπαιδευτείτε από καταξιωμένους 
διδάσκοντες, με μακρά λίστα δημοσιεύσεων στους 
τομείς ενδιαφέροντός τους και σοβαρή ενασχόληση 
με έρευνα υψηλού επιπέδου. Το Τμήμα μας προσφέρει 
πτυχία τα οποία παρέχουν άρτια κατάρτιση σε τρεις 
βασικές ενότητες: τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και 
γλωσσολογίας, την ανάλυση θεμάτων ανθρωπιστικών 
σπουδών, περιλαμβανομένης της λογοτεχνίας, του 

TMHMA 
ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

«Βρήκα δουλειά σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτηση. Το πρόγραμμα αποτελούσε 
πρόκληση με την καλύτερη δυνατή έννοια, προσφέροντας πλούσια αλλά και 
ποικιλόμορφη ύλη. Δεν ήταν μόνο μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία, μου επέτρεψε 
παράλληλα να αποφοιτήσω έχοντας αποκτήσει πέραν από το πτυχίο, και πολύτιμη 
εργασιακή πείρα, αλλά και μια δημοσίευση στο ενεργητικό μου». 

Μάριος Κωνσταντίνου 
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Τάξη του 2010

Βιβλιοθήκη UNIC

πολιτισμού, της φιλοσοφίας και της ψηφιακής γραφής, 
καθώς και τη διαχείριση περιεχομένου και την επιμέλεια 
και δημοσίευση στα αγγλικά. Θα σας εφοδιάσουμε με 
μια ποικιλία μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που μπορούν να 
εφαρμοστούν σε πολλά επαγγέλματα, όπως η διδασκαλία 
γλωσσών, η γλωσσολογία, η λογοτεχνία, η συγγραφή 
και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η έρευνα 
αγοράς, η μετάφραση και διερμηνεία, οι πολιτιστικές 
υπηρεσίες και οι εκδόσεις.

Σύνοψη
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«Γιατί να επιλέξετε το Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας του UNIC; 
Πολύ απλά, για τους ανθρώπους του. Οι καθηγητές του Τμήματος, 
ο καθένας διακεκριμένος στον τομέα του, συναποτελούν ένα 
σώμα ικανότατων εκπαιδευτών, που θα σας καθοδηγήσουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα εξερευνήσετε, με τη 
βοήθειά τους, τα διευρυμένα όρια της γλώσσας. Θα γνωρίσετε 
τους σπουδαίους συγγραφείς που διαμόρφωσαν τον κόσμο 
μας μέσα από τη λογοτεχνία. Θα κατακτήσετε τη δυνατότητα 
μετάδοσης της γνώσης».

Πανίκος Χαραλάμπους 
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Τάξη του 2017

Πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών 
με ειδίκευση στη Διδασκαλία Ξένων 
Γλωσσών, τη Γλωσσολογία και τη 
Λογοτεχνία

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ UNIC

Διδάσκοντες εκδίδουν σε οίκους 
εγνωσμένου κύρους, όπως Cambridge 
University Press, Routledge και 
Macmillan

Διδάσκοντες υπηρετούν στις Επιτροπές 
Σύνταξης περιοδικών όπως το «Teaching 
English with Technology»

Ολιγάριθμες τάξεις και εξατομικευμένη 
προσοχή για κάθε φοιτητή

Διδάσκοντες έχουν εξασφαλίσει 
σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ 
για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Εγγύησης 
Ποιότητας διδασκαλίας της αγγλικής

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης 
στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, 
τη μετάφραση, τις εκδόσεις, τις 
πολιτιστικές υπηρεσίες, την τουριστική 
βιομηχανία

Δραστήρια φοιτητική κοινότητα, η οποία 
περιλαμβάνει και πολλούς διεθνείς 
φοιτητές των προγραμμάτων Erasmus 
και Global Semesters

Πέραν του 90% των αποφοίτων 
εργοδοτούνται εντός ενός έτους μετά 
την αποφοίτηση 

Ποικίλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 
δημόσιες διαλέξεις και εργαστήρια για 
νεαρούς εκπαιδευόμενους, θεατρικές 
παραστάσεις, αναγνώσεις ποίησης

Σημαντικός αριθμός φοιτητών 
συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές 
τόσο στο UNIC όσο και στο εξωτερικό
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Με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πλεονεκτήματα 
στους τομείς των μέσων και της επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένων σπουδών στα ψηφιακά μέσα και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημοσιογραφία, 
τη ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ψηφιακή μετάδοση, 
τον κινηματογράφο και τη δημιουργική παραγωγή, 
τις δημόσιες σχέσεις και την προώθηση, το Τμήμα 
Επικοινωνίας προσφέρει δομημένα και ευέλικτα 
προγράμματα σπουδών, προετοιμάζοντάς σας να 
υλοποιήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους στα 
γνωστικά πεδία της επιλογής σας. 

ΤΜΉΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Οι σπουδές μου στο UNIC ήταν μια καταπληκτική, ανεπανάληπτη εμπειρία! Οι καθηγητές 
ήταν πηγή έμπνευσης και με ώθησαν να εκφράσω τον καλύτερο εαυτό μου. Η θεωρία 
ήταν σωστά συνδυασμένη με πρακτικά παραδείγματα, ενώ η παρακολούθηση μαθημάτων 
με βοήθησε να αναπτύξω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και 
αυθεντικότητά μου. Απέκτησα δεξιότητες στα πεδία των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, στις 
σχέσεις με τα ΜΜΕ και τη διαφημιστική στρατηγική. Κυρίως, όμως, βρήκα δουλειά σε ένα 
γραφείο επικοινωνιών αμέσως μετά την αποφοίτησή μου!»

Αλεξία Ανδρέου
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ, Τάξη του 2016

Στούντιο Mediazone στο UNIC

Σύνοψη
Εστιάζοντας σε τρέχουσες και νεοφανείς θεωρίες, 
μεθόδους και πρακτικές, το Τμήμα βρίσκεται στην 
εμπροσθοφυλακή των προγραμμάτων επικοινωνίας εδώ 
και δεκαετίες, ενώ φιλοδοξεί να συνεχίσει να ηγείται στον 
συγκεκριμένο κλάδο μέσα από τα καινοτόμα προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματά του, τα οποία διατηρούν 
πάντα συνάφεια με τον αντίστοιχο επαγγελματικό χώρο.
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«Η επαφή μου με το UNIC ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια. Με τη 
στήριξη των φίλων και της οικογένειάς μου, και τη βοήθεια των 
συμβούλων μου, επέλεξα να σπουδάσω κάτι που αγαπώ, κάτι στο 
οποίο ήμουν καλή και που με ωθούσε να μάθω περισσότερα. Οι 
σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μού έχουν προσφέρει 
πλούσια γνώση, αξέχαστες αναμνήσεις και σπάνιες εμπειρίες 
ζωής. Μου δόθηκαν επίσης πολλές ευκαιρίες στο ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση, για τις οποίες είμαι πραγματικά ευγνώμων. Η 
εξαετία ήταν αξέχαστη».

Τζούλια Αντωνίου
Ψηφιακή Επικοινωνία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
Τάξη του 2015

Πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών 
παρέχουν ειδίκευση σε όλες τις 
σημαντικές πτυχές της επικοινωνίας 
και των μέσων, εξασφαλίζοντας 
ανταγωνιστικά επαγγελματικά 
πλεονεκτήματα

9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ UNIC

Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
παραγωγής ψηφιακών μέσων, με 16 
σταθμούς εργασίας για μοντάζ μετά την 
παραγωγή

Το πρώτο στην Κύπρο μεταπτυχιακό στα 
Ψηφιακά Μέσα και την Επικοινωνία 

Κριτική έμφαση στην Έρευνα στα 
ΜΜΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), 
συνεργάτη του UNIC  

Πρακτικά μαθήματα από κορυφαίους 
επαγγελματίες

Το Mediazone, ο οπτικοακουστικός κόμβος 
του UNIC, παρέχει στους φοιτητές την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία 
δουλεύοντας πλάι σε επαγγελματίες του 
χώρου των ΜΜΕ

Η πρώτη στην Κύπρο κατεύθυνση 
πανεπιστημιακού επιπέδου με ειδίκευση 
στον κινηματογράφο  

Στούντιο παραγωγής βίντεο και 
πολυμέσων, με ροή εργασιών και 
εγκαταστάσεις υψηλής ευκρίνειας 
HD live-to-tape, 4Κ κάμερες, και 
ευρύχωρο στούντιο με πράσινη οθόνη 
και τηλε-υποβολέα 

Ισχυροί δεσμοί με την κινηματογραφική 
κοινότητα και συνεργασίες με 
φεστιβάλ στην Κύπρο και το εξωτερικό, 
περιλαμβανομένων του Cyprus Film Days 
και του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation 
Κύπρου «Όψεις του Κόσμου»



Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

125124

Τμήμα ΘεολογίαςDepartment of Accounting

124

Το Τμήμα Θεολογίας προσφέρει Μεταπτυχιακό 
και Διδακτορικό πρόγραμμα στη Θεολογία και τον 
Πολιτισμό. Τα προγράμματα παρακολουθούν απόφοιτοι 
Θεολογικών Σχολών, όπως και εκπαιδευτικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων, ιατροί, νομικοί και άλλοι απόφοιτοι Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα μαθήματα διδάσκονται από 
διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
καθώς και από επισκέπτες Καθηγητές των Πανεπιστημίων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Το Τμήμα συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, και συμμετέχει σε ερευνητικές 
δραστηριότητες στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

ΤΜΉΜΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Ο τομέας σπουδών καλύπτει: Βιβλικές, Πατερικές, 
Δογματικές, Αγιολογικές, Ποιμαντικές, Λατρευτικές, 
Ιεραποστολικές, Κοινωνιολογικές Σπουδές, Βιοηθική, 
Οικολογία, Εκκλησιατικό και Κανονικό Δίκαιο, Γενική 
Εκκλησιαστική Ιστορία, Ιστορία της Εκκλησίας της 
Κύπρου, της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ρωσίας και 
των παλαιφάτων Πατριαρχείων, Βυζαντινή Αρχαιολογία 
και Τέχνη, Χριστιανική Ηθική, Παιδαγωγικά, Φιλοσοφία 
και Θρησκειολογία, με έμφαση στο Ισλάμ και τους 
Διαθρησκευτικούς Διαλόγους.

«Μετά από έξι μήνες εβδομαδιαίων μαθημάτων που παραδίδονται από 
διακεκριμένους καθηγητές, έχω ομολογουμένως εντυπωσιαστεί με το επίπεδο και 
το είδος των γνώσεων που μας προσφέρονται, αλλά και με την ευκαιρία να εγκύψω 
τόσο βαθιά στην επιστήμη της Θεολογίας. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται το μάθημα, 
αισθάνομαι εμπλουτισμένη, έχοντας διευρύνει τον ορίζοντα σκέψης μου. Είμαι 
ενθουσιασμένη με τους εκπαιδευτές και τα μαθήματα, και ευγνώμων γι’ αυτή τη 
μοναδική εκπαιδευτική ευκαιρία».

Παναγιώτα Μάμα, Παιδοψυχίατρος
Θεολογία, Τάξη του 2018

Ιερά Μονή Κύκκου, Τροόδος

Σύνοψη
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«Το UNIC και, ειδικότερα, το μεταπτυχικό πρόγραμμα στη 
Θεολογία έχουν γίνει το δεύτερό μου σπίτι. Τους τελευταίους 
18 μήνες η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο. Έχω αποκτήσει 
εξαιρετικούς φίλους ανάμεσα στους συμφοιτητές μου, ενώ οι 
καθηγητές μου είναι γνώστες του αντικειμένου τους, βοηθητικοί, 
αβροί και προσιτοί. Η Θεολογία διδάσκεται σε ένα μοντέρνο 
μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες της σημερινής εποχής, παρέχοντας στους φοιτητές την 
ευκαιρία να εργαστούν, να αποκομίσουν ανεκτίμητες εμπειρίες 
και να δημιουργήσουν σημαντικές επαφές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Είμαι γοητευμένη με το πρόγραμμα σπουδών, ως 
προς το εύρος των ενοτήτων που εξετάζει, ενώ οι γνώσεις που 
αποκομίζω έχουν διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τους 
ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, ηλικίας και καταγωγής. Για 
μένα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί πρότυπο ακόμη και 
για γεωπολιτικά θέματα, δεδομένου ότι η Ορθοδοξία ανέκαθεν 
συνυπήρχε με το Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμό και άλλες θρησκείες. 
Συστήνω ανεπιφύλακτα το μεταπτυχιακό Θεολογίας στο UNIC». 

