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1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Με έδρα του τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου - μέλος 
της ΕΕ - το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα 
κορυφαία προσανατολισμένα στην έρευνα πανεπιστήμια στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αφοσιωμένο στη διδασκαλία, 
την έρευνα και την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική 
συμμετοχή και τη συμβολή στον πολιτισμό, στοχεύει πάντα στην 
αριστεία. 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά 
(δια ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, 
προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, 
φιλοξενώντας περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 
περισσότερες από 100 χώρες. 

Το Πανεπιστήμιο διεξάγει εκτεταμένη υψηλής ποιότητας βασική, 
εφαρμοσμένη και διεπιστημονική έρευνα προς όφελος της 
κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς 
τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, 
εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες 
τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Η αφοσίωση του Πανεπιστημίου στην πιστή εφαρμογή του 
Τετραγώνου της Γνώσης μέσω της ενεργού συνεργασίας 
του με ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία και την κοινωνία, 
διασφαλίζει την εναρμόνιση των προγραμμάτων του με τις 
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιτυγχάνει την 
άμεση αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τα αντίστοιχα 
επαγγελματικά σώματα, προετοιμάζοντας τους απόφοιτούς 
του για μια παγκόσμια καριέρα στο σημερινό εξελισσόμενο 
εργασιακό περιβάλλον. 

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, 
καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις 
επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. 
Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο 3% των 
καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times 
Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022. 
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Με έδρα του τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου - μέλος 
της ΕΕ - το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα 
κορυφαία προσανατολισμένα στην έρευνα πανεπιστήμια στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αφοσιωμένο στη διδασκαλία, 
την έρευνα και την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική 
συμμετοχή και τη συμβολή στον πολιτισμό, στοχεύει πάντα στην 
αριστεία. 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά 
(δια ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, 
προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, 
φιλοξενώντας περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 
περισσότερες από 100 χώρες. 

Το Πανεπιστήμιο διεξάγει εκτεταμένη υψηλής ποιότητας βασική, 
εφαρμοσμένη και διεπιστημονική έρευνα προς όφελος της 
κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς 
τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, 
εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες 
τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Η αφοσίωση του Πανεπιστημίου στην πιστή εφαρμογή του 
Τετραγώνου της Γνώσης μέσω της ενεργού συνεργασίας 
του με ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία και την κοινωνία, 
διασφαλίζει την εναρμόνιση των προγραμμάτων του με τις 
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιτυγχάνει την 
άμεση αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τα αντίστοιχα 
επαγγελματικά σώματα, προετοιμάζοντας τους απόφοιτούς 
του για μια παγκόσμια καριέρα στο σημερινό εξελισσόμενο 
εργασιακό περιβάλλον. 

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, 
καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις 
επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. 
Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο 3% των 
καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times 
Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022. 
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Ακαδημαϊκή 
Αριστεία1

ΣΤΑ 301-400 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η κατάταξη Times Higher 
Education World University 
Rankings by Subject 2021 
κατατάσσει το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας μεταξύ των 301-
400 καλύτερων πανεπιστημίων 
στον κόσμο, στον τομέα 
των Επιχειρήσεων και των 
Οικονομικών. Αντίστοιχα, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
τοποθετείται στη θέση 1 σε Κύπρο 
και Ελλάδα και ανάμεσα στα 
κορυφαία 100 στην ΕΕ, στον τομέα.

1η ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
ίδρυσε την πρώτη Ιατρική Σχολή 
στην Κύπρο, προσφέροντας το 
MBBS, Bachelor of Medicine 
and Bachelor of Surgery του St 
George’s, University of London. 
Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία 
η Σχολή έχει δημιουργήσει 
ένα προπτυχιακό και αριθμό 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
Διατηρεί επίσης διεθνείς 
συνεργασίες με σημαντικά 
νοσοκομεία στο Σικάγο, τη 
Βαλτιμόρη, το Τελ Αβίβ και 
το Barnsley.

ΣΤΑ 601-800 ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Το Times Higher Education World 
University Rankings 2022 κατατάσσει 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα 
στα 601-800 καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου (ανάμεσα στα κορυφαία 
3% από 25,000 πανεπιστήμια 
διεθνώς) και, ως εκ τούτου, 
τοποθετείται στα κορυφαία 250 
πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ/ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
πρωτοπορεί στη διαδικτυακή μάθηση/
εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 
Ευρώπη, υποστηρίζοντας τόσο τα δικά 
του προγράμματα σπουδών όσο και 
αυτά που προσφέρονται από κοινού 
με τους εταίρους του. Είναι το πρώτο 
πανεπιστήμιο της EE που έχει επιτύχει 
την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων 
(QS Stars) στη διαδικτυακή μάθηση/
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το 2017, 
διάκριση η οποία επιβεβαιώθηκε και 
στην επαναξιολόγηση του 2020..  

1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ  
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
BLOCKCHAIN

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
προσφέρει το κορυφαίο ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα στον κόσμο στον τομέα 
της τεχνολογίας Blockchain και 
τα ψηφιακά νόμισματα (MSc in 
Blockchain and Digital Currencies), 
καθώς είναι το 1ο πανεπιστήμιο 
παγκοσμίως που προσέφερε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα 
και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται 
διαχρονικά ως παγκόσμιος 
πρωτοπόρος στον χώρο αυτό.

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
προσφέρει διαπανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών σε 
συνεργασία με κορυφαία 
Πανεπιστήμια-εταίρους, όπως 
το Ινστιτούτο Karolinska, τα 
Πανεπιστήμια του Oviedo, της 
Padova, του Zagreb και του 
Western Sydney, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο.

54

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα σύγχρονο, πλήρες 
και ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο με περισσότερα από 100 
συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, από 
τα οποία πολλά υπήρξαν πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο 
και την ευρύτερη περιοχή, με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
στην Ιατρική, τις Επιστήμες Υγείας, το Blockchain, τη Νομική, 
τη Λογιστική, την Αρχιτεκτονική, τις Διεθνείς Σχέσεις, την 
Εκπαίδευση, την Πληροφορική και τη Μηχανική.
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Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας 
Πρύτανης

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ 601-800 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher 
Education (THE) World University Rankings 2022 
κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα 
601-800 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Αντίστοιχα, 
το Πανεπιστήμιο τοποθετείται ανάμεσα στα 250 καλύτερα 
πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκτο μαζί με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη λίστα των 
καλύτερων πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η εν λόγω κατάταξη είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη 
κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο, αξιολογώντας την 
επίδοση κάθε πανεπιστημίου στους βασικούς πυλώνες της 
Διδασκαλίας, της Έρευνας, της Μεταφοράς της Γνώσης, 
καθώς και της Διεθνούς Εμβέλειας. Η διευρυμένη έκδοση του 

Στα Κορυφαία 3% Παγκοσμίως 
Στα Κορυφαία 250 στην ΕΕ
#47 Παγκοσμίως στη Διεθνοποίηση

76

2022 περιλαμβάνει περισσότερα από 1,600 πανεπιστήμια με 
αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα, από σύνολο 25,000 και 
πλέον πανεπιστημίων που λειτουργούν παγκοσμίως.

Αυτή η πιο πρόσφατη διάκριση επεκτείνει τα επιτεύγματα του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις παγκόσμιες κατατάξεις και 
το τοποθετεί ουσιαστικά ανάμεσα στο 3% των καλύτερων 
πανεπιστημίων του κόσμου, υπογραμμίζοντας την ανοδική 
πορεία του Πανεπιστημίου και την αξιοσημείωτη πρόοδο της 
θέσης του (κατατάχθηκε ανάμεσα στα 801-1000 καλύτερα 
για το 2021). Ταυτόχρονα, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της 
υψηλής ποιότητας και της διεθνούς φήμης του.

