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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Με έδρα του τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου 
- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά 
πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 
Αφοσιωμένο στη διδασκαλία, την έρευνα και την 
καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική προσφορά 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. Παράλληλα, 
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 κατατάσσεται στο 3% των καλύτερων 
πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher 
Εducation (THE) World University Rankings 2022. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
TIMES HIGHER EDUCATION  

WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS 2022

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

601-800

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
TIMES HIGHER EDUCATION

YOUNG UNIVERSIT Y RANKINGS 2022

#179

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ EECA
QS WORLD UNIVERSIT Y  

RANKINGS 2022

#136

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ
TIMES HIGHER EDUCATION  

WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS 2022

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

250
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ευελπιστώ 
ότι ο Οδηγός Σπουδών του Πανεπιστημίου μας θα σας 
βοηθήσει να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για την 
ένταξή σας στην αναπτυσσόμενη πανεπιστημιακή μας 
κοινότητα. Ελπίζω να μας εμπιστευτείτε για τις σπουδές 
σας, τη διαμόρφωση της μελλοντικής σας καριέρας, την 
προετοιμασία σας ως ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες και 
γενικά για την πραγματοποίηση των ονείρων σας. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα σύγχρονο, 
καινοτόμο, διεθνώς αναγνωρισμένο κορυφαίο 
πανεπιστήμιο, καθοδηγούμενο από τη δέσμευσή του 
για αριστεία στην εκπαίδευση. Η προσήλωσή μας στην 
εφαρμογή του «Τετραγώνου της Γνώσης», μας δεσμεύει 
να υπηρετούμε τους τέσσερις πυλώνες που στηρίζουν ένα 
υψηλής ποιότητας, επιτυχημένο και βιώσιμο πανεπιστήμιο: 
τη διδασκαλία και μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία, και 
τη συνεισφορά στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια των σπουδών 
σας μαζί μας, θα ενταχθείτε σε ένα καινοτόμο, φοιτητικο-
κεντρικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο 
προωθεί την ενεργό μάθηση και καλλιεργεί ικανότητες και 
δεξιότητες για τη δια βίου μάθηση.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και η καινοτόμος 
πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης παρέχουν 
πρόσβαση σε εκτενείς διαδικτυακούς πόρους μάθησης. 
Παράλληλα, το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του 
Πανεπιστημίου προωθεί τη συνεργασία, τη φιλία και την 
αλληλοκατανόηση, προσφέροντας ένα χώρο μάθησης 
που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και εδραιώνει τη 
συμπερίληψη.  

Ως πρωτοπόρο ψηφιακό πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμαστε 
και διαμορφώνουμε τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας 
της γνώσης, παρέχοντας  ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό, 
διαδραστικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει την 
καινοτομία στη διδασκαλία και μάθηση. 

Το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει προγράμματα σπουδών σε 
ένα ευρύ φάσμα ειδικεύσεων, άρτια σχεδιασμένα σε στενή 
συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους και 

αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται 
η επαγγελματική τους αναγνώριση και να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της παγκόσμιας  αγοράς εργασίας. 
Στατιστικά σχετικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την υψηλή 
απασχολησιμότητα των αποφοίτων μας σε πολλαπλούς 
τομείς σε όλο τον κόσμο.

Η δέσμευσή μας στη διεξαγωγή έρευνας αιχμής 
διασφαλίζει ότι το υψηλής ποιότητας και διεθνώς 
αναγνωρισμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μας, 
μεταφέρει στην τάξη καινοτόμο γνώση, προερχόμενη 
από εκτενή έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε 
συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την κοινωνία και τη 
βιομηχανία. Η εφαρμογή της Ανοικτής  Επιστήμης και της 
Επιστήμης των Πολιτών, διασφαλίζει ότι η έρευνά μας 
αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στην κοινωνία, τόσο σε τοπικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η στρατηγική μας για διεθνοποίηση και παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης, μας ωθεί στην προσφορά διασυνοριακής 
εκπαίδευσης, μέσω κοινών προγραμμάτων σπουδών με 
άλλα διεθνώς καταξιωμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το 
Πανεπιστήμιό μας  εντάχθηκε  πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή 
Κοινοπραξία Πανεπιστημίων NEOLAiA, μαζί με άλλα οκτώ 
πανεπιστήμια από οκτώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος 
της κοινοπραξίας είναι η από κοινού δημιουργία ενός 
καινοτόμου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του Μέλλοντος, με 
πανεπιστημιουπόλεις στις εννέα πόλεις/χώρες των μελών 
της κοινοπραξίας.

Τέλος, ως πανεπιστήμιο της κοινωνίας που είμαστε, 
καθοδηγούμαστε διαχρονικά από τη δέσμευσή μας να 
συνεισφέρουμε στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό. Για 
το σκοπό αυτό, υποστηρίζουμε ενεργά την υλοποίηση 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 των 
Ηνωμένων Εθνών και των 17 της Στόχων, προκειμένου να 
μεταμορφώσουμε τον κόσμο μας σε ένα καλύτερο, πιο 
συμπεριληπτικό και ειρηνικό μέρος.

Οι δράσεις μας στην υλοποίηση του Τετραγώνου της 
Γνώσης, έχουν ως αποτέλεσμα την καθιέρωσή μας ως 
ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Αυτό αποδεικνύεται από τα 
εξαιρετικά μας επιτεύγματα στις διεθνείς κατατάξεις και 

ιδιαίτερα στην κατάταξη του Times Higher Education (THE). 
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που κατατασσόμαστε στο 3% 
των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, ανάμεσα στα 
καλύτερα 601-800 πανεπιστήμια στον κόσμο και μεταξύ 
των καλύτερων 250 πανεπιστημίων στην ΕΕ (THE World 
University Rankings). Επιπλέον, κατατασσόμαστε στη θέση 
#179 στον κόσμο και στη θέση #70 στην ΕΕ, ανάμεσα στα 
καλύτερα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια 
λειτουργίας (THE Young University Rankings). Τέλος, ένας 
από τους βασικούς τομείς στους οποίους συνεχίζουμε να 
υπερέχουμε είναι η Διεθνοποίηση, όπου κατατασσόμαστε 
στη θέση #47 διεθνώς (THE World University Rankings), 
καθώς και στη θέση #15 διεθνώς και #3 στην ΕΕ, αντίστοιχα 
(THE Young University Rankings). 

Ως φοιτητές και φοιτήτριες 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 
μία αξέχαστη εμπειρία. 

Ευελπιστώ ότι θα σας καλωσορίσω σύντομα στην 
πανεπιστημιακή μας κοινότητα.

Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας 
BSc, MSc, PhD, CertEd
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ΣΤΑ 601-800 ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ετήσια κατάταξη Times Higher Education (THE) World 
University Rankings 2022 κατατάσσει το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας ανάμεσα στα 601-800 καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο τοποθετείται 
ανάμεσα στα 250 καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και, 6ο 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 Διεθνοποίησης. 
Η διευρυμένη έκδοση του 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. 

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 180 «ΝΕΑ» 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education 
Young University Rankings 2022, κατατάσσουν το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση #179 στον κόσμο, 
και μεταξύ των κορυφαίων 70 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή 
λιγότερα χρόνια λειτουργίας. Η κατάταξη THE Young 
χρησιμοποιεί τους ίδιους δείκτες με την κύρια κατάταξη 
THE World University Rankings. 