Μαρία Μαστραντρίκου, Νομικός
Θεολογία, Τάξη του 2018

Η τεράστια θρησκευτική, ιστορική 
και πολιτιστική κληρονομιά της 
Κύπρου, μεγάλο μέρος της οποίας 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
Μνημείων της UNESCO, καθώς, 
επίσης, και οι ποικίλες προκλήσεις, 
τις οποίες δέχεται σήμερα η Κύπρος, 
αποτελούν ζωντανό εργαστήρι έρευνας 
και μάθησης για τους φοιτητές

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ UNIC

Ο καταρτισμός και η έρευνα στους 
τομείς των Θεολογικών, Πολιτιστικών, 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μεταπτυχιακή και διδακτορική 
διεπιστημονική εκπαίδευση υψηλού 
επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο 
της Θεολογίας και του Πολιτισμού, με 
πρόσβαση στο Κέντρο Μελετών και τις 
εξειδικευμένες Βιβλιοθήκες της Ιεράς 
Μονής Κύκκου

Η επιμόρφωση και η ανάδειξη 
στελεχών για τις ανάγκες της 
εκκλησιαστικής, κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής ζωής

Η απόκτηση τίτλου σπουδών σε 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο 
για επιστημονική, επαγγελματική 
σταδιοδρομία και ανέλιξη

Η ενημέρωση και η εξειδίκευση σε 
ό,τι αφορά στους διαχριστιανικούς και 
διαθρησκειακούς τομείς και διαλόγους
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Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει ανταγωνιστικά 
προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα περιζήτητων κλάδων, 
όπου εντάσσονται τα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, 
της Κοινωνικής Εργασίας και της Εγκληματολογίας. Το 
Τμήμα ήταν ανέκαθεν πρωτοπόρο στο πεδίο ειδίκευσής του 
στην Κύπρο, όπου έχει θεσπίσει το πρώτο μεταπτυχιακό 
στην Κλινική Ψυχολογία, την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική 
για κατάρτιση στην Κλινική Ψυχολογία, και το πρώτο 
μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία.

ΤΜΉΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προσφέρουμε καινοτόμο εκπαίδευση για τους μελλοντικούς 
επαγγελματίες του τομέα της ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας 
ότι θα ασκήσουν βαρύνουσα και θετική επιρροή στις ζωές 
των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας άτομα, οικογένειες, 
ομάδες, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα. Μέσα από μια 
μοντέρνα προσέγγιση διδασκαλίας επίκαιρων ψυχολογικών 
ζητημάτων, θα αποκτήσετε κριτική γνώση, δεξιότητες και 
εννοιολογική αντίληψη, που θα σας αναδείξουν ως φορείς 
αλλαγής στους συγκεκριμένους τομείς.

«Το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας στο UNIC, σου δίνει την ευκαιρία να εργαστείς 
στον τομέα σου και να αποκτήσεις τις κατάλληλες εμπειρίες που θα σου χρησιμεύσουν 
στο μέλλον, μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων και την πρακτική άσκηση. Σε 
κάθε στάδιο της φοιτητικής σου διαδρομής, οι καθηγητές σου θα σε εφοδιάζουν με 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία... Γίνε κι εσύ ένας κοινωνικός λειτουργός!»

Μιχάλης Πολυκάρπου
Κοινωνική Εργασία, Τάξη του 2018

Φοιτήτριες Κλινικής Ψυχολογίας στο Εργαστήριο Ψυχολογίας 

Σύνοψη
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Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών

«Μέσα από τέσσερα χρόνια προπτυχιακών σπουδών στο UNIC, έχω 
μάθει τι θα πει να αποκτάς γνώσεις, αλλά, κυρίως, πώς να αξιολογείς 
κριτικά τις γνώσεις αυτές. Με δίδαξαν πώς να σκέφτομαι, όχι απλά 
τι να σκέφτομαι. Έχω ωριμάσει ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, 
γι’ αυτό και επέλεξα να συνεχίσω τις σπουδές μου εδώ – έχω ήδη 
ξεκινήσει μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία».

Κωνσταντίνος Αγαθοκλέους
Ψυχολογία, Τάξη του 2014
Συμβουλευτική Ψυχολογία, Τάξη του 2018

Προγράμματα σχεδιασμένα ώστε να 
αντανακλούν μια σύγχρονη προσέγγιση 
ζητημάτων που συνδέονται με την 
Ψυχολογία και την Κοινωνική Εργασία 

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΣΤΟ UNIC

Το Τμήμα ίδρυσε το πρώτο Κέντρο 
Έρευνας για την Κοινωνική Εργασία και 
την Κοινωνική Πολιτική στην Κύπρο

Ολοκληρωμένα πτυχία προσφέρουν 
κλινική άσκηση και πρακτική κατάρτιση 

Το Κέντρο Έρευνας και 
Συμβουλευτικών Ύπηρεσιών (ΚΕΣΎ), 
η πρώτη στην Κύπρο εκπαιδευτική 
κλινική στην Ψυχολογία, λειτουργεί ως 
χώρος κατάρτισης, όπου οι φοιτητές 
μας πραγματοποιούν την άσκησή τους

Οι φοιτητές προετοιμάζονται ώστε να 
ενταχθούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
επαγγελματικό περιβάλλον ή να 
εγγραφούν σε διδακτορικά προγράμματα 
σε διεθνή κλίμακα

Ενισχυμένα προγράμματα σπουδών, 
προσανατολισμένα στην έρευνα

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα 
σπουδών στην Ψυχολογία, ευθυγραμ-
μισμένο με τις ευρωπαϊκές (EuroPsy), 
αμερικανικές (APA) και βρετανικές 
(BPS) κατευθυντήριες γραμμές

Οι διδάσκοντες έχουν ενεργό 
συμμετοχή στη βιομηχανία, σε 
επίπεδο πρακτικής, έρευνας και 
λήψης αποφάσεων

Μέλη του διδακτικού προσωπικού 
συμμετέχουν σε οργανισμούς κλειδιά 
όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ, τόσο στην Κύπρο 
όσο και διεθνώς

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, 
που οδηγούν σε απόκτηση άδειας 
επαγγέλματος στην Κύπρο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Τμήμα Σχεδιασμού και ΠολυμέσωνDepartment of Accounting
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Το Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων έχει ως στόχο να 
εκπαιδεύσει σχεδιαστές και εικαστικούς, να τους εξοπλίσει 
με γνώση, κριτική ικανότητα και δημιουργική σκέψη, και 
παράλληλα να διαμορφώσει ελεύθερα σκεπτόμενους και 
υπεύθυνους πολίτες. Καλλιεργώντας τη διαρκή ενασχόληση  
με την έρευνα και τον πειραματισμό, οι απόφοιτοί μας 
βαδίζουν με σιγουριά και επιτυχία σε έναν κόσμο που 
διαρκώς εξελίσσεται.

Τα προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα παρέχουν ευρεία 
και καινοτόμο μόρφωση, που βασίζεται στην πρακτική, 
τεχνολογική και θεωρητική μάθηση, τόσο σε προπτυχιακό 
όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήματα προσφέρουν 
θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στην καλλιτεχνική 
πρακτική, τη σχεδίαση και την παραγωγή έντυπων και 

ΤΜΉΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ 
ΠΟΛΎΜΕΣΩΝ

ψηφιακών προϊόντων στους τομείς των Καλών Τεχνών, της 
Γραφιστικής και των Πολυμέσων.

Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση του Τμήματος 
προάγεται η κριτική, θεωρητική και δημιουργική διερεύνηση 
γνωστικών πεδίων, όπως η τυπογραφική σχεδίαση για οθόνη, 
η συμβατική και ηλεκτρονική έκδοση, η γραφική οπτική επι-
κοινωνία, η σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης και 
διεπαφής, η εικονική πραγματικότητα, η ανάπτυξη ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών, η δημιουργία κινουμένων σχεδίων και 
οπτικών εφέ, η φωτογραφία και η ζωγραφική, η γλυπτική και 
η χαρακτική, καθώς και άλλα συναφή πεδία. Τα προγράμ-
ματα του Τμήματος επικεντρώνονται στους φοιτητές που 
ενθαρρύνονται από τους διδάσκοντες να αξιοποιήσουν το 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να καλλιεργήσουν το 
ταλέντο τους.

«Kάθε εργασία που ολοκληρώναμε είχε τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής 
ανάθεσης, και αυτό μας δίδαξε τι πρέπει να κάνουμε σε πραγματικές συνθήκες 
απέναντι στους πελάτες. Ανέπτυξα κριτική ικανότητα και αμφισβήτησα συμβατικές 
ιδέες. Ύπήρχε διαρκής και γόνιμη συνεργασία ανάμεσα σε φοιτητές και 
διδάσκοντες, καθώς ανταλλάζαμε προβληματισμούς, απόψεις και ιδέες. Όλα αυτά 
με βοήθησαν να καθορίσω τους προσωπικούς μου στόχους σε ένα περιβάλλον 
δημιουργικής ελευθερίας».

Παυλίνα Δαμιανού
Γραφική Επικοινωνία, Τάξη του 2013

Σχεδιασμός χαρακτήρα από τον Ιωάννη Φενερίδη, Γραφική Επικοινωνία, Τάξη του 2019

Σύνοψη
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Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων

Ευκαιρίες για εξάσκηση και τοποθέτηση 
σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό 
μέσω του Erasmus+ και του Διεθνούς 
Συνδέσμου για την Ανταλλαγή Φοιτητών 
για Τεχνική Κατάρτιση (IAESTE)

Ύψηλό ποσοστό εργοδότησης πλήρους 
απασχόλησης μετά την αποφοίτηση

«Η ιστορία μου είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε την ημέρα που 
υπέβαλα αίτηση εγγραφής και ολοκληρώθηκε με την τελετή 
αποφοίτησης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια στο UNIC. 
Συνέβησαν τόσα ενδιαφέροντα πράγματα! Είχα την ευκαιρία να 
γνωριστώ με καταπληκτικούς συμφοιτητές από όλη την Ευρώπη 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, και χάρηκα όταν το 
Mediazone μού πρόσφερε θέση για την πρακτική μου άσκηση. 
Η πείρα που απέκτησα εκεί καθόρισε την επαγγελματική μου 
ανάπτυξη και σταδιοδρομία. Συνδυαστικά, όλα αυτά με έκαναν να 
αισθανθώ ότι βρέθηκα στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή, 
έχοντας απολαύσει μιαν εξαιρετική φοιτητική εμπειρία στους 
κόλπους του UNIC».

Hristiyan Stratev
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα, Τάξη του 2015

Πρωτοποριακή έρευνα διδασκόντων 
στο πεδίο της Εικονικής 
Πραγματικότητας, της Γραφικής 
Επικοινωνίας και της Τέχνης

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΣΧΕΔΙAΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ UNIC

Βραβείο για ερευνητικό δοκίμιο στην 
Εικονική Πραγματικότητα, 2016

Καινοτόμο και διεπιστημονικό πρόγραμμα 
σπουδών, που περιλαμβάνει επίσης 
εστίαση στον Σχεδιασμό Διαδραστικών 
Πολυμέσων

Συμμετοχή φοιτητών σε διεθνή 
συστήματα αξιολόγησης, διαγωνισμούς 
και φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων, με 
τρία βραβεία την τελευταία διετία

Διοργάνωση 20+ εκθέσεων, καθώς 
και πολυάριθμων σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και συνεδρίων ετησίως
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Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων

Τέχνη και Σχεδιασμός: Έργα Φοιτητών

Ekaterina Dubovaya

Χριστίνα ΑβραάμΛεωνίδας Κωνσταντίνου

Ιωάννης Φενερίδης
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ΣΧΟΛΉ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS)

Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
Κατευθύνσεις: Δημόσια Διοίκηση / Διαχείριση Ακινήτων / Διαχείριση 
Ανθρώπινων Πόρων / Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου / 
Διοίκηση / Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία / Πληροφοριακά Συστήματα και 
Κοινωνικά Δίκτυα

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc)
Διαχείριση Μηχανικής (MSc)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων / 
Διαχείριση Ακινήτων / Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων / Διαχείριση 
Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας / Διοίκηση / Διοικητική 
Πληροφοριακών Συστημάτων / Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ψηφιακό Νόμισμα (MSc)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA)

Τμήμα Λογιστικής
Λογιστική (BSc)
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA) – 
Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Μάρκετινγκ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
Κατεύθυνση: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ (BBA)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Κατεύθυνση: Μάρκετινγκ 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA)

Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά

Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA)

Τμήμα Φιλοξενίας, Τουρισμού και 
Αθλητικής Διοίκησης

Αθλητική Διοίκηση (BBA)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης 
Εκδηλώσεων (BBA)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (BBA)
Κατευθύνσεις: Διεύθυνση Καζίνο / Διεύθυνση Κέντρων Ευεξίας και Υγείας
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Τμήμα Διοίκησης και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων, το μεγαλύτερο τμήμα της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχει γράψει ιστορία, 
επανειλημμένως μάλιστα, στους νεοφανείς τομείς του 
Κρυπτονομίσματος και της Τεχνολογίας Blockchain. 
Το Τμήμα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
Διοίκηση, τη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων 
και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προσφέροντας μια σειρά 
συναρπαστικών και περιζήτητων κατευθύνσεων. 