«Οι υποψήφιοι φοιτητές και 
φοιτήτριες από την Κύπρο και το 
εξωτερικό έχουν την ευκαιρία 
να σπουδάσουν, είτε με φυσική 
παρουσία είτε εξ αποστάσεως, 
σε ένα από τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου».
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1. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 301-350

2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 401-500

2. Πανεπιστήμιο Κρήτης 401-500

2. Πανεπιστήμιο Κύπρου 401-500

5.  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 501-600

6. 601-800

6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 601-800

8. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 801-1000

8. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 801-1000

8. Πολυτεχνείο Κρήτης 801-1000

8. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 801-1000

8. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 801-1000

8. Πανεπιστήμιο Πατρών 801-1000

8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 801-1000

15.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1201+

15. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1201+

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ #6 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

* Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που δεν εμφανίζονται πιο πάνω δεν συγκαταλέγονται στους τελικούς καταλόγους 
κατάταξης των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο ή/και δεν έχουν λάβει μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται μαζί με μόλις έξι 
άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου στα 800 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με το Times 
Higher Education World University Rankings για το 2022.

Στη συγκεκριμένη κατάταξη, το Πανεπιστήμιο τοποθετείται 
αντίστοιχα ανάμεσα στα 250 καλύτερα πανεπιστήμια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συγκριτικά μόνο τρία Ελληνικά 
πανεπιστήμια κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση στην 
ίδια κατάταξη. 
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. 301-400

2. Πανεπιστήμιο Κύπρου 401-500

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 501-600

3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 501-600

Στα Κορυφαία 301-400 
Παγκοσμίως
Στα Κορυφαία 100 στην ΕΕ 
#1 σε Ελλάδα και Κύπρο

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ #1 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ KYΠΡΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education 
World University Rankings by Subject 2021, κατατάσσουν το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 301-400 καλύτερων 
πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα των Επιχειρήσεων και 
των Οικονομικών. Αυτή η κατάταξη τοποθετεί το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας ως το #1 πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, και 
ανάμεσα στα κορυφαία 100 στην ΕΕ, σε αυτό τον τομέα.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για συνεχή βελτίωση και 
προσαρμογή, ώστε να εξοπλίζει όλο και καλύτερα τους 
αποφοίτους της με τα απαραίτητα θεωρητικά θεμέλια 
και τις απαραίτητες ικανότητες απέναντι σε μια ταχέως 
εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά εργασίας, καθώς και να 
τους ωθεί προς την ανάληψη ηγετικών θέσεων σε όλο το 
επιχειρηματικό φάσμα.

Σε αυτό το πνεύμα, τα μέλη της Σχολής δραστηριοποιούνται 
ιδιαίτερα σε τρεις ερευνητικές κατευθύνσεις: 

 • Της Πρόβλεψης, ειδικά μέσω της διοργάνωσης των 
διακεκριμένων M Competitions που κατέγραψαν ρεκόρ 
ενδιαφέροντος το 2020, με περισσότερες από 100,000 
συμμετοχές από 100 χώρες.

 • Του Blockchain, όπου το Πανεπιστήμιο είναι ένας 
αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος ηγέτης.

 • Της Διοίκησης και του Μάρκετινγκ, με έμφαση στην 
καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και σε εφαρμογές 
που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα προβλήματα  
(real-life applications).
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ο παγκόσμιος οργανισμός QS World University Rankings 
κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τρίτη συνεχή 
χρονιά στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων στην 
Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας 
(EECA Region), στη θέση 126, ανάμεσα σε 3,300 πανεπιστήμια 
που λειτουργούν σε 24 χώρες. 

Τα σταθερά ψηλά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου είναι 
αξιοσημείωτα, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από την 
πλέον δυναμική ανάπτυξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
με ισχυρή εκπροσώπηση από τη Ρωσία, την Τσεχία, την 
Ουγγαρία, την Πολωνία, την Κροατία, τη Ρουμανία, την 
Εσθονία, τη Λιθουανία, την Τουρκία και την Ουκρανία.

Τα συνεχή εξαιρετικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας αντικατοπτρίζουν ιδιαίτερα τις δυναμικές ενέργειες 
του για διεθνοποίηση κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της τελευταίας 
αυτής κατάταξης, καθώς το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στη 
θέση 1 στο δείκτη διεθνών φοιτητών και στη θέση 17 στο 
δείκτη διεθνούς διδακτικού προσωπικού.

Οι κατατάξεις του QS World University Rankings βασίζονται 
σε 10 δείκτες, με βασικότερους την ακαδημαϊκή φήμη και τη 
φήμη εργοδότησης, που αξιολογούνται σε ετήσια βάση από το 
QS, ώστε να προσδιοριστεί η αντίληψη των ακαδημαϊκών και 
των εργοδοτών από όλο τον κόσμο για το κάθε πανεπιστήμιο 
που συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης. 

#126 στην Περιφέρεια EECA
Aνάμεσα σε 3,300 Πανεπιστήμια  
σε 24 Χώρες
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Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας 
Πρύτανης

«H κατάταξη στην 126η θέση 
αποτελεί ισχυρή απόδειξη για 
τη διεθνή αναγνώριση μας 
και επικύρωση της συνεχούς 
προσήλωσής μας στην ποιοτική 
διδασκαλία και μάθηση, 
στην έρευνα αιχμής και στην 
αλληλεπίδραση με την κοινωνία».



Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Η κατάταξη του Times Higher Education (THE) Impact 
Rankings 2021 κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
στη θέση 32 παγκοσμίως στη σημαντικότατη κατηγορία 
της Ποιοτικής Εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα της κατάταξης 
αυτής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στη θέση 1 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και μεταξύ των 15 κορυφαίων 
πανεπιστημίων της ΕΕ, στον τομέα.

Η τρίτη αυτή έκδοση των Impact Rankings αποτελεί και την πιο 
διευρυμένη αφού συμμετείχαν στην αξιολόγηση περισσότερα 
από 1,200 πανεπιστήμια από 94 χώρες και περιοχές, με ισχυρή 
εκπροσώπηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, 
την Αυστραλία και τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η αξιολόγηση του THE Impact Rankings, είναι η 
πρώτη που αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων 

Στα Κορυφαία  
401-600 Παγκοσμίως  
για Σημαντική Κοινωνική  
και Οικονομική Συνεισφορά
#32 Παγκοσμίως στην Κατηγορία  
της Ποιοτικής Εκπαίδευσης

σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
(SDGs), οι οποίοι αναγνωρίζονται ως όλο και πιο σημαντικοί 
δεδομένης της πολύτιμης δράσης που προωθούν σε 
ποικίλους και ουσιαστικούς τομείς για την ανθρωπότητα και 
τον πλανήτη. 

Οι Στόχοι αυτοί του ΟΗΕ παρέχουν μία κατεύθυνση για 
δράση, η οποία αντικατοπτρίζεται στις πολυδιάστατες 
πρωτοβουλίες Κοινωνικής Ευθύνης του Πανεπιστημίου 
(π.χ. θέσπιση της Συμφωνίας της ΕΕ για Εταιρική Κοινωνική 
Eυθύνη, καθώς και συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες). Αυτές οι δράσεις 
συνέβαλαν στην αναγνώριση του Πανεπιστημίου ανάμεσα 
στα κορυφαία 401-600 πανεπιστήμια παγκοσμίως με 
σημαντική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά.
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Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς 
Ανώτερος Αντιπρύτανης

«Aνταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε αυτό 
το κάλεσμα για δράση σχετικά με τις πιο 
κρίσιμες κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες 
που αντιμετωπίζουμε όλοι από κοινού, ως 
μέρος μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας 
πανεπιστημίων που συμμετέχει στις ενέργειες 
για θετική παγκόσμια αλλαγή».



Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έγινε μέλος της επίλεκτης 
ομάδας πανεπιστημίων που εξασφάλισαν τη συνολική 
βαθμολογία 5 Αστέρων (QS Stars), μαζί με μόνο άλλα 50 
πανεπιστήμια ανά το παγκόσμιο. 

Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε μετά από ενδελεχή αξιολόγηση 
από το QS Intelligence Unit, τον ανεξάρτητο διεθνή έγκυρο 
οργανισμό αξιολόγησης πανεπιστημίων, καθιστώντας το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο 
και Ελλάδα που έτυχε αυτής της αναγνώρισης.

Το QS Stars είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που επιτρέπει σε 
υποψήφιους φοιτητές να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα 
της ποιότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εξετάζοντας 45 
διαφορετικούς δείκτες, οκτώ σημαντικών τομέων, μεταξύ των 

5 QS Stars για Ιδρυματική Αριστεία
Μαζί με Μόνο Άλλα 50 
Πανεπιστήμια Παγκοσμίως

οποίων, το επίπεδο διδασκαλίας, η υλικοτεχνική υποδομή και 
η διεθνοποίηση. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, το QS Stars 
απονέμει από 1 μέχρι και 5 Αστέρια στους οκτώ τομείς, καθώς 
και μία συνολική Ιδρυματική βαθμολογία.

Πέρα από την υποδειγματική συνολική απόδοσή του, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε την ύψιστη βαθμολογία (5 
Αστέρων) στους σημαντικότατους τομείς της διδασκαλίας, 
της εργοδότησης των αποφοίτων, της διεθνοποίησης, της 
διαδικτυακής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της 
συμπερίληψης, και της υλικοτεχνικής υποδομής.
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ  
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί στη διαδικτυακή 
μάθηση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη, 
υποστηρίζοντας τόσο τα δικά του προγράμματα σπουδών όσο 
και αυτά που προσφέρονται από κοινού με τους εταίρους του. 
Προσφέρει 34 πρωτοποριακά προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και τα πιο 
εύχρηστα και σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού διδασκαλίας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο σε ειδική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα, υφίσταται αναβαθμίσεις, ανανεώσεις και 
προσθήκες συνεχώς, ώστε να είναι συμβατό με τις τρέχουσες 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει διακριθεί με 5 Αστέρια QS στον 
τομέα της διαδικτυακής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Αυτή η διάκριση αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης του 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (MSc in Computational Design 
and Digital Fabrication)

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα διερευνά την εφαρμογή 
των υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού 
της σχέσης σχεδιαστικής πρόθεσης και κατασκευαστικού 
αποτελέσματος. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Innsbruck, Ινστιτούτο 
Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau, στην Αυστρία, και 
στοχεύει στη προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε 
ερευνητικό επίπεδο μέσω της σύνδεσης με το Ρομποτικό 
Εργαστήρι (REXLAB) του Ινστιτούτου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MSc in Data Science)

Το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εστιάζει 
στον ανερχόμενο τομέα αιχμής της Επιστήμης Δεδομένων. 
Πρόκειται για πρωτοποριακό πρόγραμμα, που προετοιμάζει 
τους φοιτητές για αξιοποίηση των ευκαιριών εργοδότησης 
σε ένα από τα δέκα πιο δημοφιλή επαγγέλματα παγκοσμίως. 
Στόχος του είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές προηγμένες 
τεχνικές δεξιότητες και βαθιά κατανόηση της επιστήμης των 
δεδομένων. Οι μαθησιακοί στόχοι αλλά και τα προσόντα που 
θα αποκτήσουν οι φοιτητές έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία 
με εταιρείες και οργανισμούς που εφαρμόζουν στην πράξη 
αυτές τις τεχνολογίες.

Ορισμένα Αξιοσημείωτα
Προγράμματα Σπουδών

Δείτε όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών στις σελίδες 42-47

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ BLOCKCHAIN
ΚΑΙ TA ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
(MSc in Blockchain and Digital Currency)

Το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο 
Blockchain και τα Ψηφιακά Νόμισματα (MSc in Blockchain 
and Digital Currency) είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πτυχίο 
στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα. Θεωρείται ευρέως ως το 
πιο περιεκτικό πτυχίο σε αυτόν τον καινοτόμο τεχνολογικό 
τομέα και προσφέρεται διαδικτυακά στα Αγγλικά. Το 
πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει επαγγελματίες και 
επιχειρηματίες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημόσιους 
λειτουργούς του κλάδου να κατανοήσουν καλύτερα τις 
τεχνικές βάσεις του ψηφιακού νομίσματος, τους πιθανούς 
τρόπους αλληλεπίδρασής του με υφιστάμενα συστήματα και 
τις δυνατότητες που υπάρχουν για καινοτομία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Προσφέρεται με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Περιλαμβάνει ευέλικτες 
εξειδικεύσεις, βασίζεται στη βιωματική μάθηση, και 
διδάσκεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ειδικούς 
της βιομηχανίας. Με εξειδικεύσεις και πολλά μαθήματα 
κατεύθυνσης, το ΜΒΑ ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες 
και τους στόχους του κάθε ενδιαφερομένου, συμβαδίζοντας 
με το εξελισσόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

uni-online_learning-5star

Online Learning

Πανεπιστημίου για την παροχή υψηλού επιπέδου εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεχή επένδυσή του, 
τόσο στις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές, όσο και στο 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. 

Η αναγνώριση με 5 Αστέρια QS υπογραμμίζει την τριπλή 
πιστοποίηση του Πανεπιστημίου, καθώς έχει ήδη βραβευτεί με τις 
κορυφαίες Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ποιότητας στον τομέα: 

 • E-xcellence Associate in Quality (2019 και 2015) από τον 
οργανισμό European Association of Distance Teaching 
Universities (EADTU), τον κύριο φορέα διά βίου ανοικτής και 
ευέλικτης μάθησης στην Ευρώπη. 

 • UNIQUe Certification για την Ποιότητα στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (e-Learning) και την Αριστεία στη χρήση της 
Πληροφορικής στην Ανώτερη Εκπαίδευση (2014), από το 
European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL).
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ερευνητικό 
Έργο

Δέσμευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί η 
συνέχιση της διεξαγωγής υψηλής ποιότητας βασικής, 
εφαρμοσμένης και διεπιστημονικής έρευνας, προς 
όφελος της κοινωνίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ενισχύει διαρκώς 
τις υποδομές του και εστιάζει σε έρευνα, σύμφωνα με 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δραστηριοποιείται σ’ ένα 
ευρύ πεδίο έρευνας, τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος 
και βεληνεκούς. Καθώς οι ερευνητικές προκλήσεις 
του μέλλοντος είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα και τα 
σύγχρονα προβλήματα απαιτούν λύσεις με τη σύμπραξη 
διαφορετικών προσεγγίσεων, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει 

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Ινστιτούτο Έρευνας Διοίκησης 
Επιχειρήσεων «Γνώσις» του 
Πανεπιστημίου τοποθετείται σε 
ηγετική θέση στην ευρύτερη 
περιοχή, επιδιώκοντας 
διεπιστημονική γνώση αιχμής 
στον τομέα της Διοίκησης 
ενώ συνεργάζεται με τη 
βιομηχανία προς όφελος τόσο 
της βιομηχανίας όσο και της 
κοινωνίας με σκοπό τη γεφύρωση 
του χάσματος ανάμεσα στην 
ακαδημία και την πρακτική.

ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
BLOCKCHAIN

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
αναγνωρίζεται διεθνώς για 
τη δυναμική και πρωτοπόρο 
συμβολή του στην έρευνα 
στα ψηφιακά νομίσματα και 
την τεχνολογία Blockchain. 
Εκτός από τη βασική, έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο 
και στην εφαρμοσμένη έρευνα, 
καταγράφοντας ιδιαίτερη 
ανάπτυξη στον τομέα έκδοσης 
πιστοποιητικών στο Blockchain.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει 
στην ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας 
και τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους 
τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της 
Μηχανικής Μάθησης και της Επιστήμης 
των Δεδομένων.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου (CING) συνεργάζονται 
στενά στον χώρο των βιοϊατρικών 
επιστημών. Η συνεργασία αυτή εστιάζει 
κυρίως στην έρευνα, αλλά και στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με 
ακαδημαϊκά προγράμματα, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στη Σχολή Μοριακής 
Ιατρικής Κύπρου του CING.

COVID-19

Μέλη του διδακτικού προσωπικού 
του Πανεπιστημίου βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία, 
συμβάλλοντας στη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας τοπικά και διεθνώς, 
υπηρετώντας τα κοινά, και μέσω 
εξειδικευμένης έρευνας. Στις έρευνες αυτές 
περιλαμβάνονται και οι τρεις δημοσιεύσεις, 
σε σχέση με τον COVID-19, των T.Dbouk 
και D.Drikakis στο Physics of Fluids του 
American Institute of Physics Publishing 
για την κοινωνική αποστασιοποίηση, 
τις μάσκες προσώπου και τις καιρικές 
συνθήκες, τα συμπεράσματα των οποίων 
έγιναν πρωτοσέλιδα παγκοσμίως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
HORIZON 2020

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει, 
ως εταίρος ή συντονιστής, σε πολλά 
ερευνητικά έργα του πρωτοποριακού 
προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και 
την καινοτομία, HORIZON 2020, για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών 
προκλήσεων και την ενίσχυση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης. Αυτά διεξάγονται σε 
συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά 
πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του 
Cambridge, της Barcelona, της Telecom 
Paris Tech, του Munster, καθώς και το 
Hebrew University of Jerusalem.

M COMPETITIONS

Σειρά πρωτοποριακών διαγωνισμών, 
η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερις 
δεκαετίες και έχει συμβάλει ουσιαστικά 
στη βελτίωση της ακρίβειας των 
προβλέψεων και στην ενημέρωση των 
επαγγελματιών σχετικά με την πλέον 
κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης για τις 
ειδικές τους ανάγκες. Το M5 (Makridakis 
5) είναι ο 5ος παγκόσμιος ακαδημαϊκός 
διαγωνισμός πρόβλεψης, στον οποίο 
έλαβαν μέρος πέραν των 100,000 
ομάδων από όλο  
τον κόσμο.

την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

Το Πανεπιστήμιο μετέχει ενεργά, ανάμεσα σε άλλα, στα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το 
μέλλον της Ευρώπης. Ενδεικτικά, συμμετέχει σε έρευνες 
και αναπτυξιακά έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Horizon 2020, Interreg και Erasmus+, μέσω των οποίων 
συνεργάζεται με σημαντικά πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
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31 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
 • Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF)
 • Institute For the Future (IFF)
 • Γνώσις | Μεσογειακό Ινστιτούτο Έρευνας Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

 • Defence and Security Research Institute (DSRI)
 • Institute of Public, Cyber and National Security (IPCNS)
 • Makridakis Open Forecasting Centre (MOFC)
 • Πρωτοβουλία Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου (EMSI)
 • Pedagogical Support Unit (PSU)
 • e-Learning Pedagogical Support Unit (ePSU)
 • Artificial Intelligence Lab (AI Lab)
 • Environmental Health Centre
 • Center of Neuroscience and Integrative Brain Research 
(CENIBRE)

 • Cyprus Linguistics and Humanities Research Group
 • Mobile Systems Laboratory (MoSysLab)
 • Informatics Security Lab
 • Marine & Carbon Lab
 • Institute of Criminal Studies and Criminology
 • Procedural Law Unit
 • Distributed Ledgers Research Centre (DLRC)

ΕΔΡΕΣ
 • UNESCO
 • Διαλόγου στις Μεσανατολικές Σπουδές

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • 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)
 • American Center
 • Royal Commonwealth Society - Cyprus
 • Διπλωματική Ακαδημία
 • Centre for Therapy, Training and Research (KESY)
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Μέσα από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά έργα, άλλοτε 
ως εταίρος και άλλοτε ως συντονιστής, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας έχει αναπτύξει ευρεία βάση γνώσεων και 
έχει συσσωρεύσει τεχνογνωσία όσον αφορά τόσο στη 
διεξαγωγή έρευνας όσο και στη διαχείριση ερευνητικών 
έργων. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
εστιάζουν στη διερεύνηση σύγχρονων ζητημάτων σ’ ένα 
εύρος γνωστικών πεδίων όπως είναι αυτά της επιστήμης 
και τεχνολογίας, καθώς και των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου διαπρέπει σε πολλούς τομείς και μέλη 
του αναγνωρίζονται για την ευρεία συμβολή τους στη 
δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των 
τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Στο πλαίσιο του οράματός του να καταστεί πρωτοπόρο 
ίδρυμα στην έρευνα και στην εκπαίδευση, το 
Πανεπιστήμιο έχει συνεισφέρει στη δημιουργία πολλών 
ερευνητικών κέντρων και υποστηρίζει σημαντικό αριθμό 
συμβεβλημένων ιδρυμάτων.

Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού  

Προσωπικού και Έρευνας

«Η ουσιαστική και 
σημαντική διεθνούς 
κύρους επιστημονική 
έρευνα υπερβαίνει 
τη λειτουργικότητα 
και το άτομο. Είναι 
μια έννοια, μια στάση 
και ένα πρότυπο που 
μοιραζόμαστε. Μια 
φιλοσοφία που έχει 
ωθήσει το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας να αναπτυχθεί 
και να ευδοκιμήσει και 
η οποία θα συνεχίσει να 
καθοδηγεί τον μελλοντικό 
προγραμματισμό μας για 
διεπιστημονική έρευνα».
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Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, UNIC City, αποτελείται από 20 νεόκτιστα ή 
ανακαινισμένα κτήρια ειδικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
και βρίσκεται στην πολυσύχναστη περιοχή της Έγκωμης, στη 
Λευκωσία. Η συνεχής ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης 
επιτρέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και 
σύγχρονων χώρων διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία 
κάθε Τμήματος.

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από την πανεπιστημιούπολη 
αναπτύσσεται και εναρμονίζεται με τις ανάγκες των φοιτητών 
και των φοιτητριών μας, στοχεύοντας πάντοτε στην παροχή 
μίας πλούσιας σε εμπειρίες και όμορφες στιγμές φοιτητικής 

ζωής, μέσα από την επαφή με την τοπική κοινότητα και την 
ποικιλομορφία, τη μάθηση και τη ψυχαγωγία.

Πέρα από τους χώρους διδασκαλίας, η πανεπιστημιούπολη 
προσφέρει μία ευρεία γκάμα διευκολύνσεων και 
υπηρεσιών μέριμνας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
του Πανεπιστημίου. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάθε 
κτήριο στην πανεπιστημιούπολη μέσα σε 15 περίπου λεπτά, 
ενώ υπάρχει μεγάλος δωρεάν χώρος στάθμευσης στο 
κέντρο της πανεπιστημιούπολης για τους φοιτητές που 
διαμένουν εκτός πανεπιστημιούπολης.