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΕ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

#47

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
TIMES HIGHER EDUCATION  

WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS 2022

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ

3%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ

250
TIMES HIGHER EDUCATION  

WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS 2022

ΣΤΗΝ ΕΕ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

#40

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS BY SUBJECT 2022

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

1. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 351-400

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+

* 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.
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5 QS STARS ΓΙΑ 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 το 2020 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.

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.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ EECA
QS WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS 2022:  

EECA REGION

#136
136O ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ EECA 

Το QS World University Rankings 2022 κατατάσσει το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τέταρτη συνεχή χρονιά 
στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων στην Περιφέρεια 
Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA 
Region), στη θέση #136, ανάμεσα σε 3,300 πανεπιστήμια 
που λειτουργούν σε 30 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 
αντικατοπτρίζουν 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 #14 στο 
δείκτη διεθνούς διδακτικού προσωπικού.

Top150-y2022

TOP 150 2022

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

5 QS STARS
ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΟΝΟ ΑΛΛΑ 50 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
QS STARS UNIVERSIT Y RATING SYSTEM 2020
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ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΗΠΕΙΡΟΙ

6
ΧΩΡΕΣ

100+
ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2,000+
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

14,000+
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD 
UNIVERSIT Y RANKINGS 2022

#47

ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το 
Πανεπιστήμιο αποδεικνύει πως συνεχίζει να υπερέχει, 
είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 
47η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη THE 
World University Rankings 2022, καθώς και την 15η θέση 
παγκοσμίως (3η θέση στην ΕΕ) σύμφωνα με την κατάταξη 
THE Young University Rankings 2022.

Η άνοδος στην κατάταξη σε αυτόν τον σημαντικότατο 
τομέα αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου στρατηγικής 
του Πανεπιστημίου για διεθνοποίηση και ιδιαίτερα 
της αξιοσημείωτης επιτυχίας του στην προσφορά 
διασυνοριακής εκπαίδευσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

1η 

ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ  
ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί περισσότερους 
από 14,000 φοιτητές και φοιτήτριες (εξ αποστάσεως και 
δια ζώσης), οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 
100 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε 
αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είναι επίσης 
το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη νότια Ευρώπη με κύρια 
γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, καθώς και το μεγαλύτερο 
εκτός Ελλάδας με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Επίσης, μια σημαντική μερίδα των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια 
Αμερική, προσθέτοντας στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 
του και αντανακλώντας την εξέλιξή του, κατά την τελευταία 
δεκαετία, προς μια αναμφισβήτητα διεθνή φοιτητική 
κοινότητα.

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1 ΕΛΛΑΔΑ 11 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

2 ΚΥΠΡΟΣ 12 ΙΟΡΔΑΝΙΑ

3 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 13 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

4 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 14 ΑΙΓΥΠΤΟΣ

5 ΝΙΓΗΡΙΑ 15 OMAN

6 ΙΣΡΑΗΛ 16 ΓΑΛΛΙΑ

7 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17 ΑΥΣΤΡΙΑ

8 ΛΙΒΑΝΟΣ 18 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

9 ΚΑΝΑΔΑΣ 19 ΟΥΚΡΑΝΙΑ

10 ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 20 ΟΛΛΑΝΔΙΑ



14 15

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

Η μοντελοποίηση, η προσομοίωση και η 
αυτοματοποίηση συνεισφέρουν σημαντικά 
στις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα μας. 
Έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν θετικά 
κάθε πτυχή της κοινωνίας, βελτιώνοντας την 
αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και 
αυξάνοντας τα επίπεδα ασφάλειας. Επιπλέον, οι 
προσομοιώσεις υπολογιστή σε συνδυασμό με 
την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προάγουν 
τη γνώση μας σε πολύπλοκες επιστημονικές 
και τεχνολογικές διαδικασίες και να μειώσουν 
την αβεβαιότητα. Αυτόνομα συστήματα που 
περιλαμβάνουν και τη ρομποτική χρησιμοποιούνται 
εδώ και πολλά χρόνια στη βιομηχανία. Η 
αυτοματοποίηση εισέρχεται σταδιακά και στην 
καθημερινότητα μας, με έξυπνες διασυνδεδεμένες 
συσκευές, drones, αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα 
και πολλές άλλες εφαρμογές, ενώ αυτή η τάση θα 
ενισχυθεί περαιτέρω από την αυξανόμενη ισχύ 
των υπολογιστικών συστημάτων, της τεχνητής 
νοημοσύνης, της υπολογιστικής μοντελοποίησης 
και των προσομοιώσεων.   

Πρωτοβουλία UNIC: 

 • Defence and Security Research Institute

METAVERSE

Η ραγδαία πρόοδος στον τομέα της Πληροφορικής 
οδηγεί στην ολοκλήρωση τεχνολογιών αιχμής όπως 
η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (ΧR), η 
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), το Blockchain, το Ίντερνετ 
των Πραγμάτων (ΙοΤ), το Web 3.0 κλπ. Αυτές οι 
τεχνολογίες συντελούν προς την δημιουργία του 
μετασύμπαντος (Metaverse), ενός τεχνολογικού 
περιβάλλοντος το οποίο συνδυάζει τον πραγματικό 
με το ψηφιακό μας κόσμο. Με τη χρήση του 
Metaverse, οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν 
με πρωτοποριακό τρόπο, να ζουν νέες εμπειρίες και 
να αποκτούν δυνατότητες που δεν ήταν διαθέσιμες 
προηγουμένως, όπως το ψηφιακό ταξίδι στο 
χρόνο. Σε αυτή την νέα τεχνολογική επανάσταση το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοστατεί παγκοσμίως 
δημιουργώντας μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία 
που εστιάζει στην έρευνα, την καινοτομία και την 
εκπαίδευση στο χώρο του ανοικτού Metaverse. 

Πρωτοβουλία UNIC: 

 • UNIC Open Metaverse Initiative

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ/ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η έρευνα και η ανάπτυξη της βιοϊατρικής και της 
βιοτεχνολογίας σε συνδυασμό με την πρόοδο της 
τεχνολογίας, έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό 
επίπεδο παγκόσμια. Οι ιατρικές εφαρμογές, όπως 
η θεραπεία και η πρόληψη γενετικών και ανίατων 
ασθενειών, η αντιμετώπιση της πείνας, η μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά και η διαχείριση 
της ενιαίας υγείας, που αναγνωρίζει ότι η υγεία των 
ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία 
των ζώων σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, 
αναμένεται ότι θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο 
το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Πρωτοβουλίες UNIC: 

 • CENIBRE 
 • Πρωτοβουλία One Health - Ενιαία Υγεία 
 • Bioactive Molecules Research Center 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ/ 
ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα αποτελούν ένα ανεκτίμητο 
κεφαλαιακό στοιχείο, καθώς όταν αναλυθούν 
σε μεγάλη κλίμακα, μπορούν να βοηθήσουν 
με καταπληκτικούς τρόπους, όχι μόνο μέσω 
της εφαρμογής τους στον επιχειρηματικό 
κόσμο, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. 
Μέχρι το 2025, ο όγκος των δεδομένων που 
θα παράγονται σε μια μέρα παγκοσμίως, 
αναμένεται να φτάσει τα 463 exabytes. Η 
μηχανική μάθηση και η εφαρμογή στατιστικών 
μοντέλων είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά αυτός ο 
τεράστιος όγκος πληροφοριών. Η μηχανική 
μάθηση έχει εφαρμογές στην ανάλυση των 
μεγάλων δεδομένων για σκοπούς υγειονομικής 
περίθαλψης, για οικονομικές προβλέψεις, για 
την πρόβλεψη τάσεων, την εξερεύνηση της 
συμπεριφοράς, και πολλά άλλα.