Οι διδάσκοντες είναι ιδιαίτερα δραστήριοι ερευνητές στους 
τομείς τους, με δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά, 
συμμετοχή σε χρηματοδοτημένη έρευνα, και συνεργασίες με 
τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

ΤΜΉΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ

Είμαστε καινοτόμοι, και τόσο τα προπτυχιακά όσο και 
τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα αντανακλούν την 
εύρωστη δυναμική της καινοτομίας στις επιχειρήσεις 
και την τεχνολογία, παρέχοντας απαράμιλλη μόρφωση, 
επικαιροποιημένη έρευνα και υπηρεσίες, τόσο 
στους φοιτητές μας όσο και στην ακαδημαϊκή και 
επιχειρηματική κοινότητα.

Είμαστε προσηλωμένοι στην παροχή της απαραίτητης 
γνώσης και επάρκειας και των απαραίτητων δεξιοτήτων 
για μια ταχύρρυθμη και συναρπαστική σταδιοδρομία 
υψηλών απαιτήσεων και εκπληκτικών ευκαιριών, 
προκειμένου να διακριθείτε ως κορυφαία στελέχη, 
επιχειρηματίες, διευθυντές και επαγγελματίες στον τομέα 
της Τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Σύνοψη

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαρκίδης του London Business School μοιράζεται τις γνώσεις 
του για την Ανατρεπτική Καινοτομία, στα πλαίσια της σειράς ομιλιών «Life Changing Ideas» 

«Είμαι η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που εξασφαλίζει το συγκεκριμένο πτυχίο, 
κι αυτό με κάνει ιδιαίτερα περήφανη! Το UNIC μού έχει δώσει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για να διεξαγάγω την έρευνά μου στην τεχνολογία Blockchain, τη 
διακυβέρνηση και τη δημόσια πολιτική. Ήταν μια μοναδική και πολύτιμη εμπειρία 
επαγγελματικής εξέλιξης».

Marcella Atzori
Ψηφιακό Νόμισμα, Τάξη του 2016
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Τμήμα Διοίκησης και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

«Είχα πολλές αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια των σπουδών μου 
στο UNIC. Ξεχωρίζω ένα συγκεκριμένο μάθημα: Πληροφοριακά 
Συστήματα Επιχειρήσεων. Γράφτηκα στο μάθημα για ανεξάρτητη 
μελέτη. Με βοήθησε να αναπτύξω τις δεξιότητές μου στην SAP 
Hellas S.A., όπου είχα την ευκαιρία να πιστοποιηθώ ως Σύμβουλος 
Επιχειρηματικού Λογισμικού (ERP). Θέλω να συγχαρώ το εξαιρετικό 
διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος, που άσκησε βαθιά θετική 
επιρροή πάνω μου. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια νέα επιχείρηση, 
στην πατρίδα μου, διεξάγοντας έρευνα και δημιουργώντας την 
κατάλληλη υποδομή ώστε να πετύχει η προσπάθεια – και όλα αυτά 
χάρη στις σπουδές μου στο UNIC».

Chukwuka Utebor
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS), 
MBA, Τάξη του 2015

Κορυφαίο τμήμα στον κόσμο στη 
διδασκαλία της Τεχνολογίας Blockchain

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΔΙΟΙΚΉΣΉ & ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΉ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ ΣΤΟ UNIC

6 κατευθύνσεις για το πτυχίο στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΒΒΑ) και 3 
κατευθύνσεις για το μεταπτυχιακό στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Το πρώτο πρόγραμμα Διαχείρισης 
Ενέργειας, Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου στην περιοχή

Το πρόγραμμα MIS προετοιμάζει 
τους φοιτητές για τις επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις Project Management 
Professional (PMP) και Microsoft 
Professional

Διδακτικό προσωπικό με διεθνή 
πείρα και ηγετικές θέσεις σε Ομάδες 
Στρατηγικής και Συμβουλευτικής

Πρώτο τμήμα στον κόσμο που έχει 
εκδώσει ακαδημαϊκά πιστοποιητικά στο 
Blockchain

Οι ευκαιρίες στοχευμένης μαθητείας 
συνδυάζονται με το πρόγραμμα 
φοιτητικής κινητικότητας ERASMUS για 
την οικοδόμηση επαγγελματικών και 
προσωπικών διασυνδέσεων στην Κύπρο 
και το εξωτερικό

Το MSc στη Διαχείριση Μηχανικής είναι 
ευέλικτο και διεπιστημονικό, ώστε να 
αποτελεί εναλλακτικό πρόγραμμα του 
MBA για μηχανικούς, γεφυρώνοντας 
το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογία και 
τη διαχείριση

Το πρόγραμμα Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS)
συνεργάζεται με τη Wargaming στον 
τομέα της επιχείρησης και διαχείρισης 
online παιχνιδιών 

Πρώτο τμήμα στον κόσμο που 
προσφέρει Μαζικά Ελεύθερα 
Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) και 
μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Νόμισμα
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Τμήμα ΛογιστικήςΠανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η προσήλωσή μας στο γνωστικό αντικείμενο της 
Λογιστικής αντικατοπτρίζει τη σημασία του συγκεκριμένου 
κλάδου στο νησί μας. Η Κύπρος αποτελεί διεθνή κόμβο 
λογιστικών υπηρεσιών και, διαθέτοντας την υψηλότερη 
κατά κεφαλήν αναλογία ορκωτών ελεγκτών λογιστών, 
είναι ο ιδανικός προορισμός για σπουδές Λογιστικής. Εδώ 
και χρόνια, ως Πανεπιστήμιο, έχουμε αφοσιωθεί στην 
παροχή άρτιας εκπαίδευσης στους τομείς της Λογιστικής, 
καθώς και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής. 
Σήμερα, θεωρούμε ότι συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στα 
καλύτερα πανεπιστήμια στον κλάδο της Λογιστικής.

Οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές μας επιτυχίες 
επεκτείνονται στις εξετάσεις ACCA και ICAEW, με τους 
φοιτητές μας να έχουν κερδίσει περισσότερα από 60 
διεθνή βραβεία επαγγελματικών προσόντων την τελευταία 

ΤΜΉΜΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

εξαετία. Το Πτυχίο Λογιστικής προσφέρει τις μέγιστες 
δυνατές απαλλαγές από τις εξετάσεις των επαγγελματικών 
σωμάτων ACCA και ICAEW. Επιπρόσθετα, το UNIC 
αποτελεί εγκεκριμένο Μαθησιακό Εταίρο τόσο για το 
ACCA όσο και για το ICAEW, αλλά και εγκεκριμένο Κέντρο 
Ηλεκτρονικών (Computer-based) Εξετάσεων. 

Μέσα από τα προγράμματα Λογιστικής του UNIC θα 
μάθετε πώς να εφαρμόζετε κριτική επιχειρησιακή 
σκέψη, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε 
χρηματοοικονομικά θέματα, στο πλαίσιο του διεθνούς 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από 
πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα. Οι απόφοιτοι του 
Προγράμματος θα είναι γνώστες εκείνων των θεωρητικών 
και πρακτικών λογιστικών δεξιοτήτων που ζητούν οι 
εργοδότες, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους.

«Το Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μού πρόσφερε γερά θεμέλια 
στον κλάδο σπουδών μου. Οι καθηγητές ήταν πάντα ευπρόσιτοι και πρόθυμοι να 
βοηθήσουν, διδάσκοντάς μας τα πιο ουσιαστικά σημεία της πρακτικής και θεωρητικής 
πτυχής της Λογιστικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έχω αποκτήσει σημαντική 
γνώση σχετικών θεμάτων, όπως Νομικά, Μαθηματικά και Οικονομικά, κάτι που 
καταδεικνύει την αρτιότητα του Προγράμματος. Οι σπουδές μου στο UNIC μού έχουν 
ήδη ανοίξει δρόμους και πολλές πόρτες».

Κατερίνα Ευαγγέλου 
Λογιστική,Τάξη του 2019

Πύργος Jean Nouvel, Γραφεία Ernst & Young, Κέντρο Λευκωσίας

Σύνοψη
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Τμήμα ΛογιστικήςΠανεπιστήμιο Λευκωσίας

«Η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας στο Τμήμα Λογιστικής 
αντικατοπτρίζει τα υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα που τηρεί 
το UNIC. Οι σπουδές μου ήταν γεμάτες θετικές εμπειρίες. 
Μου άνοιξαν πόρτες σε ένα νέο, πολυδιάστατο κόσμο, και με 
εξόπλισαν με τις προϋποθέσεις της επιτυχίας. Ήταν μεγάλο 
δώρο στη ζωή μου η ευκαιρία που είχα να γνωρίσω και να 
σπουδάσω μαζί με ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης. Ήρθα 
σε επαφή με νέες κουλτούρες και αλλιώτικους τρόπους ζωής, 
και εξερεύνησα διαφορετικούς τρόπους σκέψης».

Σταυρούλα Σεργίου
Λογιστική, Τάξη του 2015

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΣΤΟ UNIC

Πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, 
που προετοιμάζει τους φοιτητές για τα 
ανώτερα επαγγελματικά προσόντα του 
κλάδου ACCA και ACA

Ένα από τα κορυφαία τμήματα 
Λογιστικής στην ευρύτερη περιοχή

Μέχρι και 12 απαλλαγές από το ICAEW 
(ACA, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές) 

9 απαλλαγές από το ACCA (Ορκωτοί 
Λογιστές), που αποτελεί και τον μέγιστο 
δυνατό αριθμό απαλλαγών

Πέραν των 60 διεθνών βραβείων στις 
εξετάσεις των σωμάτων ACCA/ICAEW 
την τελευταία εξαετία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στην Τραπεζική, Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική, από κοινού με το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Έδρα της PwC στην Επιχειρηματική 
Έρευνα, συνδέει την ακαδημαϊκή 
και ερευνητική κοινότητα με τον 
επιχειρηματικό κόσμο, προωθώντας 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
δραστηριοποίησης στην έρευνα, την 
πληροφόρηση και την τεκμηρίωση

Το Λογιστικό Εργαστήριο παρέχει 
ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης και 
επιχειρηματικότητας

Διδάσκεται από έμπειρους 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του 
λογιστικού κλάδου, που διατηρούν 
στενούς δεσμούς με τη βιομηχανία της 
Λογιστικής

Βρίσκεται στην Κύπρο, διεθνή 
λογιστικό κόμβο, με την ψηλότερη 
κατά κεφαλήν αναλογία Ορκωτών 
Ελεγκτών και Ορκωτών Λογιστών
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Τμήμα Μάρκετινγκ

Συνέδριο EuroMed 2016, Βαρσοβία, Πολωνία

148

Το πεδίο του Μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται από διαρκή 
αλλαγή και προκλήσεις. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 
πιο ταχέα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς κλάδους, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ εφαρμόζεται σε 
κάθε τομέα, κάθε βιομηχανία και οργανισμό. Λόγω της 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής φύσης του Μάρκετινγκ και του 
ταχέα εξελισσόμενου χαρακτήρα του, υπάρχει ισχυρή 
ζήτηση καταρτισμένων αποφοίτων, τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό.

ΤΜΉΜΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα ώστε να σας 
βοηθήσουν να αποκτήσετε συνολική αντίληψη της 
πολυπλοκότητας των διεργασιών του Μάρκετινγκ και να σας 
εκπαιδεύσουν να εφαρμόζετε κριτική σκέψη στις διάφορες 
προσεγγίσεις Μάρκετινγκ. Και οι δύο δεξιότητες αποτελούν 
προϋποθέσεις επιτυχίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι 
εδραιωμένοι ισχυροί δεσμοί του Τμήματος με τον εργασιακό 
χώρο διασφαλίζουν ότι η στήριξή μας θα επεκταθεί, μετά την 
αποφοίτησή σας, στην εξεύρεση εργασίας.  