UNIC City3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η φοιτητική ζωή είναι γεμάτη με δραστηριότητες και αθλητικές διοργανώσεις. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, διοργανώνονται ποικίλες και ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις για τη διεθνή φοιτητική μας κοινότητα. Παράλληλα, το 
Πανεπιστήμιο προσφέρει ευρεία γκάμα αθλητικών προγραμμάτων, καθώς και 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για άσκηση και άθληση, ικανοποιώντας
όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος, δέσμευσης και φυσικής κατάστασης. Το 
Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας (UFIT) του Πανεπιστημίου αποτελεί ένα από τα 
πιο σύγχρονα εξοπλισμένα κέντρα άσκησης στην Κύπρο και παρέχει στους 
φοιτητές, σε ειδικές τιμές, υπηρεσίες υπό την επιστημονική παρακολούθηση 
εξειδικευμένων επαγγελματιών στον χώρο.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 

Οι νέες εστίες για τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
αποτελούνται από τρία ξεχωριστά 
κτηριακά συγκροτήματα –τα SIX, U και 
TRIANGLE– και συγκαταλέγονται στις 
πιο εντυπωσιακές και αρχιτεκτονικά 
πρωτοποριακές φοιτητικές εστίες στον 
κόσμο. Στεγάζουν 864 φοιτητές του 
Πανεπιστημίου, εξασφαλίζοντάς τους 
άνετη διαμονή.

70+ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η ευρύτερη περιοχή του UNIC City 
είναι εναρμονισμένη με τις ποικίλες 
ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών 
του Πανεπιστημίου μας και συμβάλλει 
στην ευχάριστη διαβίωσή τους κατά τα 
χρόνια των σπουδών τους, μέσα από 
την αλληλεπίδραση με την κοινότητα, 
την πολυμορφία, τη μάθηση και τη 
ψυχαγωγία. Με πληθώρα χώρων 
συνάντησης και ψυχαγωγίας και 
αμέτρητες επιλογές σε εστιατόρια, 
καφετέριες και χώρους αναψυχής, τα 
φοιτητικά σας χρόνια θα συνοδεύσει μια 
πλούσια κοινωνική ζωή.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ΜΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Η Λευκωσία βρίσκεται στην κορυφή 
της κατάταξης των ευρωπαϊκών 
πόλεων, μπροστά από την Οξφόρδη, 
τη Βασιλεία και τη Γενεύη, σε ό,τι 
αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο και 
τον τρόπο ζωής, σύμφωνα με τους 
Financial Times (2020/2021). Η 
Λευκωσία προσφέρεται για μία πολύ 
όμορφη φοιτητική ζωή, χάρη στην 
πολυπολιτισμική κοινότητά της που 
αριθμεί δεκάδες χιλιάδες φοιτητές 
από 100 και πλέον χώρες.

20 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤHΡΙΑ

Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
αποτελείται από 20 νεόκτιστα 
ή ανακαινισμένα κτήρια ειδικού 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και 
βρίσκεται στην πολυσύχναστη 
περιοχή της Έγκωμης στη Λευκωσία. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
έχει επενδύσει πάνω από €100 
εκατομμύρια σε υποδομές στην 
πανεπιστημιούπολη.

ΚΥΠΡΟΣ: Η 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΧΩΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ 
ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Κύπρος θεωρείται η ασφαλέστερη 
χώρα στον κόσμο για τους νέους 
(Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
2017). Φιλοξενεί 30,000 φοιτητές 
πανεπιστημίου και έχει προσιτό κόστος 
ζωής. Είναι μία από τις πιο ηλιόλουστες 
χώρες στην Ευρώπη και αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους τουριστικούς 
προορισμούς στη Μεσόγειο, με εύκολη 
πρόσβαση από και προς την Ευρώπη, 
την Ασία και την Αφρική.
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14,000+ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2,000+ 
ΠΟΛΕΙΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

6 
ΗΠΕΙΡΟΙ

100+ 
ΧΩΡΕΣ
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DANCE STUDIO 27

ARCHITECTURE RESEARCH CENTRE (ARC)12

MEDICAL SCHOOL BLOCKS A & B13

CENTRAL BUILDING

UNIC PREMISES:

1

MILLENNIUM BUILDING2

EUROPA BUILDING3

LIBRARY & STUDENT AFFAIRS4

SPORTS CENTRE / DANCE STUDIO 16

5

EDUCATION BUILDING8

HUMANITIES BUILDING9

FINE ART BUILDING11

FACULTY OFFICES /
GLOBAL SEMESTERS10

DISABLED ACCESS IS AVAILABLE ACROSS THE CAMPUS WITH THE EXCEPTION
OF BUILDINGS 4 & 17  (PARTIAL ACCESS)

15

14 RESEARCH & TECHNOLOGY
BUILDING / PRIMARY CARE CENTRE

17

16 INSIGHTS MARKET RESEARCH (IMR)

18 SIX RESIDENCE

UNIC STUDENT RESIDENCES:

COLLABORATIVE INSTITUTE:

19

20

CLUBS & BARS

RETAIL

CAFES & RESTAURANTS

U RESIDENCE

TRIANGLE RESIDENCE

*Building is off the map. Please call 22795100 for directions.

Fall 2019

BANKS

PHARMACIES

SUPERMARKETS & BAKERIES

ELECTRONICS21 CYPRUS INSTITUTE
OF NEUROLOGY & GENETICS

MEDICAL SCHOOL BLOCK C /
DISTANCE LEARNING UNIT

UFIT FITNESS CENTRE /
RECRUITMENT UNIT

CENTRE FOR THERAPY,
TRAINING AND RESEARCH (KESY)*

PRIVATE RESIDENCES

F

3

1

2

7

19

9

11

12

15

16

14

4

6

5

18

8

21

10

20

13

Μια Πανεπιστημιούπολη 
που Σφύζει από Ζωή



Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΑΠΟ ΤΟ UNIC ΣΤΗ ΓΚΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας (ARC) στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, όπου σπούδασα για 5 χρόνια, έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στη μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία.
Εδώ, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και ταλαντούχων 
καθηγητών και ερευνητών προερχόμενων από ποικίλα 
υπόβαθρα, άλλαξε και η δική μου οπτική για την 
αρχιτεκτονική και τον κόσμο. Ήταν αυτή η επιρροή των 
αρχιτεκτόνων που γνώρισα εδώ στο ARC, που με ώθησε να 
αναπτύξω τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειαζόμουν 
για να γίνω μία αρχιτέκτονας με χαρακτήρα και πάθος.

Μετά την αποφοίτησή μου, είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε 
αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, μέσω του προγράμματος 
Erasmus+. Αυτή η εμπειρία ήταν για μένα ένα σημαντικό 
καμπανάκι αφύπνισης, καθώς έγινα μάρτυρας της σκληρής 
πραγματικότητας της κοινωνίας μας. Ο απίστευτος αριθμός 
αστέγων, πεινασμένων ανθρώπων στην Αθήνα, καθώς και 
ο πόλεμος στη Συρία, με έκαναν να θυμηθώ τι μου δίδαξαν 
οι καθηγητές μου στο ARC – να προσδιορίζω το πρόβλημα 
και να επιχειρώ να το λύνω μέσα από τα σχέδιά μου. Ως 
πτυχιούχος αρχιτεκτονικής, ένιωθα ότι ήταν καθήκον μου να 
προσπαθώ να αλλάζω τα πράγματα προς το καλύτερο.