Πρωτοβουλίες UNIC: 

 • Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» 
 • UNIC Artificial Intelligence Lab 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
BLOCKCHAIN 

Τα ψηφιακά νομίσματα και η τεχνολογία 
blockchain αποτελούν θεμελιώδεις τεχνολογικές 
ανακαλύψεις με σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις. Υπάρχουν πολλά 
πλεονεκτήματα στην υιοθέτησή τους, κυρίως, η 
επίλυση βασικών ζητημάτων όπως η εμπιστοσύνη 
σε ένα δίκτυο μέσω της αποκέντρωσης, η 
ιδιοκτησία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, 
ο έλεγχος ταυτότητας και η ιχνηλασιμότητα, η 
βελτιωμένη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, 
η μείωση του κόστους, τα βελτιωμένα επίπεδα 
ασφάλειας, η αυτοματοποίηση και άλλα. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να μελετηθούν και να δοθεί 
ώθηση ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή 
τους στη βιομηχανία, τη διακυβέρνηση και 
την εκπαίδευση, καθώς και να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπός τους στην κοινωνία γενικότερα. 

Πρωτοβουλία UNIC: 

 • Institute For the Future

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 4η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος θα προκαλέσει 
ραγδαία επιταχυνόμενες κοινωνικές αλλαγές τις 
επόμενες δεκαετίες. Ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών —
τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, 
ρομποτική, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, 
blockchain, drones, υπολογιστική ιατρική, σύγχρονη 
εξερεύνηση του διαστήματος — έχει ήδη αρχίσει να 
αποκτά εμπορική βιωσιμότητα. 

Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες θα είναι ανατρεπτική 
για την εξέλιξη του μέλλοντος μας. Στο σύνολό τους, οι 
τεχνολογίες αυτές θα έχουν πολυεπίπεδη επιρροή στην 
οικονομία, τις κοινωνικές δομές, τα νομικά συστήματα, 
την κατανομή του εισοδήματος, τη διακυβέρνηση, την 
εκπαίδευση και την άμυνα και θα εγείρουν θεμελιώδη 
ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση της κοινωνίας. 

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση εμπλέκεται δυναμικά σε 
βασικούς τομείς που σχετίζονται με τους ακόλουθους 
πυλώνες: 

 • Ψηφιακά Νομίσματα και Blockchain

 • Μηχανική Μάθηση και Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) 

 • Metaverse  

 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 

 • Βιοϊατρική/Βιοτεχνολογία 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή αυτών των εξελίξεων και συμμετέχει σε έρευνα 
υψηλής ποιότητας, πρωτοβουλίες αιχμής, ακαδημαϊκές/
επιχειρηματικές συνεργασίες και ανάπτυξη προγραμμάτων 
ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, που 
διερευνούν και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
που προκύπτουν στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής 
Eπανάστασης. 
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

BLOCKCHAIN
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

1o

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΤΟ BLOCKCHAIN

1o

1O ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  
ΓΙΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ιστορικό σχεδόν μίας 
δεκαετίας ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα των 
κρυπτονομισμάτων και blockchain, προσφέροντας το 
πρώτο πρόγραμμα σπουδών στον κόσμο στα ψηφιακά 
νομίσματα από το 2014. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη εκπαιδεύσει 
περισσότερους από 100,000 φοιτητές και φοιτήτριες σε 
μαθήματα ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής κατάρτισης στον 
τομέα. Το Πανεπιστήμιο, μέσω του Institute For the Future 
(IFF) φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ομάδα καθηγητών και 
ερευνητικού προσωπικού παγκοσμίως, που επικεντρώνεται 
στα ψηφιακά νομίσματα και τα blockchains. 

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ηγείται ως 
ακαδημαϊκός επικεφαλής στο Παρατηρητήριο και Φόρουμ 
της ΕΕ για το Blockchain (EUBOF), μια πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διερεύνηση της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας blockchain εντός της ΕΕ.

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.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ  

ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

BLOCKCHAIN

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

‘Η ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

100,000+

DISTRIBUTED LEDGERS RESEARCH 
CENTRE

Το Distributed Ledgers Research Centre (DLRC), που 
φιλοξενείται στο IFF, είναι το κέντρο εφαρμοσμένης 
έρευνας του Ινστιτούτου για τα πρωτόκολλα 
blockchain. Στόχος του κέντρου είναι να προώθησει τις 
μετασχηματιστικές εφαρμογές της τεχνολογίας μέσα από 
το ευρύτερο οικοσύστημα της τεχνολογίας blockchain.  

 • Εστιάζοντας στις προκλήσεις που θέτει το οικοσύστημα 
 • Προωθώντας την ανεξάρτητη έρευνα 
 • Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μιας κοινότητας για 
εφαρμοσμένη έρευνα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
DECENTRALIZED 

Ως μέρος της ευρύτερης ενασχόλησής του με αυτή 
την αναδυόμενη τεχνολογία και τις εφαρμογές της, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θέσπισε το Decentralized, 
μια σειρά διεθνών επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών 
συνεδρίων που σχετίζονται με τις τεχνικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της αποκέντρωσης, των κρυπτονομισμάτων και 
της τεχνολογίας blockchain.Το συνέδριο επαναλαμβάνεται 
ετησίως και προσελκύει εκατοντάδες ομιλητές από τον 
ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και τους κυβερνητικούς 
οργανισμούς, καθώς και χιλιάδες συμμετέχοντες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 • Ripple University Blockchain Research Initiative (UBRI) 
Στόχος: Υποστήριξη της ακαδημαϊκής έρευνας, της 
τεχνικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στο Blockchain 

 • European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) 
Στόχος: Η ανάπτυξη καινοτόμων διασυνοριακών εφαρμογών 
μέσω της χρήσης των δομικών στοιχείων του EBSI 

 • Stellar Development Foundation (SDF) 
Στόχος: Η παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην τεχνική εκπαίδευση 
και την πρακτική εμπειρία 

 • Blockchain Benchmarking Framework 
Στόχος: Να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πλαισίου 
συγκριτικής αξιολόγησης για τον έλεγχο λειτουργίας των 
πρωτοκόλλων blockchain υπό ακραίες συνθήκες 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΧΟΡΗΓΟΙ

Observatory and Forum

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική - Decentralized 
Finance (DeFi) 

 • Επιστήμη Δεδομένων στα Blockchains 
 • Προκλήσεις Τεχνολογίας και Υποδομής στο Blockchain 
 • Web3 & συστήματα για το metaverse.
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UNIC OPEN METAVERSE INITIATIVE

Το Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας και το Institute For the 
Future (IFF), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανακοίνωσαν 
πρόσφατα μια νέα πρωτοβουλία ανάπτυξης του ανοικτού 
metaverse, με την ονομασία UNIC Open Metaverse 
Initiative. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά ζητήματα, καθώς και στα ζητήματα χάραξης 
πολιτικής που σχετίζονται με ανοιχτά και αποκεντρωμένα 
(decentralized) συστήματα και πρότυπα για το metaverse.

Αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται στην εμπειρία των 
τελευταίων οκτώ ετών, περίοδο κατά την οποία 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθιερώθηκε ως το 
κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως στον τομέα των 
κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain. Το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσέφερε το πρώτο στον κόσμο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα ψηφιακά νομίσματα 
το 2014. Μέχρι σήμερα, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους 
από 100,000 φοιτητές και φοιτήτριες μέσω ακαδημαϊκών 
ή άλλων προγραμμάτων, διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα 
εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
στον κόσμο, η οποία επικεντρώνεται στα ψηφιακά νομίσματα 
και στο blockchain (κατανεμημένου καθολικού), και αποτελεί 
Εταίρο του European Blockchain Observatory and Forum 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

METAVERSE 
EXTENDED REALITY (XR)/WEB3

Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Προγράμματα

 • Νέα διαδικτυακή σειρά διαλέξεων διάρκειας 12 
εβδομάδων με θέμα “Εισαγωγή στα NFTs και το 
Metaverse” που θα προσφέρεται από το καλοκαίρι του 
2022. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις από 
κορυφαίους δημιουργούς και συλλέκτες NFTs (Non-
Fungible Tokens), καθώς και από επιχειρηματίες και 
επενδυτές του Web3.

 • Δημιουργία και προσφορά ενός νέου μεταπτυχιακού 
προγράμματος στα Συστήματα Μετασύμπαντος 
(MSc in Metaverse Systems), ενός διεπιστημονικού 
προγράμματος που θα επικεντρώνεται στην 
προετοιμασία δημιουργών, προγραμματιστών, 
αρχιτεκτόνων, κοινωνικών επιστημόνων, 
επαγγελματιών του τομέα των χρηματοοικονομικών, 
υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και άλλων, για 
σταδιοδρομία στο σχεδιασμό, τη δημιουργία, και τη 
διαχείριση εφαρμογών metaverse.

Έρευνα και Χάραξη Πολιτικής

 • The Center for an Open Metaverse (COM) – 
Δημιουργία νέου διεπιστημονικού ερευνητικού 
κέντρου εντός του Institute For the Future (IFF), που 
θα επικεντρώνεται στην έρευνα γύρω από τα ανοικτά 
συστήματα metaverse.

 • The Open Metaverse Alliance (OMA) – Δημιουργία 
μιας κοινοπραξίας πανεπιστημίων, εταιρειών, μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών και κυβερνητικών φορέων, 
με κοινό στόχο την ανάπτυξη ενός ανοικτού metaverse.

Επιχειρηματικότητα

 • Ετήσια προγράμματα υποστήριξης νεοφυών 
επιχειρήσεων NFT/metaverse.

 • Υποστήριξη δημιουργών NFTs και metaverse.

NFTs στην Πανεπιστημιούπολη

 • Εγκαίνια της πρώτης μόνιμης πανεπιστημιακής γκαλερί 
για NFTs (The Block Gallery).

 • Ανάπτυξη και χρήση συστήματος βασισμένου στα NFT, 
για διάφορες δραστηριότητες στην πανεπιστημιούπολη 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • Αποδοχή NFTs από το University of Nicosia Foundation 
ως δωρεές για υποτροφίες φοιτητών, αλλά και για 
υποστήριξη έρευνας.
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ/

ΜΕΓΑΛΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
«ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ» (MOFC) 
Το Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» 
(Makridakis Open Forecasting Center - MOFC) στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είναι ένα από τα κορυφαία 
ακαδημαϊκά κέντρα για την Πρόβλεψη στον κόσμο. 
Συγκεκριμένα, το MOFC διεξάγει έρευνα αιχμής σε θέματα 
προβλέψεων, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς να 
προβαίνουν σε πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ειδικές 
τους ανάγκες, να εκτιμούν τα επίπεδα αβεβαιότητας και 
να διαχειρίζονται τους ενδεχόμενους κινδύνους μέσα 
από σχετική εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη/
κατάρτιση και συμβουλευτική καθοδήγηση. 

Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η μεγιστοποίηση 
της αξιοποίησης, καθώς και της αξίας, των μεθόδων 
προβλέψεων από τις επιχειρήσεις, εντοπίζοντας τις ανάγκες, 
προτείνοντας τον καταλληλότερο τρόπο ικανοποίησής τους, 
επιδεικνύοντας τα οφέλη των μεθόδων πρόβλεψης στη 
μείωση του κόστους ή/και στη βελτίωση του κέρδους και 
αποφεύγοντας παράλληλα μη δοκιμασμένες πρακτικές. 

Προς εκπλήρωση των παραπάνω, το MOFC προσφέρει 
εξειδικευμένα μαθήματα όπως το M Applied Forecasting 
Course, το οποίο παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία 
να αξιοποιήσουν τα 40 χρόνια γνώσης και εμπειρίας του 
Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη και να κατακτήσουν τον 
τομέα της Πρόβλεψης σε μόλις έξι εβδομάδες. Τα κύρια 
οφέλη του μαθήματος είναι η έμφαση στην πρακτική 
μάθηση, καθώς οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται ώστε να 
φέρουν και να χρησιμοποιήσουν πραγματικά δεδομένα 
για να προβλέψουν και να εκτιμήσουν την αβεβαιότητα 
των προβλέψεών τους (και των επιπτώσεων κινδύνου), 
και η δυναμική αλληλεπίδρασή μεταξύ συμμετεχόντων και 
εκπαιδευτών. 

M6 COMPETITION: ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

$300,000
ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 

M5 COMPETITION:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ
100+ ΧΩΡΕΣ

100,000+ 
M COMPETITIONS

Τα M Competitions είναι το «πνευματικό παιδί» του 
Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη, πρωτοπόρου στον τομέα 
και για πολλούς «πατέρα» της Πρόβλεψης. Η καινοτόμος 
πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες, με 
τους Διαγωνισμούς Μακριδάκη να διεξάγονται το 1982, το 
1993, το 2000, το 2018 και το 2020. Οι διαγωνισμοί αυτοί 
έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ακρίβειας 
των προβλέψεων και στην εκτίμηση της αβεβαιότητας, 
καθώς και στην ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά 
με την πλέον κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης για τις 
συγκεκριμένες τους ανάγκες. 

Η τρέχουσα έκτη έκδοση της σειράς, το M6 (Makridakis 6) 
τρέχει ως δίαθλο (Φεβρουάριος 2022-Φεβρουάριος 2023) με 
την υποστήριξη παλαιότερων και νέων παγκόσμιων εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των Google, Facebook (Meta), J.P. 
Morgan, IIF, Kinaxis, Intech, SAS, INSEAD και NTUA. 

M CONFERENCES

Τα ευρήματα του κάθε διαγωνισμού M Competition 
παρουσιάζονται και αναλύονται εκτενώς κατά τη 
διάρκεια ενός ειδικού Συνεδρίου (M Conference), 
με διακεκριμένους ομιλητές από μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογικών προϊόντων, καθώς και σημαντικούς 
ακαδημαϊκούς από κορυφαία πανεπιστήμια. 