«Αν αυτό που θέλεις είναι μια καλή επένδυση, θα την βρεις εδώ. Στο UNIC απέκτησα 
τα απαραίτητα εργαλεία για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να αναπτύξω τις 
δεξιότητές μου, τόσο μέσα όσο και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Αποκόμισα τις 
καλύτερες εμπειρίες σε ένα φιλικό, επαγγελματικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα 
ίδρυμα που νοιάζεται για τους φοιτητές του, και δίνει την απαραίτητη πληροφόρηση 
και βοήθεια για όλα τα θέματα, από την επιλογή μαθημάτων μέχρι την αξιοποίηση 
ευκαιριών εργοδότησης». 

Στέλιος Ιταλός
Μάρκετινγκ, Τάξη του 2018

Σύνοψη
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Τμήμα Μάρκετινγκ

«Είχα εντυπωσιαστεί με την εμπειρογνωμοσύνη και τον τρόπο 
διδασκαλίας των καθηγητών μου και ήθελα να διασφαλίσω 
ότι, αποφοιτώντας, θα ήμουν έτοιμη να ενταχθώ στην αγορά 
εργασίας. Ο συνδυασμός παρουσιάσεων, ομαδικών εργασιών, 
επιτόπιων επισκέψεων και πολλών άλλων, προσέδιδε ενδιαφέρον 
σε κάθε ενότητα και πάντα με ωθούσε να μάθω περισσότερα. 
Με ενθάρρυνε να βάλω τα δυνατά μου, με αποτέλεσμα να 
αποφοιτήσω ως «Καλύτερη Φοιτήτρια» της τάξης μου. Αμέσως 
μετά την αποφοίτηση, προσλήφθηκα στο τμήμα Μάρκετινγκ μιας 
διεθνούς εταιρείας. Μπορεί να λένε ότι το Μάρκετινγκ ισούται 
με πρακτική, όμως αυτό το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι χωρίς το 
θεωρητικό υπόβαθρο, η πρακτική είναι ανύπαρκτη!»

Leyana Daccache
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επικοινωνίες 
Μάρκετινγκ, Τάξη του 2016

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ UNIC

Πανεπιστημιακός Εταίρος του Chartered 
Institute of Marketing (UK)

Chartered Institute of Marketing (UK) 
Graduate Gateway, με απαλλαγές του 
CIM στο πρόγραμμα BBA Marketing

Το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα 
Μάρκετινγκ στην Κύπρο που έχει 
διαπιστευθεί από το Chartered Institute 
of Marketing του ΗΒ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ 
έχει διαπιστευθεί από τον Σύνδεσμο 
Διαφημιστικών Επιχειρήσεων Κύπρου

Διδάσκοντες με εκτεταμένη έρευνα και 
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, καθώς και πολλές συμμετοχές 
σε συνέδρια

Ισχυροί δεσμοί με τη βιομηχανία 
μέσα από συνεργασίες με τοπικές και 
διεθνείς επιχειρήσεις

Ευκαιρίες μαθητείας στην Κύπρο και το 
εξωτερικό
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Τμήμα Χρηματοοικονομικών
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Department of Accounting

Η Κύπρος είναι ένας εύρωστος διεθνής επιχειρηματικός 
κόμβος που προσφέρει ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες, 
και διαθέτει μοντέρνα και άρτια φορολογικά και νομικά 
συστήματα, προηγμένη υποδομή, στρατηγική γεωγραφική 
θέση, και μια οικονομία με ρυθμό ανάπτυξης ψηλότερο 
από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Όλα αυτά καθιστούν το νησί την 
ιδανική επιλογή για διεθνείς επενδυτές. Στα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος, ζωτικό ρόλο 
διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό, άτομα καταρτισμένα 
με υψηλή μόρφωση και άριστες δεξιότητες, επιδέξιοι 
γνώστες της πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού κλάδου.

Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν την Κύπρο ιδανικό 
προορισμό για σπουδές στα Χρηματοοικονομικά και τα 
Οικονομικά, γι’ αυτό και εμείς αποδίδουμε τόση σημασία 

ΤΜΉΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στην παροχή άριστης εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος 
είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι επαγγελματίες, οι οποίοι 
εφαρμόζουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτούν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε οποιοδήποτε 
επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα προγράμματά μας παρέχουν εκ των έσω κατανόηση του 
οικονομικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου μέσα στο 
οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και τους τρόπους 
με τους οποίους οι εσωτερικές και διεθνείς οικονομικές 
συνθήκες επηρεάζουν την επιχειρηματική λήψη αποφάσεων. 
Θα αποκτήσετε, επιπρόσθετα, την ικανότητα να εφαρμόζετε 
αυτές τις γνώσεις, γεγονός που θα καταστήσει πιο ελκυστικές 
τις προοπτικές εργοδότησής σας στο μέλλον.

«Από το πρώτο κιόλας μάθημα, το UNIC με έχει καθορίσει. Οι καθηγητές με βοήθησαν να 
συσχετιστώ άμεσα με έναν δύσκολο κλάδο, και μου έχουν προσφέρει την απαραίτητη γνώση 
ώστε να προετοιμαστώ για απασχόληση, αλλά και την παρακίνηση και το υπόβαθρο που 
οφείλει να διαθέτει ο οικονομολόγος του μέλλοντος. Η όλη εμπειρία είναι μια ευλογία. Το 
πάθος μου για τα Οικονομικά απορρέει κυρίως μέσα από το περιβάλλον του UNIC».

Κυριάκος Αριστείδη
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά & Οικονομικά
Τάξη του 2018

Κέντρο Μανχάταν, Νέα Υόρκη

Σύνοψη
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Τμήμα Χρηματοοικονομικών

«Η επιλογή πανεπιστημίου είναι δύσκολη απόφαση για τον καθένα, 
όπως ήταν και για μένα. Ήθελα να επιλέξω κάτι που θα μου έδινε 
περισσότερα από μια εξαιρετική μόρφωση. Δεν μετάνιωσα ποτέ 
που διάλεξα το UNIC για τις σπουδές μου. Η ειδίκευσή μου είναι 
στα χρηματοοικονομικά και οικονομικά, ανέμενα λοιπόν ότι το 
πρόγραμμα σπουδών θα ήταν απαιτητικό – και ήταν, μα η εμπειρία 
που αποκόμισα εδώ δεν περιορίστηκε μόνο στις σπουδές. Το UNIC 
προσφέρει καταπληκτικές επιλογές παράλληλων δραστηριοτήτων, 
όπως κλαμπ, εκδρομές για εξερεύνηση του νησιού, ή απλώς 
ευκαιρίες για να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Πάντα θα εκτιμώ 
και θα θυμάμαι την τετραετία που πέρασα στο UNIC. Εξαίρετοι 
λέκτορες, που απαντούν διεξοδικά στις ερωτήσεις σου και σε 
καθοδηγούν. Φιλικό προσωπικό, πρόθυμο να σε βοηθήσει, και μια 
ποικιλόμορφη φοιτητική κοινότητα γεμάτη κινητικότητα. Γνώση, 
δεξιότητες, φιλίες, και μια περίφημη φοιτητική ζωή. Αυτά σε 
περιμένουν με την εγγραφή σου! Σας συστήνω το καταπληκτικό 
ταξίδι που προσφέρει το UNIC. Θα το λατρέψετε!»

Katie Topchishvili

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ειδίκευση στα 
Χρηματοοικονομικά & Οικονομικά
Τάξη του 2017

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟ UNIC

Το διδακτικό προσωπικό διεξάγει 
εκτεταμένη έρευνα σε τομείς όπως 
η Χρηματαγορά, η Διαχείριση 
Περιουσιακών Στοιχείων και η 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, 
εξοπλίζει τους φοιτητές με κριτική 
αντίληψη του οικονομικού και 
χρηματοοικονομικού πλαισίου στο 
οποίο λειτουργούν παγκοσμίως οι 
εταιρείες

Διαρκής ακαδημαϊκή συνεργασία με την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Συμμετοχή των φοιτητών στον 
ετήσιο Διαγωνισμό Ορκωτού 
Χρηματοοικονομικού Αναλυτή (CFA)

Πολλές ευκαιρίες μαθητείας στην 
Κύπρο και το εξωτερικό

Η Κύπρος διαθέτει έναν εκλεπτυσμένο και 
προηγμένο τομέα χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει τη 
διαχείριση επενδύσεων

Στην Κύπρο λειτουργούν πάνω από 40 
κυπριακές και διεθνείς τράπεζες
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Πρωτοπορούμε στους κλάδους της Φιλοξενίας, του 
Τουρισμού και της Αθλητικής Διοίκησης, ως το πρώτο 
πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει πιστοποιημένα 
πτυχία και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, καθώς και 
το πρώτο πανεπιστήμιο στην ευρύτερη περιοχή που 
προσφέρει κατεύθυνση πτυχίου στη Διεύθυνση Καζίνο, 
και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, 
Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων. 

Τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα θα σας εξοπλίσουν με 
τις απαραίτητες δεξιότητες και την πρακτική γνώση που 

ΤΜΉΜΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

απαιτείται προκειμένου να διακριθείτε στους κλάδους της 
Φιλοξενίας, του Τουρισμού και της Αθλητικής Διοίκησης.

Εκτός από τη συνήθη θεωρητική κατάρτιση στην αίθουσα 
διδασκαλίας, τα προγράμματα περιλαμβάνουν διαλέξεις 
από προσκεκλημένους ομιλητές, επιτόπιες επισκέψεις, 
και πρακτική εξάσκηση. Στόχος μας είναι η διασφάλιση 
της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και επάρκειας των 
φοιτητών μας.

«Το UNIC φιλοξενεί φοιτητές από όλο τον κόσμο, και τόσο το διδακτικό προσωπικό 
όσο και οι φοιτητές είναι εξαιρετικά βοηθητικοί και πρόθυμοι. Η πρώτη μου 
εντύπωση ήταν πολύ ικανοποιητική. Τα μαθήματα ήταν άψογα δομημένα, και με την 
καθοδήγηση των καθηγητών μου έβρισκα δουλειά κάθε καλοκαίρι, εφαρμόζοντας τις 
δεξιότητες που μου δίδαξαν, ώστε να γίνω αυτή που είμαι σήμερα».

Erina Singh Ellis
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Ειδίκευση στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων
Τάξη του 2011

Μαρίνα Λεμεσού

Σύνοψη
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Τμήμα Φιλοξενίας, Τουρισμού και Αθλητικής Διοίκησης

«Κάθε μάθημα και κάθε καθηγητής και συμφοιτητής έχουν 
συνεισφέρει στην εκπαίδευσή μου στον κλάδο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Αισθάνομαι ότι έχω αποφοιτήσει από 
το UNIC με ξεκάθαρη γνώση του πώς μπορώ να εξελίξω τα 
προτερήματά μου ως προσωπικότητα, ως ηγέτης και ως μέλος 
μιας ομάδας. Οι καθηγητές μου ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί, 
δυναμικοί και αποτελεσματικοί. Τα μαθήματά μου εξερευνούσαν 
τόσο τις πρακτικές όσο και τις θεωρητικές πτυχές του γνωστικού 
αντικειμένου. Μέσα από μια πληθώρα πρακτικών εμπειριών και 
παράλληλων δραστηριοτήτων, είμαι σε θέση να καταλάβω σε 
βάθος τον συγκεκριμένο κλάδο και το πώς να κάνω πράξη τη 
θεωρία. Λίγο μετά την αποφοίτησή μου διορίστηκα Επόπτρια 
Ορόφου στο τμήμα καθαρισμού του ξενοδοχείου Four Seasons της 
Λεμεσού. Οι σπουδές μου στο UNIC με είχαν προετοιμάσει σωστά. 
Το ότι σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στο UNIC ήταν 
για μένα η σωστή επιλογή. Μπορεί να γίνει και για σένα!»