Τότε άρχισα να εργάζομαι σε ένα έργο που στόχευε στην 
εξεύρεση τρόπου κατασκευής μικρών, προσωρινών 
καταλυμάτων για αστέγους, χωρίς κόστος και με εύκολα 
προσβάσιμα υλικά. Σκοπός ήταν η κατασκευή να είναι 
απλή, ώστε οι ίδιοι οι άστεγοι να μπορούν κάποια στιγμή να 
εκπαιδευτούν στη δημιουργία της. Τα καταφύγια φτιάχτηκαν 
χρησιμοποιώντας στοίβες από πλαστικά μπουκάλια και 

πλαστικές σακούλες για τις συνδέσεις. Το έργο συνέβαλε 
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση γύρω από το 
τεράστιο πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, συμμετείχα στο εργαστήριο «Ένα χειροποίητο 
σχολείο για τη Γκάνα», το οποίο είχαν διοργανώσει δύο 
αρχιτέκτονες από τη Θεσσαλονίκη και το NKA Foundation. 
Ήμουν μία εκ των 40 εθελοντών που πέρασαν ένα μήνα 
στη Γκάνα, χτίζοντας μια τάξη για τα ντόπια παιδιά – μια 
εμπειρία αξέχαστη!

Με την επιστροφή μου στην Αθήνα, έλαβα πρόσκληση να 
μεταβώ στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής για τρεις 
μήνες και να εργαστώ πάνω στη δημιουργία ενός πρότυπου 
καταλύματος με πλαστικά μπουκάλια.

Το έργο ονομάστηκε “House of Hope” (Σπίτι της Ελπίδας) και 
σύντομα θα εγγραφεί ως ΜΚΟ. Σκοπός του χώρου αυτού 
είναι να στέλνει ομάδες εθελοντών σε όλο τον κόσμο για να 
κατασκευάζονται καταφύγια για άστεγους.

Τώρα εργάζομαι στο αρχιτεκτονικό γραφείο καθηγητή 
μου στην Κύπρο, και είμαι μέλος της ομάδας που φέτος 
εκπροσωπεί και επιμελείται το Κυπριακό Περίπτερο στην 
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας με το έργο «Είμαι 
Τζιαμαί που Είσαι» (I Am Where You Are). Αναπολώντας τον 
χρόνο μου στο ARC, σκέφτομαι πως η πίεση και η σκληρή 
δουλειά άξιζαν τον κόπο – ήταν μια καταπληκτική εμπειρία 
την οποία δε θα άλλαζα με τίποτα!

Ευδοκία Δημητρίου
Αρχιτέκτονας, Yiorgos Hadjichristou Architects
Αρχιτεκτονική, Τάξη του 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Tey El-Rjula

Ιδρυτής, Tey.Amsterdam 
Συνιδρυτής και Ανώτατος Εκτελεστικός  
Διευθυντής (CEO), Tykn.tech
Ψηφιακό Νόμισμα, Τάξη του 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Η 23η Σεπτεμβρίου 2014 ήταν μία ημερομηνία σταθμός για 
μένα. Η ζωή μου άλλαξε μέσα σε 24 ώρες, όταν η άδεια 
εργασίας μου στην Ολλανδία δεν ανανεώθηκε. Καθώς 
ήμουν υπήκοος Συρίας, η ζωή μου έμεινε μετέωρη και η 
μόνη επιλογή που είχα για να παραμείνω στη χώρα ήταν να 
αιτηθώ για πολιτικό άσυλο. Έκλεισα τη νεοφυή εταιρεία μου 
στα κρυπτονομίσματα και στις αναβαθμισμένες διαδικασίες 
εξόρυξης δεδομένων, για να προσφύγω στο Κέντρο 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στη Βόρεια Ολλανδία.

Εκεί παρέδωσα όλα τα προσωπικά μου έγγραφα, ενώ 
τα μόνα υπάρχοντα που μου είχαν απομείνει ήταν το 
κινητό μου τηλέφωνο, η σύνδεση στο διαδίκτυο και το 
πορτοφόλι bitcoin μου. Καθώς οι μέρες περνούσαν 
περιμένοντας την απόφαση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, 
η οποία θα καθόριζε το μέλλον μου στη χώρα, παρέμεινα 
αφοσιωμένος στο Bitcoin και στην κοινότητά του, 
παρακολουθώντας τις κινήσεις των τιμών και τις τελευταίες 
εξελίξεις. Μέσω των φόρουμ κοινωνικών δικτύων έμαθα 
για το εξ αποστάσεως μάθημα “Introduction to Digital 
Currencies” (MOOC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Αποφάσισα λοιπόν να αξιοποιήσω τον ελεύθερό μου 
χρόνο και έτσι εγγράφηκα στο MOOC για να εμβαθύνω τη 
γνώση μου στα ψηφιακά νομίσματα και στην τεχνολογία 
blockchain. Τότε δεν πίστεψα ότι η κίνησή μου αυτή θα 
αποτελούσε την καλύτερη επένδυση που έκανα ποτέ 
στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Από την πρώτη 
μέρα και από την πρώτη διάλεξη που παρακολούθησα 
για την «Ιστορία του Χρήματος», έμεινα καθηλωμένος 
και συνειδητοποίησα την αξία που αυτό το ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό θα μπορούσε να έχει για εμένα. Ήταν 
μια απόδειξη της καλής μου πρόθεσης ότι μπορώ να 
είμαι χρήσιμος για την ολλανδική κοινωνία και κίνητρο 
για την Ολλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης ώστε να 

μου χορηγήσει πολιτικό άσυλο: ένα πιστοποιητικό που 
έχει εκδοθεί από ένα αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο 
Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Ολοκλήρωσα το MOOC με 
επιτυχία, ενώ ακολούθως μου χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο 
στην Ολλανδία. Αλλά αυτοί δεν ήταν οι λόγοι για τους 
οποίους ήθελα αμέσως να γιορτάσω.

Λίγες εβδομάδες μετά, αφού παρέλαβα το Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης του μαθήματος αυτού, το Πανεπιστήμιο 
μου προσέφερε πλήρη υποτροφία για το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών στο Ψηφιακό Νόμισμα. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε μία μεγάλη ευκαιρία ώστε να αλλάξω 
τη ζωή μου για πάντα, καθώς έχω πλέον αποκτήσει ένα 
σύνολο δεξιοτήτων που πολύ λίγοι άνθρωποι παγκοσμίως 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν. Οι γνώσεις που 
αποκόμισα μου επέτρεψαν να διευρύνω τους ορίζοντές 
μου και να σκεφτώ λύσεις σε προβλήματα παγκόσμιας 
εμβέλειας με επιπτώσεις στη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Οι ομαδικές εργασίες και οι εβδομαδιαίες 
διαδικτυακές συναντήσεις του προγράμματος με βοήθησαν 
να καλλιεργήσω τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να 
ενισχύσω τα τεχνολογικά μου εργαλεία και να ιδρύσω μία 
από τις αναδυόμενες νεοφυείς εταιρείες στην Ευρώπη, την 
“Tykn.tech”, η οποία πρόσφατα διακρίθηκε με το “Chivas 
Ventures Award” για το 2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, έχω αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες ανθρώπους ώστε να 
παρακολουθήσουν το μάθημα MOOC του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και το μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Νόμισμα. 
Είναι μία μοναδική ευκαιρία και η καλύτερη επένδυση 
στην εκπαίδευση στα κρυπτονομίσματα. Επενδύστε στην 
εκπαίδευση και μάθετε για τις εναλλακτικές εφαρμογές στο 
blockchain, τη ρύθμιση, την κρυπτογραφία και πολλά άλλα. 
Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία στο UNIC.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ CAMBRIDGE 
UNIVERSITY HOSPITALS NHS 
FOUNDATION TRUST 

Αυτή τη στιγμή είμαι ακαδημαϊκός κλινικός συνεργάτης 
στην Γενική Χειρουργική / Χειρουργική Μεταμόσχευσης 
στο Νοσοκομείο του Addenbrooke, το οποίο είναι μέρος 
του Cambridge University Hospitals NHS Foundation 
Trust στην Αγγλία, ενός παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτικό/
πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ερευνητικό κέντρο. Μετά την 
επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης μου στο 
νοσοκομείο St Mary’s (μέρος του Imperial College Healthcare 
NHS Trust) και στο νοσοκομείο Hillingdon στο βορειοδυτικό 
Λονδίνο, πήρα τον ρόλο του ακαδημαϊκού χειρούργου. 