M PUBLICATIONS 

Τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συζητήσεις των 
M Competitions δημοσιεύονται σε ακαδημαϊκά και 
επαγγελματικά περιοδικά με στόχο τη διάδοση της 
διαθέσιμης γνώσης και την προώθηση της θεωρίας και 
της πρακτικής της πρόβλεψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
διάφορες δημοσιεύσεις από τα M Competitions έχουν λάβει 
περισσότερες από 6,000 αναφορές μέχρι στιγμής. Επιπλέον, 
έχει εκδοθεί ειδικό τεύχος του υψηλού κύρους International 
Journal of Forecasting (IJF) αποκλειστικά αφιερωμένο στον 
διαγωνισμό M4, ενώ στα σκαριά βρίσκεται άλλο ένα, ειδικά 
αφιερωμένο στον Διαγωνισμό M5.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Center for Decision Making and Risk Analysis
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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Οι ερευνητές του DSRI εργάζονται στην αιχμή της 
Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης για την επίλυση 
πολύπλοκων επιστημονικών και τεχνολογικών 
προβλημάτων, που περιλαμβάνουν ρευστομηχανική, 
ακουστική, μετάδοση θερμότητας, βιοϊατρικά φαινόμενα 
μεταφοράς, όπως και ποικίλες εφαρμογές στην ενέργεια 
και στο περιβάλλον. Έχουν αναπτύξει υπολογιστικές 
μεθόδους υψηλής ανάλυσης που μπορούν να παρέχουν 
υψηλή ακρίβεια σε πολύ χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος 
σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Επιπλέον, οι 
παραπάνω μέθοδοι μειώνουν σημαντικά την υπολογιστική 
αβεβαιότητα στην μοντελοποίηση, παρέχοντας έτσι 
αυξημένη αξιοπιστία στη βιομηχανία και στους υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων. Οι ερευνητές έχουν ήδη εφαρμόσει 
αυτές τις μεθόδους σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 
(UAV), στην αεροακουστική, στην καύση καυσίμων και 
στην πολυφασική μοντελοποίηση της αερομεταφερόμενης 
μετάδοσης ιών, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, οι ερευνητές αναπτύσσουν μεθόδους τεχνητής 
νοημοσύνης και αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση 
με θέμα “Machine-Learning Methods for Computational 
Science and Engineering” του Καθηγητή Δημήτρη Δρικάκη 
και των συνεργατών του, έλαβε τις περισσότερες προβολές 
κατά τα τελευταία δύο χρόνια στο περιοδικό Computation, 
το έγκριτο περιοδικό υπολογιστικής επιστήμης και 
μηχανικής, και έλαβε το βραβείο “Computation 2020 Best 
Paper Award”. 

DEFENCE AND SECURITY 
RESEARCH INSTITUTE

Η αποστολή του Defence and Security Research Institute 
(DSRI) είναι να διεξάγει ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για την άμυνα, την ασφάλεια, και σε σχέση 
με επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς όπως ενέργεια, 
βιοϊατρικές τεχνολογίες και περιβάλλον, σε συνεργασία με 
κυβερνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία, καθώς και 
με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα διεθνώς.

Η αποστολή του Ινστιτούτου είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για επενδύσεις στην κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών 
και εξοπλισμού στρατηγικής σημασίας για τις αμυντικές 
δυνατότητες και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Προς 
εξυπηρέτηση των παραπάνω, το Ινστιτούτο συμμετέχει 
σε διεπιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, σε μια σειρά 
ειδικοτήτων που σχετίζονται με: α) δυνατότητες ξηράς, 
αέρα, θάλασσας και διαστήματος και β) αναδυόμενες και 
ανατρεπτικές τεχνολογίες. Ο αντίκτυπος του έργου του 
DSRI υπερβαίνει τη συμβατική στρατιωτική τεχνολογική 
έρευνα και το Ινστιτούτο εργάζεται σε επιστημονικά και 
τεχνολογικά θέματα ευρείας χρησιμότητας, συμβάλλοντας 
στην οικονομική δραστηριότητα, στην αύξηση του 
εργατικού δυναμικού και στην πρόοδο της έρευνας και 
της καινοτομίας. 

Το Ινστιτούτο αντλεί ικανότητες και τεχνογνωσία από όλες τις 
Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς 
και από τους διεθνείς μακροχρόνιους συνεργάτες του 
Πανεπιστημίου, στους οποίους περιλαμβάνονται η Πολεμική 
Αεροπορία των ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο ETH Zurich.  
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ/

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επιδιώκει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες για την πρόοδο της διεπιστημονικής έρευνας 
στον τομέα της Βιοϊατρικής/Βιοτεχνολογίας. 

BIOACTIVE MOLECULES  
RESEARCH CENTER

Το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας και το νεοσύστατο 
Κέντρο Έρευνας Βιοενεργών Μορίων (Bioactive Molecules 
Research Center - BioMoReC) στοχεύουν στην προώθηση 
της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.

Ανάπτυξη Πεπτιδικών Φαρμάκων 

Το Κέντρο BioMoRec στεγάζει μια ειδική μονάδα σύνθεσης 
και ανάλυσης πεπτιδίων. Επί του παρόντος, υπάρχουν 
περίπου 80 πεπτιδικά φάρμακα στην παγκόσμια αγορά 
και η έρευνα για νέα πεπτιδική θεραπεία συνεχίζεται με 
σταθερό ρυθμό, με περισσότερα από 150 πεπτίδια σε 
κλινική έρευνα ενώ άλλα 400-600 πεπτίδια υπόκεινται σε 
προ-κλινική έρευνα. 

Δηλητήρια από Ενδημικά Είδη 

Τα ζωικά δηλητήρια έχουν αναγνωριστεί ως μια πλούσια 
πηγή φαρμακευτικών ουσιών. Υπάρχουν επί του 
παρόντος στην αγορά περισσότερα από 10 εγκεκριμένα 
φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από δηλητήρια. 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στηρίζει την ανακάλυψη 
ισχυρών μορίων από ενδημικά είδη στην Κύπρο (π.χ. 
σκορπιούς, φίδια και άλλους οργανισμούς). Για το σκοπό 
αυτό, το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας σύναψε 
πρόσφατα συμφωνία με τη MedVenome Ltd., μια 
νεοφυή εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο και η οποία 
επικεντρώνεται στην παραγωγή και προμήθεια δηλητηρίου, 
πεπτιδίων δηλητηρίου και φυτικών τοξινών. 

Βιοϋλικά 

Αρκετά ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη επικεντρώνονται στη χρήση υλικών που 
προέρχονται από βιομόρια φυτικής και ζωικής προέλευσης 
για βιοϊατρικές εφαρμογές. Πιο πρόσφατα, νέα βιοϋλικά 
από βιομόρια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
για συγκεκριμένες εφαρμογές στη βιοϊατρική, τη 
βιοηλεκτρονική κλπ. 

Μηχανική Ιστών και Νανοεπιστήμη 

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση νανοφορέων 
για στοχευμένη χορήγηση γονιδίων και φαρμάκων. 
Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή προγνωστικών αλγόριθμων βασισμένων σε 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης 
για την πρόβλεψη της απόδοσης των ανεπτυγμένων 
νανοσυστημάτων με βάση τις παραμέτρους τυποποίησης, 
για μείωση του πειραματικού χρόνου και κόστους. 
Πολυμερικοί και λιπιδικοί νανοφορείς αναπτύσσονται 
για την ενθυλάκωση φυτικών εκχυλισμάτων, ως προς τη 
βελτίωση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητάς 
τους. Πρόσφατα, υπεγράφη συμφωνία προς αυτή την 
κατεύθυνση με το Ίδρυμα RiMed στην Ιταλία, η οποία 
στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνολογίας και την ερευνητική 
συνεργασία στον τομέα της μηχανικής ιστών και του 
σχεδιασμού συστημάτων χορήγησης φαρμάκων. 

CENTER FOR NEUROSCIENCE AND 
INTEGRATIVE BRAIN RESEARCH 
(CENIBRE)

Η Ιατρική Σχολή πραγματοποιεί έρευνα στους τομείς της 
νευροεπιστήμης και του εγκεφάλου μέσω του CENIBRE. 
Με την εφαρμογή μιας διεπιστημονικής προσέγγισης σε 
συνδιασμό με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και ανάλυσης 
δεδομένων, το Κέντρο διεξάγει έρευνες του υγειούς και 
του ασθενούς νευρικού συστήματος για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία με στόχο τη βελτίωση της 
νευρολογικής και ψυχικής υγείας. Το Κέντρο βασίζεται στην 
εμπειρογνωμοσύνη των ιδρυτικών του μελών, των οποίων 
τα ερευνητικά πεδία κυμαίνονται από τους θεμελιώδεις 
κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς της νευρωνικής 
λειτουργίας μέχρι τους συμπεριφορικούς και ευρύτερα 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της ευημερίας 
του πληθυσμού.  