Ηλιάνα Σωκράτους
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Τάξη του 2016

9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΘΛΉΤΙΚΉ 
ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΣΤΟ UNIC

Το πρώτο τμήμα στην ευρύτερη περιοχή 
με κατεύθυνση πτυχίου στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής 
και Οργάνωσης Εκδηλώσεων

Το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο 
που προσφέρει πιστοποιημένα πτυχία 
στον κλάδο Φιλοξενίας, Τουρισμού και 
Αθλητικής Διοίκησης

Οι διδάσκοντες διαθέτουν εργασιακή 
πείρα, συναφή με τους αντίστοιχους 
επαγγελματικούς κλάδους

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών 
αντανακλούν τις τρέχουσες 
βέλτιστες πρακτικές του χώρου

Το πρώτο Τμήμα στην ευρύτερη περιοχή 
με ειδίκευση πτυχίου στη Διεύθυνση 
Καζίνο

Εξαιρετικό ποσοστό 
απασχολησιμότητας, με εργοδότηση 
των αποφοίτων μας εντός ενός έτους 
μετά την αποφοίτησή τους

Πέραν των 3 εκατομμυρίων τουριστών 
επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κύπρο

Το πτυχίο στην Αθλητική Διοίκηση έχει 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 
στον Αθλητισμού (EOSE), συνδέοντας 
άμεσα την εκπαίδευση με την απασχόληση 
και προετοιμάζοντας έναν εξαιρετικά 
καταρτισμένο επαγγελματία

Η Κύπρος διαθέτει μία από τις πιο 
ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές 
στον κόσμο, με πάνω από 1,000 
ξενοδοχεία και θέρετρα
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Τμήμα Μουσικής και Χορού
Μουσική (BMus)
Κατευθύνσεις: Μουσική Εκτέλεση: Κλασική Μουσική / Μουσική Εκτέλεση: Τζαζ 
Μουσική / Παιδαγωγική της Μουσικής / Δημιουργική Μουσική Τεχνολογίa
Χορός (BA)
Μουσική (MMus)

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών
Δημοτική Εκπαίδευση (BEd)
Προδημοτική Εκπαίδευση (BEd)
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd) - Κοινό Πρόγραμμα με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και Λογοτεχνίας (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία  (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Εφαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση 
Διδασκαλίας (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (MEd)
Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)
Επιστήμες Αγωγής (PhD)

ΣΧΟΛΉ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
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Από τη μέρα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα, το Τμήμα 
Μουσικής και Χορού του UNIC έχει ανελιχθεί σε 
ηγετική θέση στον κλάδο των παραστατικών τεχνών 
στην Κύπρο. Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από 
οκτώ μέλη πλήρους απασχόλησης και περισσότερους 
από 30 επισκέπτες εκπαιδευτές, οι οποίοι 
συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων μουσικών, 
χορευτών και ερευνητών στην Κύπρο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ετοιμάζεστε να ενταχθείτε σε ένα 
ταχέως μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο επαγγελματικό 
πεδίο, το οποίο απαιτεί όλο και ψηλότερα επίπεδα 

ΤΜΉΜΑ
ΜΟΎΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΟΡΟΎ

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, καλλιτεχνικής 
και επαγγελματικής προσαρμοσιμότητας και, κυρίως, 
επιχειρηματικό πνεύμα.

Για τους πιο πάνω λόγους έχουμε σχεδιάσει τα 
προγράμματά μας με τρόπο που να εφοδιάζουμε 
την αναδυόμενη γενιά καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών 
και ερευνητών με μια πλούσια και ποικιλόμορφη 
εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία απορρέει από τη 
δυναμική αλληλεπίδραση ερμηνευτικής υπεροχής και 
ακαδημαϊκής ευρωστίας. 

«Σπουδάζοντας Xορό στο UNIC, απέκτησα ισχυρά και γερά θεμέλια για να προχωρήσω στη 
σταδιοδρομία μου. Το διδακτικό προσωπικό ενίσχυσε την καλλιτεχνική μου προσωπικότητα 
με τις γνώσεις που χρειάζονται για να διακριθώ, και το δημιουργικό περιβάλλον 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου στη διδασκαλία και τη χορογραφία. Το 
Πρόγραμμα Χορού βοηθά κάθε φοιτητή να βρει τη μοναδική του υπόσταση μέσα από τη 
δημιουργικότητα και την ανεξαρτησία».

Roza Maria Pantzi
Χορός, Τάξη του 2013

Χορευτική Παράσταση από Φοιτητές του UNIC

Σύνοψη
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Τμήμα Μουσικής και Χορού

Πολυάριθμες ευκαιρίες συμμετοχής 
των φοιτητών ως μουσικών και 
χορευτών σε διάφορες συναυλίες και 
χορευτικές παραστάσεις, μαζί με μέλη 
του διδακτικού προσωπικού

«Οι σπουδές μου στο UNIC αποτελούν ορόσημο στη ζωή μου. 
Ενώ προερχόμουν από εντελώς διαφορετικό γνωστικό πεδίο, 
αποφάσισα να ακολουθήσω το όνειρό μου: να σπουδάσω 
μουσική. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πέτυχα 
επιτέλους τον στόχο μου, να γίνω εκτελεστής μουσικής τζαζ. 
Καθένας από τους εκπαιδευτές μου είχε τόσα πολλά να μου 
προσφέρει! Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να έχω τα αυτιά 
μου ανοιχτά. Είναι αλήθεια ότι για να διαπρέψεις στη μουσική 
απαιτούνται θυσίες και πειθαρχία, και σίγουρα απέχω πολύ από 
την επίτευξη της διάκρισης. Όμως το διδακτικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου μού έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να διακριθώ 
στο μέλλον. Χαίρομαι πολύ που επέλεξα να σπουδάσω στο UNIC, 
όπου αισθάνθηκα ότι ανήκα σε μια οικογένεια! Τα χρόνια που 
πέρασα εκεί είναι απ’ τα ωραιότερα της ζωής μου και θα μου 
μείνουν αξέχαστα. Ευχαριστώ, UNIC!»

Greg Macamian
Μουσική, Τάξη του 2014

Παγκοσμίου φήμης διδάσκοντες 
πλήρους απασχόλησης και επισκέπτες 
εκπαιδευτές, οι οποίοι συγκαταλέγονται 
μεταξύ των κορυφαίων μουσικών, 
χορευτών και ερευνητών στην Κύπρο

9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΜΟΥΣΙΚΉ ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΣΤΟ UNIC

Το πρώτο στην Κύπρο πτυχίο 
στον Χορό 

Καινοτόμα προγράμματα, ισορροπημένα 
σε επίπεδο πρακτικής, θεωρίας και 
έρευνας

Το μοναδικό στην Κύπρο μεταπτυχιακό 
στη Μουσική με ειδίκευση στη Μουσική 
Εκτέλεση και την Παιδαγωγική

Συνεργασίες με διεθνείς 
καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς

Το μοναδικό στην Κύπρο πτυχίο στη 
Μουσική με κατευθύνσεις στη μουσική 
εκτέλεση Κλασικής ή Τζαζ Μουσικής, 
την Παιδαγωγική της Μουσικής και τη 
Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία

Νέες, προηγμένες μουσικές 
εγκαταστάσεις 

Περισσότερες από 70 παραστάσεις την 
τελευταία τριετία
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Πιστεύουμε ακράδαντα στην αποτελεσματική χρήση 
της τεχνολογίας για την προώθηση της εκπαίδευσης. 
Όπως είναι αναμενόμενο, το πρώτο ακαδημαϊκό τμήμα 
που ενστερνίζεται αυτό το όραμα είναι εκείνο των 
Παιδαγωγικών Σπουδών. Σήμερα, το Τμήμα Παιδαγωγικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ηγείται στη 
μόρφωση εξ αποστάσεως/online σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Μέσα από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στις Επιστήμες 
Αγωγής, διδάσκουμε χιλιάδες επίδοξους εκπαιδευτικούς, 
εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και τη 
θεωρία μαθησιακού σχεδιασμού.

ΤΜΉΜΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΎΔΩΝ

Το Τμήμα υποστηρίζει επίσης την Έδρα UNESCO στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εστιάζοντας στον διαπολιτι-
σμικό διάλογο.

Η απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα μας θα σας εξοπλίσει 
με την απαραίτητη γνώση προκειμένου να επιδιώξετε 
μια αποδοτική επαγγελματική σταδιοδρομία ως ενεργός 
συνεργός στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών μέσα 
από τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. 
Θα γνωρίσετε σε βάθος τις θεμελιώδεις πτυχές της 
εκπαίδευσης και θα αναπτύξετε τις δεξιότητες που 
χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός, τόσο σε πραγματικό όσο 
και σε εικονικό περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας. 

«Οι σπουδές μου στο UNIC με έχουν εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
που θα χρειαστώ στη μελλοντική μου πορεία ως εκπαιδευτικός. Με την καθοδήγηση 
εξαιρετικών καθηγητών, και χάρη στην επιλογή δύο ειδικευμένων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων στην Εκπαίδευση, έχω δημιουργήσει γερά θεμέλια πάνω στα οποία 
μπορώ να επιδιώξω διά βίου μάθηση. Τα προσόντα που απέκτησα στο UNIC αποτελούν την 
κινητήριο δύναμη για να συνεχίσω να μαθαίνω και να διδάσκω».

Παρασκευή Ορφανουδάκη
Δημοτική Εκπαίδεσυη, Τάξη του 2013 
Επιστήμες Αγωγής (MEd), Τάξη του 2015, Τάξη του 2017

Η Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σύνοψη
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University of Nicosia Department of Education

«Ως απόφοιτη του UNIC, και έχοντας σπουδάσει εδώ για 
τέσσερα χρόνια, αισθάνομαι ότι μπορώ να εκφέρω άποψη 
για το Πανεπιστήμιο, και η άποψή μου είναι θετικότατη. Το 
UNIC συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και δυναμικό, 
καταρτισμένο προσωπικό, σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται 
από άψογο σχεδιασμό, αλλά και σωστή και προσιτή οργάνωση. 
Αισθάνομαι ότι οι σπουδές μου εδώ μου έχουν προσφέρει 
ενδελεχή γνώση και εμπειρία προκειμένου να προχωρήσω στο 
επόμενο στάδιο της ζωής μου με τα σωστά εφόδια. Είμαι καλά 
προετοιμασμένη για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, 
η οποία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Αν λοιπόν θέλετε 
να συνδυάσετε το τερπνό μετά του ωφελίμου, είναι ώρα να 
επισκεφθείτε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!» 

Χριστιάνα Ηλιάδη
Προδημοτική Εκπαίδευση, Τάξη του 2016
Ειδική Εκπαίδευση, Τάξη του 2017

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην 
Ειδική Εκπαίδευση σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο 
συγκαταλέγεται μεταξύ των 600 
κορυφαίων στον κόσμο

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ
ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟ UNIC

Ισχυρή ικανότητα διευθέτησης θέσεων 
πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές

Το Τμήμα διαθέτει την πολυπληθέστερη 
ομάδα φοιτητών στο Πανεπιστήμιο

Πρωτοποριακή χρήση των πιο 
πρόσφατων τεχνολογιών για την παροχή 
της εκπαίδευσης

9 σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα 
στις Επιστήμες Αγωγής 

Έδρα UNESCO με θέμα «Πολιτισμική 
Ετερότητα και Διαπολιτισμικός 
Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης»

Πτυχία στη Δημοτική και Προδημοτική 
Εκπαίδευση
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Τμήμα Επιστημών Ζωής και Ύγείας
Βιολογία του Ανθρώπου (BSc)  
Διατροφολογία και Διαιτολογία (BSc)  
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας (BSc)
Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc) 
Κατευθύνσεις: Προπονητική / Σύγχρονοι Μέθοδοι Εκγύμνασης & 
Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης
Νοσηλευτική (BSc)
Φαρμακευτική (BPharm) 
Φυσικοθεραπεία (BSc)
Αθλητική Διατροφή / Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση (MSc)
Βιοϊατρικές Επιστήμες (MSc)
Κατεύθυνση: Ανοσιολογία
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (MSc)
Κατευθύνσεις: Επιστήμη της Άσκησης, Φυσικής Κατάστασης & Υγείας / 
Φυσική Αγωγή & Αθλητική Παιδαγωγική / Προπονητική
Κλινική Διαιτολογία (MSc)
Σύγχρονη Νοσηλευτική (MSc)
Κατευθύνσεις: Γενική Νοσηλευτική / Ογκολογική Νοσηλευτική / 
Κοινοτική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (MSc)
Ορθοπεδική Επιστήμη και Αποκατάσταση (MSc)
Κατευθύνσεις: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία (Manual Therapy) / 
Αθλητική Φυσικοθεραπεία / Ορθοπεδική Επιστήμη
Διατροφολογία και Διαιτολογία (PhD)
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (PhD)
Νοσηλευτική (PhD)
Φυσικοθεραπεία (PhD) 

Τμήμα Μηχανικής
Ηλεκτρολογική Μηχανική (BSc)
Ειδικεύσεις: Επικοινωνίες & Επεξεργασία Σήματος / 
Μικροκύματα, Κεραίες & Οπτική / Συστήματα Ισχύος & Αυτοματισμοί
Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc)
Ειδικεύσεις: Συστήματα & Δίκτυα Υπολογιστών / 
Τεχνολογία Λογισμικού & Εφαρμογές
Μηχανολογική Μηχανική (BSc)
Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc)
Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (BSc)
Ειδικεύσεις: Πολιτική Μηχανική / Μηχανική Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογική Μηχανική (MSc)
Ειδικεύσεις: Επεξεργασία Σήματος & Επικοινωνίες / Μηχανική Ηλεκτρομαγνητικής, 
Κεραιών & Μικροκυμάτων / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Συστήματα Ισχύος / 
Ενσωματωμένα Συστήματα & Συστήματα VLSI
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MSc)
Ηλεκτρολογική Μηχανική (PhD)
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (PhD)

Τμήμα Πληροφορικής
Μαθηματικά (BSc)
Πληροφορική (BSc)
Πληροφορική (MSc)
Κατευθύνσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου / Κινητά Συστήματα
Πληροφορική (PhD)

ΣΧΟΛΉ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
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Οι Βιοϊατρικές Επιστήμες είναι ένας συναρπαστικός τομέας 
που χαρακτηρίζεται από έναν γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης και 
πρωτοποριακά ιατρικά επιτεύγματα. 