Αυτός ο υψηλά ανταγωνιστικός ρόλος, ο οποίος 
μοιράζετε ανάμεσα στην κλινική εργασία (κατά 75%) και 
στην ακαδημαϊκή εργασία (κατά 25%), μου επιτρέπει να 
συμμετέχω σε πρωτοποριακή ιατρική έρευνα, η οποία 
μπορεί να έχει άμεση επίδραση στην φροντίδα του 
ασθενή στο μέλλον. Η μονάδα μεταμοσχεύσεων στο 
Cambridge είναι μια από τις σημαντικότερες μονάδες με 
την μεγαλύτερη κίνηση στην Αγγλία, καθώς πραγματοποιεί 
πάνω από 300 μεταμοσχεύσεις οργάνων κάθε χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων μεταμοσχεύσεων παγκρέατος, 
συκωτιού και πολλαπλών σπλαχνικών οργάνων. Αυτή 
η εξαιρετική κλινική έκθεση είναι μια ευκαιρία που δεν 
βιώνουν πολλοί χειρουργοί από πρώτο χέρι.

Το πρόγραμμα Ιατρικής MBBS του St George’s, University 
of London, που προσφέρεται από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με εξόπλισε με τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να εξασκήσει την 
πρακτική του στην Αγγλία. Η πρωτοποριακό διδακτέα ύλη και 
οι διδακτικές μέθοδοι, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων 
και η κλινική έκθεση, έκαναν το πρόγραμμα ιδανικό για την 
ιατρική. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο αποτελείται 
από καθηγητές παγκοσμίου κύρους στους τομείς τους, 
παρείχε εξαιρετική ποιότητα διδασκαλίας σε όλες τις κλινικές 
τοποθετήσεις. Από νωρίς ένιωσα πως ήμουν μέρος της 
ομάδας που αξιολογούσε και βοηθούσε στην θεραπεία των 
ασθενών σε κάθε τοποθέτηση, τόσο σε νοσοκομεία του 
ιδιωτικού και όσο και του δημόσιου τομέα. Αυτό μου έδωσε 
μια ακριβή αναπαράσταση της ζωής ενός ιατρού. Από την 
εμπειρία μου μέχρι τώρα, αυτό δεν παρέχεται από καμία 
άλλη ιατρική σχολή στην Αγγλία, και αυτό κάνει την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ένα μοναδικό μέρος 
για σπουδές ιατρικής.

Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο ξεκίνημα για 
την ιατρική μου καριέρα και είμαι ευγνώμων και περήφανος 
που είμαι απόφοιτος του προγράμματος ιατρικής του St 
George’s, που προσφέρεται από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Δρ. Φανούριος Γεωργιάδης
Ακαδημαϊκός Κλινικός Συνεργάτης στην Γενική Χειρουργική / 
Χειρουργική Μεταμόσχευσης, Νοσοκομείο του Addenbrooke, 
Cambridge, Αγγλία 
MBBS, Τάξη του 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 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 αναπόσπαστο 
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 μου. Έκτοτε, εργάζομαι στον 
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, 

συνεργάζομαι με μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς 
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

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου, είναι μία πόλη 
γεμάτη ζωντάνια, όπου η αρχαία ιστορία συνυπάρχει σε 
απόλυτη αρμονία με το σήμερα. Δημοφιλής τόπος διαμονής για 
20,000 και πλέον φοιτητές, η πόλη παρουσιάζει πολύπλευρο 
ενδιαφέρον για κάθε ηλικία και φύλο, καθώς συνδυάζει 
κάθε είδους εκδηλώσεις, αξιοθέατα, αγορές, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, χώρους τέχνης και πολιτισμού, που ικανοποιούν 
όλες τις προτιμήσεις.

Η μοναδική της ποικιλομορφία και πολυπολιτισμικότητα την 
καθιστούν μία φιλόξενη πατρίδα μακριά από την πατρίδα για 
όλους τους φοιτητές που επιδιώκουν να ασχοληθούν ενεργά 
με τα κοινά της πόλης.

Kαλύτερη Ευρωπαϊκή Πόλη 
Μικρού Πληθυσμού για το 
Ανθρωπινό Δυναμικό και τον 
Τρόπο Ζωής, ξεπερνώντας 
πόλεις οπως η Οξφόρδη,  
η Γενεύη και η Βασιλεία.

(Financial Times, 2020/2021)
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ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, στο 
σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, και από τα αρχαία 
χρόνια αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά από γεωπολιτικής 
άποψης σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Η βασική Ελληνική 
κληρονομιά εμπλουτίζεται από τις επιδράσεις Αιγυπτίων και 
Ρωμαίων, του Ελληνικού Βυζαντίου, των Φράγκων και των 
Σταυροφόρων αλλά και των Οθωμανών, πολιτισμοί οι οποίοι 
έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα που ο σύγχρονος επισκέπτης 
μπορεί να δει και να θαυμάσει ακόμη και σήμερα.

Το νησί είναι προικισμένο με χρυσές αμμουδιές, παρθένα 
πράσινα δάση και άλλες φυσικές ομορφιές, σ’ ένα από τα πιο 
υγιή και ασφαλή για τον άνθρωπο περιβάλλοντα στον κόσμο, 
ενώ οι Κύπριοι φημίζονται για τη φιλοξενία τους και τον φιλικό 
τρόπο με τον οποίο υποδέχονται τους επισκέπτες.

Παράλληλα, στα πρότυπα της Σιγκαπούρης και του Χονγκ 
Κόνγκ, η Κύπρος είναι σημαντικό χρηματοοικονομικό και 
επιχειρηματικό κέντρο, στηρίζοντας χιλιάδες πολυεθνικές 
εταιρείες, χάρη σ’ ένα σύγχρονο νομικό και φορολογικό 
σύστημα κι ένα εργατικό δυναμικό με υψηλή μόρφωση.
Tο 70% της οικονομίας της χώρας στηρίζεται στις υπηρεσίες, 
όπως τις χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, 
τις τραπεζικές δραστηριότητες, τη διαχείριση επενδύσεων, τη 
ναυτιλία (αποτελώντας διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, όντας το 
2ο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στον κόσμο), τον 
τουρισμό (με πάνω από 1,000 ξενοδοχειακές μονάδες και από 
τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές στον κόσμο), και 
τον κτηματομεσιτικό τομέα.

Το UNIC διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τον 
επιχειρηματικό κόσμο του νησιού, δίνοντας έτσι στους φοιτητές 
του την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εργασιακές γνώσεις 
και εμπειρίες.

ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

12,000

5Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΘΝΩΣ

Knight Frank Global Lifestyle
Review, 2016

ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΜΙΛΑ ΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ2Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΙΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗΣ  
ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 15-29 
ΧΡΟΝΩΝ

World Health Organization 
(WHO) 2017
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Αρχιτεκτονική (BAArch, DipArch) • • •1 240/300
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (BA) • • •2 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή (MSc) • • 90
Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Innsbruck

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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA) • • • 90
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (ΜΑ) • • • 90
Ελληνικός Πολιτισμός (ΜΑ) • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (PhD)3 • 180

Τμήμα Επικοινωνίας
Προπτυχιακά Προγράμματα
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ (BA) • • •1 240
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (BA) • • •1 240
Κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία/Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Ψηφιακή Μετάδοση/Κινηματογράφος και Δημιουργική Παραγωγή

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (ΜΑ) • • 90
Κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα/Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση στη Δικτυωμένη Κοινωνία

Διδακτορικά Προγράμματα
Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD)3 • • 180

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Θεολογία (PhD)3 • 180

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Κοινωνική Εργασία (BSc) • • 240
Ψυχολογία (BSc) • •4 • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Εγκληματολογία (ΜSc) • • • 90
Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία (ΜSc) •  •5 • 90/1506

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών (συνέχεια)
Κλινική Ψυχολογία (ΜSc) • • 180
Κοινωνική Εργασία (ΜSc) • • •7 •7 90
Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΜSc) • • 150

Διδακτορικά Προγράμματα
Εγκληματολογία (PhD)3 • • 180
Ψυχολογία (PhD)3 • 180

Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων
Προπτυχιακά Προγράμματα
Γραφιστική και Ψηφιακός Σχεδιασμός (BA) • • •1 240
Διαδραστικά Μέσα και Κινούμενο Σχέδιο (BA) • • •1 240
Καλές Τέχνες (BA) • • •1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός (MA) • • 90

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Διατμηματικά Προγράμματα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • •10 •7 •7 90
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων/Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού/Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων/Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα/Μάρκετινγκ/Χρηματοοικονομικά

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)3 • • 180

Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS)

Προπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (BSc) • • •1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • •1 240
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων/Διοίκηση/Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία/ Επικοινωνία Μάρκετινγκ / Πληροφοριακά Συστήματα 
και Κοινωνικά Δίκτυα 

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc) • • •1 240

Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • •1 240
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά 

Λογιστική (BSc) • • •1 240
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Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών (συνέχεια)

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

• • 120

Τμήμα Μάρκετινγκ
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • •1 240
Κατεύθυνση: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ (BBA) • • •1 240

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) • •10 • •8 240
Κατευθύνσεις: Διεύθυνση Καζίνο/Διεύθυνση Κέντρων Ευεξίας και Υγείας

Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Αλυσίδα Συστοιχιών (Blockchain) και Ψηφιακά Νομίσματα (MSc) • • • 90

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική 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 - 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)3 • 240

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
Προπτυχιακά Προγράμματα
Βιολογία του Ανθρώπου (BSc) • • • 240
Διατροφολογία και Διαιτολογία (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 της 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: Ογκολογική Νοσηλευτική/Κοινοτική Νοσηλευτική

Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc) • • 90
Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία/Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Διδακτορικά Προγράμματα
Διατροφολογία και Διαιτολογία (PhD)3 • • 180
Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής (PhD)3 • • 180
Νοσηλευτική (PhD)3 • • 180
Φυσικοθεραπεία (PhD)3 • • 180

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

Χορός (BA) • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Μουσική (MMus) • • 90

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
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Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Μηχανικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (BSc) • • •8 240
Κατευθύνσεις: Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος/Μικροκύματα, Κεραίες και Οπτική/Συστήματα Ισχύος και Αυτοματισμοί

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc) • • •8 240
Κατευθύνσεις: Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc) • • •8 240

Μηχανολογική Μηχανική (BSc) • • •8 240

Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (BSc) • • •8 240
Κατευθύνσεις: Πολιτική Μηχανική/Μηχανική Περιβάλλοντος

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (PhD)3 • 180
Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (PhD)3 • 180

Τμήμα Πληροφορικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Επιστήμη Δεδομένων (BSc) • • •8 240
Πληροφορική (BSc) • • •1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Επιστήμη Δεδομένων (MSc) • • 90
Πληροφορική (MSc) •9 • • 90
Κατευθύνσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου/Κινητά Συστήματα/Τεχνολογίες Blockchain

Διδακτορικά Προγράμματα
Πληροφορική (PhD)3 • • 180

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Προπτυχιακά Προγράμματα
Ιατρική, MBBS (για κατόχους πρώτου πτυχίου)
Το πτυχίο απονέμεται από το St George's, University of London

• • 330

Τμήμα Βασικών και Κλινικών Επιστημών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ιατρική, MD (για κατόχους απολυτηρίου λυκείου) • • 360

Διδακτορικά Προγράμματα
Ιατρικές Επιστήμες (PhD)3 • 180

Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Δημόσια Υγεία (MPH) • • 90
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MHSA) • • 90
Οικογενειακή Ιατρική (PG/MSc) • • 60/90

1 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των 
δύο πρώτων ετών, κάποια μαθήματα δύναται να προσφερθούν 
και στα ελληνικά.

2 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, υπάρχει υποστήριξη στα ελληνικά εφόσον χρειάζεται.

3 Το πρόγραμμα προϋποθέτει ατομικές συναντήσεις με την  
εποπτική ομάδα.

4 Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στα αγγλικά εξ αποστάσεως.
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 εποπτευόμενη μαθητεία σε σχολεία. Τα πρώτα τρία 
τετράμηνα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.

7 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά με φυσική παρουσία. 
Προσφέρεται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά  
εξ αποστάσεως.

8 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους, κάποια μαθήματα δύναται να προσφερθούν και 
στα ελληνικά.

9 Η κατεύθυνση Τεχνολογίες Blockchain προσφέρεται μόνο  
εξ αποστάσεως.

10 Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως χωρίς κατευθύνσεις.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM)  
Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

• • 120

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 για Εξαρτήσεις/Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων 

Διδακτορικά Προγράμματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (PhD)3  
Κοινό Πρόγραμμα με τα Πανεπιστήμια της Padova, του Zagreb  
και του Western Sydney

• 180

Νομική (PhD)3 • • 180

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (BA) • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Δημόσια Διοίκηση (MPA) • • • 90
Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA)7 • • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Δημόσια Διοίκηση (PhD)3 • • 180
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD)3 • • 180
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ημερομηνίες Φθινόπωρο 2021 Άνοιξη 2022 Καλοκαίρι 2022

Αιτήσεις Εισδοχής (ΕΕ): 11 Οκτωβρίου Μέσα Ιανουαρίου Αρχές Ιουνίου

Έναρξη Μαθημάτων: 27 Σεπτεμβρίου 31 Ιανουαρίου 6 Ιουνίου

Προσθαφαίρεση Μαθημάτων: 11 Οκτωβρίου 14 Φεβρουαρίου 11 Ιουνίου

Κύπρος/Άλλες Χώρες

Ελλάδα

Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ

Κίνα

Ρουμανία

Ρωσία

Whatsapp/Viber*

+ 357 22 841528

+ 30 210 6748293

+ 44 800 0465430

+ 1 212 321 0921

+ 86 400 0705923

+ 40 31 425 3663

+ 7 499 6094195

+357 95 147167

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

*  Χρησιμοποιήστε το Viber και το WhatsApp μόνο για αποστολή μηνυμάτων

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 (Σεπτέμβριος 2021). 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 
υλοποιήσει τα προγράμματα όπως περιγράφονται στον έντυπο 
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 
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, οποιαδήποτε πληροφορία για τις υπηρεσίες 
που περιέχονται στον ανά χείρας Οδηγό Σπουδών. Προϋπόθεση 
εγγραφής για όλους τους φοιτητές θα είναι η συμμόρφωση με τους 
κανόνες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά 
(online). M
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*  Χρησιμοποιήστε το Viber και το WhatsApp
   μόνο για αποστολή μηνυμάτων

Λεωφ. Μακεδονιτίσσης 46, CY-2417
Τ.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. (Κεντρικό): +357 22 841500
Τηλ. (Γραφείο Εισδοχής): +357 22 841528
Whatsapp/Viber*: +357 95147167
Email: admissions@unic.ac.cy
unic.ac.cy

UniversityofNicosia

UNIC_GR

UniversityNicosia

universityofnicosia