Center for Neuroscience and 
Integrative Brain Research
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93% ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

91%
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υποστηρίζει τους φοιτητές στο 
ταξίδι εξερεύνησης της σταδιοδρομίας τους, παρέχοντας 
τους ζωτικές γνώσεις και συμβουλές, διοργανώνοντας 
σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις σχετικά με την 
αγορά εργασίας, ημέρες επαγγελματικής σταδιοδρομίας με 
τη συμμετοχή σημαντικών εταιριών, αλλά και προσφέροντάς 
τους πολλά άλλα εργαλεία και υπηρεσίες.

Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις 
με τους εταίρους του και να δημιουργήσει διασυνδέσεις 
ανάμεσα σε φοιτητές, αποφοίτους, καθηγητές και τη 
βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές και οι 
απόφοιτοί μας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
πραγματική γνώση και εμπειρία από την τριβή τους με την 
εργασιακή ζωή, ώστε να βοηθηθούν στη διαμόρφωση και 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα τους προετοιμάσουν για 
μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ανταγωνιστική αγορά 
εργασίας μετά τις σπουδές τους.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Το Κέντρο Επιτυχούς Σταδιοδρομίας (Career Success Centre 
- CSC) υποστηρίζει ενεργά και εξοπλίζει τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες με τα εργαλεία που χρειάζονται για να βρουν 
ευκαιρίες για πρακτική άσκηση ή εργοδότηση. Από το πρώτο 
τους έτος στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να επωφεληθούν 
από τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το 
Κέντρο και να αξιοποιήσουν πολλές ευκαιρίες για πρακτική 
άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με αυτό τον 
τρόπο, μπορούν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τόσο τις 
εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους 
(hard skills), όσο και τις δεξιότητες προσωπικότητας (soft  
skills), τις οποίες αναζητούν σήμερα οι εργοδότες.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο διαθέτει ένα καλά εδραιωμένο 
και αναπτυσσόμενο δίκτυο με περισσότερους από 800 
συνεργάτες στον τομέα της βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια 
κάθε ακαδημαϊκού έτους, το Κέντρο συνεργάζεται με 
500 και πλέον εταιρείες για να βοηθήσει στην κάλυψη 
των εργασιακών αναγκών τους με τους πιο κατάλληλους 
υποψήφιους, δημοσιεύοντας 500+ αγγελίες θέσεων 
εργασίας και πρακτικής άσκησης σε ιστοσελίδες του 
Πανεπιστημίου και προτείνοντας πάνω από 1,500 φοιτητές 
και αποφοίτους για τις θέσεις αυτές.

91%

92%

99.8%

94%

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 

18 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ

93.2%
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Πολλοί από τους αποφοίτους μας αυτή τη στιγμή 
δημιουργούν ένα παγκόσμιο αντίκτυπο μέσα από τη 
δραστηριοποίησή τους σε επαγγέλματα που εμπίπτουν σε 
ποικίλους τομείς, καθώς με την αποφοίτησή τους από το 
Πανεπιστήμιο, εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται σε 
φημισμένες πολυεθνικές εταιρείες στην Κύπρο, στο εξωτερικό 
και στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής τους ή έχουν 
καταφέρει να ξεκινήσουν με επιτυχία δικές τους επιχειρήσεις, 
με δραστηριοποίηση σε διάφορους συναρπαστικούς τομείς.

ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής αφήνουν το ουσιώδες στίγμα 
τους στον διεθνή τομέα της υγείας, καθώς εργοδοτούνται ή 
πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση σε νοσοκομεία, 
ιατρικά κέντρα και ερευνητικά ιδρύματα ανά το παγκόσμιο. 
Έχοντας ακολουθήσει ένα ευρύ φάσμα κλάδων, πολλοί από 
τους παλαιότερους αποφοίτους του πανεπιστημίου έχουν 
ολοκληρώσει την κλινική τους άσκηση και έχουν αναλάβει 
ηγετικές θέσεις ως εξειδικευμένοι κλινικοί ιατροί, ιατρικοί 
εκπαιδευτές ή ερευνητές, σε κορυφαίους οργανισμούς. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

H Ιατρική Σχολή προσφέρει διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία 
εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλινικής 
κατάρτισης, το οποίο εκτείνεται σε τρεις ηπείρους. Η 
βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Κύπρο και οι 
φοιτητές αποκτούν από τα πρώτα εξάμηνα κλινική εμπειρία 
σε κορυφαίους ιατρικούς οργανισμούς της χώρας. Τα δύο 
τελευταία χρόνια, κατά τα οποία πραγματοποιείται η κλινική 
άσκηση, ολοκληρώνονται είτε στην Κύπρο είτε σε ένα από 
τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, 
στην Ελβετία, στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής και ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του κάθε 
φοιτητή ή της κάθε φοιτήτριας. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Η δυναμική πρωτοβουλία «Το Μέλλον της Εργασίας» 
δημιουργήθηκε μέσα από την παρατήρηση των 
αλλαγών στη φύση της εργασίας, στον εργασιακό 
χώρο και στο εργατικό δυναμικό. Οι αναπροσαρμογές 
που παρατηρούνται οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην 
αυξανόμενη υιοθέτηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη και τα ρομπότ στο χώρο εργασίας, αλλά 
και στην επέκταση της επιχειρηματικότητας και της 
αυξανόμενης εμφάνισης των «ψηφιακών νομάδων».

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Πιστεύουμε ακράδαντα στην προετοιμασία των φοιτητών μας 
για τις αλλαγές που καθορίζουν το Μέλλον της Εργασίας, 
μέσα από τις εξής παραμέτρους: 

 • Συνεχής έμφαση στην ηγεσία, τις κοινωνικές δεξιότητες 
και τις δεξιότητες προσωπικότητας, σε τομείς που 
χαρακτηρίζονται από την αυξανόμενη χρήση της 
τεχνολογίας 

 • Προετοιμασία για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της 
τεχνολογίας 

 • Έμφαση στη δια βίου μάθηση 

Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία είναι ενδεικτικά των 
αλλαγών που καθορίζουν το Μέλλον της Εργασίας. 

ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟ 
2030 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ ΑΚΟΜΗ 

ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΑΝΤΙ ΣΤΟ 
ΤΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΣΕ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΟΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 

DELL INSTITUTE  
FOR THE FUTURE

WORLD ECONOMIC FORUMDELL INSTITUTE  
FOR THE FUTURE 

ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡOYME ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 

85% 82% 65% 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΣΤΟ

ΠΩΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΕΠΩΦΕΛΗΣΟΥ ΑΠΟ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

1. Amazon, ΗΠΑ
2. Coinbase, ΗΠΑ
3. Confluent, ΗΠΑ
4. Syniverse, ΗΠΑ
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2

3
4

7

8

9

10. Bayer Global, Γερμανία
11. IBM, Γερμανία
12. Nielsen, Ελβετία
13. Syniverse, Ελβετία

10

11

12

14

13

16 17

5. Oracle, Ιρλανδία
6. Google, Ηνωμένο Βασίλειο
7. Deloitte, Βέλγιο
8. Louis Dreyfus, Ολλανδία 
9. TYKN B.V., Ολλανδία

14. Ritz-Carlton Hotel, Ρωσία
15. Vodafone, Ελλάδα
16. NCR, Κύπρος
17. Ritz-Carlton Hotel, Κατάρ

6
5 5

15
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ τώρα να πω 
με βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα MD 
με προετοίμασε εξαιρετικά καθ’ όλη 
τη διάρκεια των έξι ετών σπουδών. 
Μου παρείχε τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες που μου έδωσαν 
αυτοπεποίθηση κατά την εξέταση των 
ασθενών, ώστε να προχωρώ μεθοδικά 
από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση 
του ασθενούς, ως την κατάλληλη 
ειδικευμένη διάγνωση και πρόγραμμα 
θεραπείας.