Έμφαση δίνεται κυρίως στη θεραπεία ασθενειών με 
βλαστοκύτταρα, τη γονιδιωματική και τη θεραπεία 
ασθενειών που προσβάλουν τη γνωστική λειτουργία 
του ανθρώπου.

Επιπλέον, η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, 
η ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η εξατομικευ-
μένη Ιατρική με εφαρμογές στην θεραπεία του καρκίνου και 
άλλων ασθενειών, γίνονται πραγματικότητα.  

ΤΜΉΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΎΓΕΙΑΣ

Γι’ αυτό τον λόγο, ένα πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών 
Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι 
αφενός συναρπαστικό και αφετέρου ανοίγει την πόρτα σε 
ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης στους τομείς της 
φροντίδας υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Τα προγράμματά μας θα σας δώσουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχετε σε μιαν άκρως ενδιαφέρουσα, καινοτόμο 
επιστημονική έρευνα και θα σας δώσουν τα εφόδια για να 
συμβάλετε στη βελτίωση των προτύπων της υγείας στην 
Κύπρο και το εξωτερικό. 

«Αν και ακόμη να φτάσω στο τέρμα, έχω ήδη αποκτήσει τόσα πολλά σπουδάζοντας 
στο UNIC: γνώσεις, αυτοπεποίθηση, ευκαιρίες και φίλους. Οι σπουδές στη 
Φαρμακευτική αποτελούν σίγουρα πρόκληση, αλλά το ταξίδι σε ανταμείβει. Έχω 
μάθει ήδη πολλά και ανυπομονώ για ό,τι έπεται!»

Nadimeh Halloum 
Φαρμακευτική, Τάξη του 2018

Εργαστήριο Φαρμακευτικής

Σύνοψη
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«Στο UNIC έχω αποπερατώσει τις προπτυχιακές μου σπουδές 
και μέρος των μεταπτυχιακών, και μπορώ με βεβαιότητα να πω 
ότι πρόκειται για μιαν απίστευτα ικανοποιητική εμπειρία. Δεν 
αμφισβητείται η ποιότητα των ακαδημαϊκών μαθημάτων, και 
η διδακτέα ύλη ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα υψηλής 
ποιότητας.  Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης και 
κατανόησης ανάμεσα σε καθηγητές και φοιτητές, και η απαρέγκλιτη 
υποστήριξη των διδασκόντων. Το UNIC με βοήθησε αδιαμφισβήτητα 
να τελειοποιήσω τις δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες στη 
σταδιοδρομία μου».

Γιώργος Δ. Γεωργίου
Βιολογία του Ανθρώπου, Τάξη του 2012
Βιοϊατρικές Επιστήμες (Ανοσιολογία), Τάξη του 2017

Εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό 
προσωπικό, με μεγάλο αριθμό 
διδασκόντων πλήρους απασχόλησης 
να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές 
δραστηριότητες σε διαφορετικά πεδία, με 
πέραν των 50 δημοσιεύσεων ετησίως

9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ UNIC

Ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια 
προηγμένης τεχνολογίας

Το μεγαλύτερο τμήμα στον τομέα του 
στην Κύπρο, με πρωτοποριακή διδακτέα 
ύλη, δομημένη πάνω σε δυναμικά 
προγράμματα σπουδών

Το πρόγραμμα Βιολογίας του Ανθρώπου 
είναι το πρώτο στο είδος του που 
προσφέρεται σε Κύπρο και Ελλάδα, 
με επιλογή ειδίκευσης στην Κυτταρική 
Βιολογία, έναν από τους πιο ραγδαία 
αναπτυσσόμενους τομείς στη βιολογική 
έρευνα

Τα προγράμματα της Φαρμακευτικής 
και της Επιστήμης του Αθλητισμού είναι 
τα μεγαλύτερα στην Κύπρο από άποψη 
εγγραφής φοιτητών 

Προσφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης 
εργαστηριακών δεξιοτήτων, σχεδια-
σμού και διεξαγωγής εργαστηριακών 
πειραμάτων, καθώς και συλλογής, 
ανάλυσης και παρουσίασης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ύψηλό ποσοστό ένταξης σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα 
παγκοσμίως

Τα προγράμματά μας είναι πλήρως 
αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες 
Επαγγελματικές Οργανώσεις στην 
Κύπρο και την ΕΕ

Ύψηλό ποσοστό απασχόλησης μετά την 
αποφοίτηση στην Κύπρο και το εξωτερικό
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Το Τμήμα Μηχανικής προσφέρει όλους τους 
βασικούς επιμέρους κλάδους της Μηχανικής, δηλαδή 
Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική 
Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος, και Μηχανική 
Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου.

Και τα πέντε επιμέρους πεδία της Μηχανικής υπόκεινται 
σε διαρκή τεχνολογική εξέλιξη χάρη σε μια πληθώρα 
νέων ανακαλύψεων και πρωτοποριακών εφαρμογών 

ΤΜΉΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Κάθε πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένους 
διδάσκοντες με μακρά πείρα στη διδασκαλία και την 
έρευνα, αλλά και από πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
υψηλής τεχνολογίας, που προάγουν την πρακτική εμπειρία 
και την τεχνική κατάρτιση.

Στόχος μας, είναι να δημιουργήσουμε ικανούς και 
επιδέξιους μηχανικούς, με γερό θεωρητικό και πρακτικό 
υπόβαθρο σε διάφορους τομείς της μηχανικής.

«Το UNIC με βοήθησε να ανακαλύψω τις ικανότητες και τα ταλέντα μου, και αποτέλεσε για 
μένα μια νέα, φιλόξενη οικογένεια. Έχω γνωρίσει πολύ υποστηρικτικούς καθηγητές, που 
με βοήθησαν να αποκτήσω ένα ισχυρό υπόβαθρο και πολύτιμες γνώσεις σε σχέση με τον 
τομέα μου. Συμμετέχω επίσης στο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, όπου συνεργάζομαι με μια αξιόλογη ομάδα ανθρώπων. Το σημαντικότερο 
απ’ όλα, όμως, είναι ότι η μαθητεία μου εδώ με έμαθε να αγαπώ το μελλοντικό μου 
επάγγελμα! Δηλώνω περήφανη φοιτήτρια του UNIC». 

Daria Korobchuk 
Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τάξη του 2017 

Μάθημα στο Εργαστήριο Ηλεκτρολογικής Μηχανικής

Σύνοψη
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«Βρίσκομαι στο τελευταίο έτος σπουδών στο UNIC, με ειδίκευση 
στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και δευτερεύουσα ειδίκευση στην 
Πληροφορική. Στα πέντε αυτά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθώ τόσο ως μέλος ομάδας όσο 
και ατομικά. Έχω λάβει σειρά διεθνών διακρίσεων σε διάφορους 
διαγωνισμούς τεχνολογίας και καινοτομίας (Ennovation, Hackathon), 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής μου στον παγκόσμιο τελικό 
του εγνωσμένου κύρους Microsoft Imagine Cup. Την ίδια χρονιά, 
η ομάδα μου εξασφάλισε το βραβείο δημιουργικότητας Facebook, 
κατακτώντας την πρώτη θέση παγκοσμίως! Τα τρία τελευταία χρόνια 
των σπουδών μου εργάζομαι πάνω στη δημιουργία πρωτοποριακών 
εφαρμογών δικτύου και κινητής τηλεφωνίας για το Πανεπιστήμιο, 
στο πλαίσιο της ευρύτερης εστίασης του UNIC στην τεχνολογική 
πρόοδο. Είχα επίσης την ευκαιρία να εργαστώ στη Μονάδα 
Πληροφορικής του Τμήματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και στη 
Μονάδα Πληροφορικής της Globaltraining, αναπτύσσοντας μια σειρά 
εφαρμογών (πλατφόρμα Moodle, βάση ερευνητικών δεδομένων, 
εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και άλλες εφαρμογές)».

Hessan Adnani
Ηλεκτρολογική Μηχανική - Δευτερεύουσα Ειδίκευση 
Πληροφορικής, Τάξη του 2017

Ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών 
στη μηχανική, με τομείς εξειδίκευσης

9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΜΉΧΑΝΙΚΉ ΣΤΟ UNIC

Μικρές τάξεις (κάτω των 20 φοιτητών) 
που προάγουν την αριστεία στη 
διδασκαλία και τη μάθηση

Ερευνητικές συνεργασίες με τη 
βιομηχανία του τομέα, πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα

Διδάσκοντες με σημαντικές δημοσιεύσεις 
και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
με εξωτερική χρηματοδότηση

Προηγμένης τεχνολογίας εργαστήρια 
και εγκαταστάσεις πληροφορικής 

Πλήρης επαγγελματική πιστοποίηση 
στην Κύπρο από το Επιστημονικό και 
Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ)

Η Μηχανική συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους πιο έγκριτους τομείς και στα 
πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα 
παγκοσμίως, παρέχοντας έτσι 
οικονομική εξασφάλιση και 
επαγγελματική επιτυχία

Οι απόφοιτοι εργοδοτούνται συχνά 
από επιφανείς εταιρείες για να 
εργαστούν πλάι σε έμπειρους 
μηχανικούς, πάνω σε προγράμματα 
υψηλής τεχνολογίας με σημαντικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία

Οι μηχανικοί εκπαιδεύονται να λύνουν 
δύσκολα και καίρια προβλήματα, 
χρησιμοποιώντας αναλυτικές 
δεξιότητες και τη δημιουργικότητά 
τους, που συχνά τους εμπνέει να 
εξελιχθούν σε σπουδαίους εφευρέτες 
και ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας
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Η τεχνολογία και η εφαρμογή της εξελίσσεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς, κι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
ταχύτητα επέκτασης των κλάδων της Πληροφορικής και 
των Μαθηματικών, αλλά και στο εύρος της επιρροής που 
αυτοί ασκούν στις μοντέρνες κοινωνίες και οικονομίες.

Το Τμήμα Πληροφορικής εκπαιδεύει τους φοιτητές 
προκειμένου να μπορούν να συνεισφέρουν στην αλλαγή 
του πεδίου της Πληροφορικής και των Μαθηματικών. 

ΤΜΉΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στα προγράμματα του Τμήματος, θα έρθετε σε επαφή 
με τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις, θα εμπλακείτε σε 
έρευνα αιχμής που αφορά, ανάμεσα σ’ άλλα, στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη, στην Εικονική Πραγματικότητα και στο 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), αλλά και θα αναπτύξετε 
την ικανότητα να λύνετε περίπλοκα προβλήματα ώστε να 
είστε έτοιμοι για σταδιοδρομία σε συναφείς κλάδους. 

«Προτού ξεκινήσω τις σπουδές μου, έψαχνα να βρω ένα πρόγραμμα που θα μου 
έδινε όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ξεχωρίσω στον κλάδο μου. Σπουδάζοντας 
Πληροφορική στο UNIC, κατάφερα να χτίσω μια γερή βάση για το μέλλον. Τα 
μαθήματα και η βαθιά γνώση και πείρα των λεκτόρων στον τομέα τους, μου έδωσαν 
επιπρόσθετα κίνητρα που με βοήθησαν να ξεκινήσω άμεσα την καριέρα μου ως 
προγραμματιστής λογισμικού».

Σάββας Καρασάββας 
Πληροφορική – Κατεύθυνση Ασφάλειας Κυβερνοχώρου, Τάξη του 2017 

Επίδειξη HTC Vive στο Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας του UNIC

Σύνοψη
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«Η φοίτηση στον κλάδο Πληροφορικής του UNIC είναι σπουδαία 
εμπειρία. Οι καθηγητές είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου, 
και πάντα πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους και να παράσχουν στήριξη. Στα περισσότερα μαθήματα, η 
αναλογία καθηγητή-φοιτητή είναι εντυπωσιακά χαμηλή, πράγμα 
που σημαίνει ότι εύκολα γνωρίζεσαι με τους συμφοιτητές σου, ενώ 
επιτρέπει στους καθηγητές να εξοικειωθούν με τους φοιτητές και να 
παραδίδουν την ύλη στον σωστό ρυθμό».

Hanna Sababa
Πληροφορική, Τάξη του 2018 Διακεκριμένοι διδάσκοντες διεθνούς 

φήμης και εμβέλειας

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΚΉ ΣΤΟ UNIC

Απόκτηση πτυχίου σε έναν από τους πιο 
περιζήτητους κλάδους παγκοσμίως, με 
περίπου 756,000 κενές θέσεις εργασίας 
για επαγγελματίες της Πληροφορικής 
στην Ευρώπη μέχρι το 2020

Καινοτόμος ύλη για τα προγράμματα 
Πληροφορικής, με κατευθύνσεις σε 
τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις 
στον κλάδο

Συμμετοχή των φοιτητών σε έρευνα 
αιχμής σε καίριους κλάδους, 
όπως Πληροφορική, Ασφάλεια 
Κυβερνοχώρου, Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρόσβαση στις πιο πρόσφατες 
τεχνολογίες Εικονικής 
Πραγματικότητας

Πλήρης επαγγελματική πιστοποίηση 
στην Κύπρο από το Επιστημονικό και 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Συμμετοχή φοιτητών σε διεθνείς 
διαγωνισμούς (Hackathon, 
PentestCyprus, Imagine Cup) και 
απόσπαση διεθνών βραβείων: 
Παγκόσμιος Ημιτελικός για το Microsoft 
Imagine Cup (2015) και Βραβείο 
Δημιουργικότητας Facebook (2016)
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Ιατρική, MBBS*
4ετής Κύκλος Σπουδών για κατόχους πρώτου πτυχίου

Ιατρική, MD
6ετής Κύκλος Σπουδών για απόφοιτους λυκείου

Οικογενειακή Ιατρική (PgDip/MSc) ** 

Ιατρικές Επιστήμες (PhD)  
* Το πτυχίο απονέμεται από την Ιατρική Σχολή St George's, 
University of London
** Το πτυχίο απονέμεται ταυτόχρονα από το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και το St George’s, University of London

ΙΑΤΡΙΚΗ
 ΣΧΟΛΉ 

Κέντρο Ανατομίας Ιατρικής Σχολής
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Εδώ και δύο δεκαετίες, το UNIC ηγείται της ανάπτυξης των 
προγραμμάτων επιστημών ζωής και υγείας στην Κύπρο.

Το 2011, το UNIC ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα Ιατρικής 
στην Κύπρο, προσφέροντας το 4ετές πρόγραμμα Ιατρικής 
MBBS του St George's, University of London, το οποίο 
απευθύνεται  σε κατόχους πρώτου πτυχίου και οδηγεί στην 
απόκτηση πτυχίου Iατρικής από το St George's. Η ποιότητα 
του Προγράμματος διασφαλίζεται από το Γενικό Ιατρικό 
Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ιατρική Σχολή του 
UNIC προσφέρει σήμερα 6ετές πρόγραμμα σπουδών για 
απόκτηση τίτλου MD, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους 
λυκείου, καθώς και μεταπτυχιακό (MSc) στην Οικογενειακή 
Ιατρική για ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτή 
τη στιγμή, περισσότεροι από 500 φοιτητές απ’ όλο τον 
κόσμο – χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και 
η Νέα Ζηλανδία – φοιτούν στην Ιατρική Σχολή του UNIC. 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
 ΣΧΟΛΉ 

Εκτός από τα επιτεύγματά μας στην ιατρική εκπαίδευση 
και την έρευνα, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από 
καθηγητές παγκοσμίου κύρους, από το έμπειρο και 
βοηθητικό μας προσωπικό, τις διεθνείς συνεργασίες 
και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων 
και της βιβλιοθήκης. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
του Προγράμματος ενσωματώνει εξ αρχής κλινικές 
και επιστημονικές πτυχές μάθησης, προάγει τη γνώση 
μέσα από τη συνεργασία και την πρακτική εμπειρία, και 
αναπτύσσει την κριτική σκέψη και τον προβληματισμό,  
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική σας 
σταδιοδρομία στην Ιατρική επιστήμη.

Οι απόφοιτοί μας ασκούν το ιατρικό επάγγελμα διεθνώς, σε 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το ΗΒ, άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, το Ισραήλ και ο Λίβανος.

«Το διδακτικό πρόγραμμα, που βασίζεται στην εκμάθηση μέσω επίλυσης κλινικών 
προβλημάτων, στις εβδομαδιαίες ενότητες κλινικών δεξιοτήτων, και στην επαφή με 
ασθενείς από τα αρχικά στάδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό 
διδακτικό προσωπικό, θέτουν τις βάσεις για μια συναρπαστική πορεία στην Ιατρική Σχολή. 
Όλα τα στοιχεία του προγράμματος είναι άριστα δομημένα, και η πανεπιστημιούπολη 
και οι εγκαταστάσεις εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις και τις προσδοκίες ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος για την απόκτηση πτυχίου Ιατρικής. Καθοριστικοί 
παράγοντες που συντείνουν αποφασιστικά στην επιτυχία των σπουδαστών».

Hugh Elliott
MBBS, Τάξη του 2018 

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής

Σύνοψη



Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

189188

Ιατρική Σχολή

H Ιατρική Σχολή St George’s είναι η δεύτερη σε 
αρχαιότητα Ιατρική Σχολή στην Αγγλία, και η πρώτη 
που προσέφερε πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
κατατάσσεται στα 250 κορυφαία πανεπιστήμια του 
κόσμου, με βάση την έγκυρη έρευνα Times Higher 
Education για την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων.

Ο τίτλος σπουδών MBBS που προσφέρεται από το UNIC 
απονέμεται από την Ιατρική Σχολή St George’s, University 
of London, ενώ απολαμβάνει την ίδια αναγνώριση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και με ελάχιστες εξαιρέσεις σε όλο τον 
κόσμο. Τα πρώτα δύο έτη φοίτησης πραγματοποιούνται 
στην Κύπρο, και τα δύο τελευταία σε πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή St George’s, University of London

Οι σπουδαστές εξασφαλίζουν πτυχίο από την Ιατρική Σχολή 
του St George's, University of London. Πρόκειται για μια 
πραγματικά εξαιρετική ευκαιρία για φοιτητές από όλο τον 
κόσμο να παρακολουθήσουν το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, να 
υποβληθούν στις ίδιες αξιολογήσεις, και να εξασφαλίσουν το 
ίδιο πτυχίο, όπως αν φοιτούσαν στο Λονδίνο.

Κλινική Άσκηση 
Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλινικής κατάρτισης 
που εκτείνεται σε τρεις ηπείρους, η Ιατρική Σχολή 
προσφέρει μια πραγματικά διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία. 
Τα πρώτα έτη σπουδών (2 για το MBBS, 4 για το MD) 
πραγματοποιούνται στην Κύπρο, με τους φοιτητές να 
αποκτούν, από τα αρχικά στάδια, κλινική εμπειρία στα 
σημαντικότερα νοσοκομεία της χώρας.

Τα δύο τελευταία χρόνια του 4ετούς τίτλου MBBS 
πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία, όπως 
το Νοσοκομείο Swedish Covenant στο Σικάγο, τα Γενικά 
Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού, το Ιατρικό Κέντρο 
Sheba στο Τελ Αβίβ, και τα συμβεβλημένα νοσοκομεία 
του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας Ponce, στο Πουέρτο 
Ρίκο. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που πραγματοποιούν την 
κλινική τους κατάρτιση στην Κύπρο και ενδιαφέρονται να 
βιώσουν το κλινικό περιβάλλον των ΗΠΑ, μπορούν να 
τοποθετηθούν από 10 μέχρι 20 βδομάδες σε νοσοκομεία 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δύο τελευταία χρόνια του 6ετούς προγράμματος MD 
πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία στην 
Κύπρο, με επιλογή προαιρετικής άσκησης στις Ηνωμένες 
Πολιτείες κατά το τελευταίο έτος. 

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία στο Εξωτερικό
 • Swedish Covenant Hospital, Σικάγο, Ιλλινόις, ΗΠΑ
 • Ponce Health Sciences University, Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ 
 • New York Medical College: Brookdale Hospital, ΗΠΑ
 • Westchester Hospital, Μαϊάμι, Φλόριδα, ΗΠΑ
 • Southampton Hospital, Λονγκ Άιλαντ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
 • Shriners Hospitals for Children, Σπρίνγκφιλντ, 
Μασαχουσέτη, ΗΠΑ

 • Sheba Medical Centre, Tel Hashomer, Ισραήλ

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία στην Κύπρο
 • Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Λευκωσία
 • Απολλώνειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
 • Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
 • Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Λεμεσός
 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία
 • Ιατρικό Κέντρο Ευαγγελίστρια, Λευκωσία
 • Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Λευκωσία
 • Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
 • Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ’, Λευκωσία
 • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία
 • Πάνθεο Οφθαλμολογικό Κέντρο, Λεμεσός
 • Πολυκλινική Υγεία, Λεμεσός

Swedish Covenant Hospital, Σικάγο, Ιλλινόις

Η πρώτη αποφοίτηση ιατρών στην Κύπρο το 
2015 από την Ιατρική Σχολή του UNIC
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«Το να εγκαταλείψω τις ΗΠΑ για να εγγραφώ σε μια Ιατρική Σχολή 
στην άλλη άκρη του κόσμου, ήταν μια απ’ τις πιο συναρπαστικές 
αποφάσεις που έχω πάρει – και μάλλον μια απ’ τις καλύτερες. 
Από τις πρώτες κιόλας μέρες, άρχισα να έχω σχεδόν εβδομαδιαία 
επικοινωνία με ασθενείς μέσα από επισκέψεις σε κλινικές και 
κοινοτικά κέντρα. Όλοι οι καθηγητές μου είναι κλινικοί ιατροί 
που έχουν εκπαιδευτεί και εργαστεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. 
Παρομοίως, το πρόγραμμα σπουδών είναι διεθνές από κάθε 
άποψη, καθώς οι περισσότεροι συμφοιτητές μου προέρχονται από 
χώρες όπως ΗΒ, Καναδάς, Αυστραλία, Ισραήλ, Λίβανος, Ιταλία, 
ΗΠΑ. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο για τις χώρες καταγωγής 
μας και τα κρατικά συστήματα υγείας. Μετά το τέλος των δύο 
πρώτων χρόνων στην Κύπρο, μπορούμε να επιλέξουμε το Σικάγο, 
το Πουέρτο Ρίκο ή την Κύπρο για τα δύο χρόνια της κλινικής μας 
κατάρτισης. Για μένα, το γεγονός ότι θα μπορούσα να επιστρέψω 
στις ΗΠΑ για την κλινική μου άσκηση, έκανε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό».