Δρ. Φοίβος Κουλαΐδής 
Διδάκτωρ Ιατρικής (MD), Τάξη του 2020

Η εκπαίδευση δεν είναι προετοιμασία 
για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή. Ωστόσο, 
ενώ η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία 
που δεν τελειώνει ποτέ, τα θεμέλια που 
απέκτησα στο UNIC έκαναν τη διαφορά 
για μένα. Απέκτησα γνώσεις. Κάνω 
μεγαλόπνοα σχέδια. Εσείς;

Anna Rangelova
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, Nielsen Consumer 

Neuroscience, Nielsen, Γενεύη, Ελβετία 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και 

Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Τάξη του 2008
MBA - Κατεύθυνση: Διοίκηση, Τάξη του 2010

Είμαι κατενθουσιασμένος που 
υπήρξα ένας από τους πρώτους 
μεταπτυχιακούς απόφοιτους στον 
κόσμο, στο Ψηφιακό Νόμισμα. Το UNIC 
είναι ένα πρωτοποριακό, καινοτόμο και 
προοδευτικό ίδρυμα. Το μεταπτυχιακό 
είχε τεράστιο θετικό αντίκτυπο στη 
μετάβασή μου στη βιοπληροφορική 
και την εξατομικευμένη ιατρική, 
προετοιμάζοντάς με τελικά να γίνω 
μέλος της Blockchain Health, Co. στο 
Σαν Φρανσίσκο, ως Ανώτερος Ιατρικός 
Λειτουργός.

Bryant Joseph Gilot 
 Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός, Blockchain Health, Co.

Digital Currency, Τάξη του 2016

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 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας 
(ARC), που με ώθησε να αναπτύξω τις 
δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειαζόμουν 
για να γίνω μία αρχιτέκτονας με χαρακτήρα 
και πάθος. 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
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Το UNIC συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά 
πρότυπα και δυναμικό, καταρτισμένο 
προσωπικό, σε ένα 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

Οι σπουδές μου στο UNIC αποτελούν 
ορόσημο στη ζωή μου. Καθένας από 
τους εκπαιδευτές μου είχε τόσα πολλά 
να μου προσφέρει! Μου έδωσαν 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 Makamian 
Μουσική, Τάξη του 2014

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. 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. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που 
υπήρξα μέλος της οικογένειας του UNIC και 
για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε 
στη διαμόρφωση του μέλλοντός μου.

Emannuel Dimont
Ιδρυτικό Στέλεχος και Επιστημονικός Διευθυντής Δεδομένων, 

EADX, Σιγκαπούρη
Ηλεκτρολογική Μηχανική, Τάξη του 2008

MBA - Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά, Τάξη του 2012

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που απέκτησα 
ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
σίγουρα με διαμόρφωσαν ως άτομο αλλά 
και ως επαγγελματία. Χάρη στη γεωγραφική 
της θέση και την πλούσια ιστορία της, 
η Κύπρος αποτελεί ιδανικό μέρος για 
σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις. Οι σπουδές 
στο UNIC μου έδωσαν μεγάλο πλεονέκτημα 
στη σημερινή μου θέση στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα 
Έθνη, όπου μπορώ να εφαρμόσω ό,τι έμαθα 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Είμαι 
περήφανη που είμαι απόφοιτη του UNIC!

Ραφαέλλα Γεωργίου 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη

Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Τάξη του 2014
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τάξη του 2016
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ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα σύγχρονο, 
διεθνούς κύρους 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. 

To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο 
πανεπιστήμιο σε αριθμό φοιτητών στην Κύπρο, 
με υπεροχή στους εξής τομείς: ιατρική, επιστήμες 
υγείας, νομική, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, 
αρχιτεκτονική, διεθνείς σχέσεις, εκπαίδευση, 
πληροφορική, και μηχανική. 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ, 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, 

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

100+

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

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

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Τμήμα Διοίκησης 
 • Τμήμα Λογιστικής 
 • Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
 • Τμήμα Μουσικής και Χορού 
 • Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας 
 • Τμήμα Μηχανικής 
 • Τμήμα Πληροφορικής 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • Τμήμα Βασικών και Κλινικών Επιστημών 
 • Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 • Τμήμα Κτηνιατρικής

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • Τμήμα Νομικής 
 • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης 
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ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

unic.ac.cy

Σταθερή επιδίωξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να 
καλλιεργήσει ένα ελκυστικό φοιτητοκεντρικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, το οποίο τοποθετεί στο κέντρο του τον φοιτητή, 
ενθαρρύνει την πρωτοβουλία στη μάθηση και παρέχει στους 
φοιτητές δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες για τη δια 
βίου μάθησή τους, μέσα από μικρές σε αριθμό φοιτητών 
τάξεις, ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων, καθώς και μία σειρά 
πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας.

ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέλημα του Πανεπιστημίου είναι η διδασκαλία να 
ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες μάθησης του 
κάθε φοιτητή. Έτσι, φροντίζουμε οι τάξεις να είναι πάντοτε 
ολιγομελείς (μέση αναλογία φοιτητών-καθηγητών 13:1). Το 
πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, για παράδειγμα, προσφέρει 
προγράμματα διδασκαλίας με μία από τις χαμηλότερες 
αναλογίες σπουδαστών ανά εκπαιδευτή στην Ευρώπη. 
Όλα τα τμήματα, από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία μέχρι 
τη Μηχανική και την Ιατρική, διδάσκονται σε παρόμοιου 
μεγέθους τάξεις και παρέχουν εξαιρετικά εξατομικευμένη 
εκπαίδευση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες.

ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων με στόχο να 
μπορούν οι φοιτητές μας να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. 
Μέσα από τις συνεχείς επενδύσεις μας σε υποδομές στην 
πανεπιστημιούπολη την τελευταία δεκαετία και χάρη στη 
δέσμευσή μας να συμβαδίζουμε με τις συνεχείς τεχνολογικές 
εξελίξεις, τα εργαστήριά μας έχουν αναβαθμιστεί σε 
καινοτόμους χώρους, με πόρους και εγκαταστάσεις αιχμής 
που υποστηρίζουν υποδειγματικά τη διδασκαλία και την 
έρευνα.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δημιουργούμε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το 
οποίο εμπνέεται από την τεχνολογία και καθοδηγείται από 
τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιούμε κατά την παράδοση των μαθημάτων μας 
προηγμένες τεχνολογίες προερχόμενες από τον χώρο 
της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει πρόσβαση σε εκτεταμένους 
πόρους για χιλιάδες φοιτητές μας που παρακολουθούν εξ 
αποστάσεως από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή 
ακολουθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται στην 
επίλυση εβδομαδιαίων κλινικών προβλημάτων ενισχύοντας 
έτσι την κριτική σκέψη και τη συνεργασία μεταξύ των 
φοιτητών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Εργαστήρια Πληροφορικής
 • Εργαστήρια Μηχανικής
 • Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής
 • Εργαστήρια Πολυμέσων και Ψηφιακής Επικοινωνίας
 • Εργαστήρια Ψυχολογίας
 • Εργαστήρια Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Εργαστήρια Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Εργαστήρια Παραστατικών Τεχνών
 • Εργαστήρια Επιστημών Ζωής και Υγείας
 • Εργαστήρια Ιατρικής
 • Εργαστήρια Κτηνιατρικής
 • Βιβλιοθήκη
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ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών 
Επιστημών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων 
σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο, διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Τα Τμήματα 
και τα προγράμματα της Σχολής καλύπτουν μία σειρά 
από πεδία, τα οποία εκτείνονται από την τέχνη και τον 
σχεδιασμό έως την ψυχολογία, από τη λογοτεχνία έως τις 
σπουδές στην επικοινωνία, και από την αρχιτεκτονική έως 
τη θεολογία. 