Karine De Souza
Ιατρική, MBBS, Τάξη του 2019

Η πρώτη και μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή 
στην Κύπρο, με την πρώτη ομάδα 
ιατρών που έχουν ποτέ αποφοιτήσει 
στην Κύπρο

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΤΟ UNIC

Πρωτοποριακό διδακτικό πρόγραμμα 
με έκθεση σε κλινικό περιβάλλον 
και προσήλωση στην εκμάθηση, 
επικεντρωμένη στο πρόβλημα

Πρόγραμμα MBBS σε συνεργασία με το 
St George’s, University of London, τη 
δεύτερη σε αρχαιότητα Ιατρική Σχολή 
στην Αγγλία, η οποία συγκαταλέγεται 
μεταξύ των 250 κορυφαίων 
πανεπιστημίων στον κόσμο

Συνεργασία με νοσοκομεία για πρακτική 
άσκηση στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Πουέρτο 
Ρίκο και την Κύπρο

Ολοκαίνουριες εγκαταστάσεις προηγμένης 
τεχνολογίας, που περιλαμβάνουν 
Εργαστήρια Κλινικών Δεξιοτήτων και 
Ανατομίας/Νευροανατομίας 

Δυνατότητα οικονομικής βοήθειας

Περισσότεροι από 500 φοιτητές από 
58 χώρες, περιλαμβανομένων των 
ΗΠΑ, του ΗΒ, του Καναδά και της 
Αυστραλίας, καθώς και διαφόρων 
ευρωπαϊκών χωρών

Δύο σειρές αποφοίτων ασκούνται ήδη 
σε όλο τον κόσμο
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Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (BA)
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA)
Κατευθύνσεις: Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια / Σπουδές Μέσης Ανατολής 
και Ανατολικής Μεσογείου
Δημόσια Δοίκηση (MPA)
Δημόσια Διοίκηση (PhD)
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD)

Τμήμα Νομικής
Νομική (LLB)
Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ)
Νομική (LLM)
Κατευθύνσεις: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων / Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Κοινωνική Δικαιοσύνη
Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc) - Κοινό Πρόγραμμα με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων (LLM) - Κοινό Πρόγραμμα 
με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Νομική (PhD)

ΝΟΜΙΚΗ
ΣΧΟΛΉ
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Τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που 
αφορούν την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και 
την ευρύτερη περιοχή, την ΕΕ και τη διεθνή σκηνή, 
βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς μεταβολής. Τα 
προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων αποσκοπούν στην 
ανάλυση και αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών, στο 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης 
σε ένα ευρύ φάσμα συναφών γνωστικών πεδίων, όπως 
οι Κοινωνικές Επιστήμες, τα Οικονομικά και η Ιστορία.

ΤΜΉΜΑ
ΕΎΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΎΔΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Το Τμήμα προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σε τομείς 
ειδίκευσης που θα σας επιτρέψουν να σταδιοδρομήσετε 
στον κλάδο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στόχος 
μας, είναι να σας εφοδιάσουμε με τις γνώσεις και δεξιότητες 
που θα χρειαστείτε προκειμένου να απασχοληθείτε σε 
διάφορα συναφή περιβάλλοντα εργασίας. Οι απόφοιτοι του 
Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε διεθνείς οργανισμούς, 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε πολυεθνικές εταιρείες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ολοκλήρωσα όχι μόνο ένα συναρπαστικό πρόγραμμα 
σπουδών, αλλά μπόρεσα ταυτόχρονα να αναπτύξω τις προσωπικές και κοινωνικές 
μου δεξιότητες. Οι φοιτητές του UNIC επωφελούνται της γνώσης και της στήριξης 
εξαιρετικών καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να 
τους καθοδηγήσουν και να τους βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή και σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, είχα την τύχη να γνωρίσω και τον 
σημερινό επαγγελματικό μου εταίρο».

Κάλια Δημητριάδου
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τάξη του 2007 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Σύνοψη
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Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων

«Η εμπειρία μου στο UNIC άξιζε από κάθε άποψη! Μου δόθηκε 
η ευκαιρία να σπουδάσω σε έναν συναρπαστικό κλάδο, που αυτή 
τη στιγμή αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, δεδομένων των 
εξελίξεων στον διεθνή και ευρωπαϊκό στίβο. Όχι μόνο απέκτησα 
την απαραίτητη γνώση για να εργαστώ στον τομέα αυτό, αλλά 
παράλληλα εκπαιδεύτηκα στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης, κι 
αυτό μου έχει επιτρέψει να διεκπεραιώσω σημαντικά έργα που 
καταπιάνονται με πολύπλοκη έρευνα σε ευρωπαϊκά θέματα, 
καινοτομία και διά βίου μάθηση. Είχα επίσης την τύχη να γνωρίσω 
σπουδαίους ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο, και να διδαχθώ από 
έξοχους καθηγητές, που ήταν και παραμένουν δίπλα μου σε κάθε 
μου βήμα». 

Αγγελική Σολομωνίδου 
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τάξη του 2009
Νομική, Τάξη του 2018

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ UNIC

Ένα από τα κορυφαία τμήματα της περιοχής 
στον κλάδο των Διεθνών Σχέσεων

Ένα από τα κορυφαία τμήματα του κόσμου 
στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου

Κέντρο Αριστείας Jean Monnet για την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική και Έδρα Jean 
Monnet για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εκδίδει το «The Cyprus Review», 
το πρώτο αγγλόφωνο επιστημονικό 
περιοδικό με θέμα πρωτότυπη 
κυπρολογική έρευνα

Εκδίδει την επιστημονική επετηρίδα 
«Eastern Mediterranean Geopolitical 
Review», εστιάζοντας σε θέματα που 
επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο και 
τη Μέση Ανατολή 

Εγκαθίδρυσε το «Κυπριακό Κέντρο 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ύποθέσεων», 
πρωτοποριακή δεξαμενή σκέψης και 
ερευνητική μονάδα, που εξασφαλίζει 
σημαντική χρηματοδότηση για έρευνα 
και προάγει τη δημόσια συζήτηση στην 
ευρύτερη περιοχή 

Διευθύνει τη Διπλωματική Ακαδημία, 
που συνεργάζεται με θεσμούς όπως το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο και το Ύπουργείο Εξωτερικών 
της Κύπρου

Συνεργάζεται με την Έδρα Διαλόγου 
Μεσανατολικών Σπουδών, που διεξάγει 
στοχευμένη έρευνα με θέμα τη Μέση 
Ανατολή 

Μέλη του διδακτικού προσωπικού 
υπηρετούν ως σύμβουλοι σε εθνικά 
συμβουλευτικά όργανα, όπως το 
Γεωστρατηγικό Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής  

Τα προγράμματα διδάσκονται από 
επιφανείς ειδικούς στην πολιτική της 
Μέσης Ανατολής, της ΕΕ και της διεθνούς 
πολιτικής, στην Κύπρο, η οποία όντας 
κράτος μέλος της ΕΕ διατηρεί στενούς 
δεσμούς με τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία
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Με περισσότερα από 20 χρόνια στην παροχή άριστης 
νομικής εκπαίδευσης, το Τμήμα Νομικής ήταν το πρώτο 
στο οποίο απονεμήθηκαν Πτυχία Νομικής στην Κύπρο, 
επίσημα αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία 
και επαγγελματικά αναγνωρισμένα από το Νομικό 
Συμβούλιο Κύπρου.

Σήμερα, προσφέρουμε τα προγράμματα Νομικής τόσο 
στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Αποτελούνται 
από αριθμό πρωτοποριακών μαθημάτων Νομικής που 
αναγνωρίζονται για πρόσβαση στο νομικό επάγγελμα. 

ΤΜΉΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ

Μέσα από τα προγράμματα σπουδών, στοχεύουμε να σας 
εφοδιάσουμε με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιφανείς 
θέσεις, όπως δικηγόροι, δικαστές, νομικοί σύμβουλοι, 
εσωτερικοί σύμβουλοι, διευθυντές σε ιδιωτικές και 
πολυεθνικές εταιρείες, και δημόσιοι αξιωματούχοι.

Το Τμήμα θα σας εφοδιάσει με πολύτιμες ακαδημαϊκές 
δεξιότητες μέσα σε ένα αμιγώς νομικό περιβάλλον, από 
καθηγητές που κατέχουν και μεταδίδουν διευρυμένες 
γνώσεις όλων των νομικών πλαισίων. Ως εκ τούτου, 
πολλοί απόφοιτοί μας έχουν διαπρέψει στον νομικό τομέα, 
σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα τη συγκεκριμένη επιλογή ζωής. Το UNIC μού έχει 
προσφέρει πάρα πολλά σε σχέση με τον Κλάδο μου, και συνάμα αμέτρητες σημαντικές 
εμπειρίες. Είχα την εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσω σημαντικά συνέδρια για 
το ποινικό δίκαιο, και να συμμετάσχω στην πρώτη στην Κύπρο ποινική εικονική δίκη, 
η οποία οργανώθηκε από το UNIC. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το UNIC με έχει 
βοηθήσει να αναπτυχθώ και να εξελιχθώ ως φοιτήτρια αλλά και ως άνθρωπος».

Πέρυ Γερακιανάκη  
Νομική, Τάξη του 2018

2ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και 
Εγκληματολογίας, το Μεγαλύτερο του Είδους στην Περιοχή

Σύνοψη
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Τμήμα Νομικής

«Θεωρώ το πτυχίο Νομικής που απέκτησα από το UNIC μια 
εμπλουτιστική εμπειρία. Οι καθηγητές ήταν αξιόλογοι, και πρόθυμοι 
να μας συνδράμουν σε κάθε μας προβληματισμό. Εκτίμησα ιδιαίτερα 
τον αριθμό μαθημάτων επιλογής, που μου επέτρεψε να εστιάσω στο 
νομικό πεδίο που ακολουθώ τώρα. Είχα επίσης την τύχη να επιλεχθώ 
για τη Μονάδα Νομικής Κλινικής του UNIC, όπου είχαμε επεξεργαστεί 
λύσεις για τη δικαιοσύνη ανηλίκων, οι οποίες παρουσιάστηκαν εν 
τέλει στην αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή. Εν ολίγοις, θα έλεγα ότι 
πέρασα τέσσερα συναρπαστικά και δημιουργικά χρόνια. Θα σύστηνα 
ανεπιφύλακτα τις σπουδές στο UNIC».

Tea Despot
Νομική, Τάξη του 2016

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΎΔΑΣΕΤΕ 
ΝΟΜΙΚΉ ΣΤΟ UNIC

20 χρόνια πείρας στην παροχή άριστης 
νομικής εκπαίδευσης

Καινοτόμα προγράμματα σπουδών 
που στοχεύουν σε ακαδημαϊκή 
και επαγγελματική υπεροχή, τα 
οποία διδάσκονται από κορυφαίους 
ακαδημαϊκούς νομικούς και μάχιμους 
δικηγόρους στην Κύπρο

Απένειμε τα πρώτα στην Κύπρο πτυχία 
Νομικής, επίσημα αναγνωρισμένα 
από την Κυπριακή Δημοκρατία και 
επαγγελματικά αναγνωρισμένα από το 
Νομικό Συμβούλιο Κύπρου

Συμφωνία συνεργασίας για κοινό 
διδακτορικό πτυχίο με τα κορυφαία 
διεθνή Πανεπιστήμια της Πάδοβας, του 
Ζάγκρεμπ, του Δυτικού Σύδνεϋ και του 
Παντείου Πανεπιστημίου

Κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο 
Ποινικό Δίκαιο και τις Εξαρτήσεις 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο 
Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων με το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μεγάλος αριθμός μάχιμων δικηγόρων 
και δικαστών έχουν εγγραφεί στα 
μεταπτυχιακά μας προγράμματα

Συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος 
Τσάτσου και το University of London 
External

Απόφοιτοι των προγραμμάτων έχουν 
γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές 
σπουδές επιπέδου Masters και PhD σε 
διακεκριμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια  

Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα στον 
κόσμο που προσφέρει συγκριτική 
νομική εκπαίδευση από τη σκοπιά του 
Κοινοδικαίου, του Ηπειρωτικού Δικαίου 
και του Μικτού Νομικού Συστήματος



Αποποίηση Ευθύνης

Έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ανά χείρας 
Οδηγό Σπουδών είναι ορθές και ακριβείς κατά την ημερομηνία 
εκτύπωσης (Μάιος 2017). Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα 
στην έντυπη εκδοχή και στις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ισχύει η ηλεκτρονική εκδοχή.

Το Πανεπιστήμιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να 
παραδώσει τα προγράμματα όπως περιγράφονται στον ανά χείρας 
Οδηγό Σπουδών. Ωστόσο, ενδέχεται κατά καιρούς να προκύψουν 
αλλαγές. Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 
προβεί σε αλλαγές στο περιεχόμενο ή στις μεθόδους παράδοσης 

του προγράμματος, και είτε να συγχωνεύσει είτε να αποσύρει 
συγκεκριμένα προγράμματα. Αν κάποιο πρόγραμμα δεν θα 
προσφέρεται πια, το Πανεπιστήμιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να προτείνει κατάλληλο εναλλακτικό πρόγραμμα, δεν 
μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι θα είναι σε θέση να πράξει κάτι τέτοιο.

Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει, χωρίς 
προειδοποίηση, οποιανδήποτε πληροφορία για τις υπηρεσίες 
που περιέχονται στον ανά χείρας Οδηγό Σπουδών. Προϋπόθεση 
εγγραφής, για όλους τους φοιτητές, θα είναι η συμμόρφωση με τους 
πειθαρχικούς κανόνες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί 
σε ηλεκτρονική μορφή (online). 
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