Η δυναμική, πολυπολιτισμική ακαδημαϊκή και φοιτητική 
κοινότητα της Σχολής παράγει έργο που στοχεύει στην 
επίλυση σημαντικών κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
ζητημάτων, στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, 
όπως η εικονική πραγματικότητα, και στην κατανόηση 
των πολλών, διαφορετικών εκφάνσεων της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. 

Τα προγράμματα της Σχολής επικεντρώνονται στην κριτική 
σκέψη ως εργαλείο για την ερμηνεία του κόσμου και τη 
θεώρηση της ανθρώπινης εμπειρίας, ενώ οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες ασχολούνται με πλήθος δημιουργικών 
δραστηριοτήτων, την ενδελεχή μελέτη γλωσσών και 
πολιτισμών και συνεισφέρουν με πολλαπλούς τρόπους 
στην κοινωνία. 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ

91%

unic.ac.cy/el/school-of-humanities-and-social-sciences

Τα μαθήματα διδάσκονται από διεθνές ακαδημαϊκό 
προσωπικό, το οποίο έχει να επιδείξει συμμετοχή σε 
πρωτοποριακή έρευνα, διδακτική εμπειρία και εξαιρετικά 
επαγγελματικά προσόντα. Η διδασκαλία διεξάγεται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις, άρτια στούντιο και σύγχρονα εργαστήρια, 
που διαθέτουν επαγγελματικό εξοπλισμό και υποδομές με 
τεχνολογία αιχμής. 

Οι διεθνείς διασυνδέσεις της Σχολής με άλλα κορυφαία 
πανεπιστήμια και επαγγελματικούς οργανισμούς 
προσφέρουν ευκαιρίες για διεθνείς ερευνητικές 
συνεργασίες, την εκπαίδευση των φοιτητών και την 
ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

173
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

unic.ac.cy/el/school-of-humanities-and-social-sciences
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Πρωτοποριακά προγράμματα στα σημαντικότερα επιστημονικά πεδία των 
ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών 

Διεθνείς και τοπικές εκδρομές, ακαδημαϊκές συνεργασίες και 
ανταλλαγές, εξειδικευμένα επαγγελματικά εργαστήρια σχεδιασμού 
και κατασκευών

Διεθνές ακαδημαϊκό προσωπικό με αναγνωρισμένη συμβολή στους 
επαγγελματικούς τομείς, την παραγωγή, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής

Ευκαιρία να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες, μέσω του 
Mediazone, του οπτικοακουστικού κόμβου του Πανεπιστημίου, πρακτική
εμπειρία δουλεύοντας πλάι σε επαγγελματίες του χώρου των ΜΜΕ

Υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς 
των Κοινωνικών Επιστημών, των Γλωσσών και της Θεολογίας

Πρωτοποριακή έρευνα του ακαδημαϊκού προσωπικού στην εικονική 
πραγματικότητα, τη γραφιστική, τον ψηφιακό σχεδιασμό και τις τέχνες

Ευκαιρίες κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω 
συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ και 
άλλων δικτύων

Σύγχρονες εγκαταστάσεις ψηφιακών εφαρμογών, εργαστήρια υπολογιστών 
τελευταίας τεχνολογίας και εργαστήρια κατασκευής μοντέλων
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

* Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 145 για τη σχετική σημείωση/σχετικές σημειώσεις.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Αρχιτεκτονική (BAArch, MArch*) • • •1 240/300
* Οδηγεί στην Απονομή Ενοποιημένου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτονικής (Integrated Master) 

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 Φιλολογία (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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (ΜΑ) • • 90

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

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Θεολογία (PhD)3 • 180

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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Εγκληματολογία (ΜSc) • • • 90
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (ΜSc) • • • 90
Κλινική Ψυχολογία (ΜSc) • • 180
Κοινωνική Εργασία (ΜSc) • • •4 •4 90
Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΜSc) • • 150
Σχολική Ψυχολογία (MSc) • • 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
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ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας ηγείται στην εκπαίδευση στον τομέα των 
Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Ενδεικτική, ως προς 
αυτό, είναι η κατάταξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από 
το Times Higher Education World University Rankings by 
Subject 2022 στη θέση #1 σε Κύπρο και Ελλάδα, #47 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάμεσα στα κορυφαία 201-250 
πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα. 

Η Σχολή διακρίνεται για μία σειρά από καινοτόμα 
προγράμματα, ένδειξη συνεχούς προόδου στον τομέα του 
Επιχειρείν και της Τεχνολογίας. Τα προγράμματα καλύπτουν 
βασικούς τομείς, όπως η Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, 
τα Οικονομικά, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση, η Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, ο Τουρισμός και η Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας, ενώ επεκτείνονται στους αναδυόμενους 
τομείς των ψηφιακών νομισμάτων και της τεχνολογίας 
Blockchain, της Διοίκησης Αθλητισμού και της Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων. 

Τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσέφερε 
πρώτο παγκοσμίως το κορυφαίο ακαδημαϊκό πρόγραμμα 
στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων.  

Στρατηγική προτεραιότητα της Σχολής παραμένει η 
συνεχής βελτίωση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα και 
στις τάσεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τις σύγχρονες 
ανάγκες των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της αγοράς 
εργασίας. Οι θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις που 
αποκτούν οι φοιτητές αποτελούν το εφαλτήριο για τη 
συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας σ’ έναν 
ταχέως εξελισσόμενο διεθνή χώρο εργασίας. Παράλληλα, 
προετοιμάζονται ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους σε όλο 
το επιχειρηματικό φάσμα, διασφαλίζοντας την επιτυχία τους. 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ

92%

ΧΩΡΕΣ

70+
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ

ΤΟ ΜΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι το εμβληματικό 
πρόγραμμα της Σχολής και προσφέρεται είτε με 
φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως. Είναι δυναμικό 
και εντατικό, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία σε 
επίπεδο παρακολούθησης και στη βιωματική μάθηση. 
Το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος 
αναπροσαρμόζονται τακτικά, ενσωματώνοντας τις πιο 
πρόσφατες προσεγγίσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης στη 
Διοίκηση και στην κατάρτιση Στελεχών. Το πρόγραμμα 
προσφέρει ένα εξαιρετικά περιεκτικό και πρακτικό 
πτυχίο. Κινείται κοντά στην επιχειρηματική πρακτική, 
εξυπηρετώντας τις προτεραιότητες και τους στόχους 
των ενδιαφερόμενων υποψηφίων, καθιστώντας τους 
αποφοίτους επιχειρηματικούς ηγέτες του μέλλοντος. 

ΣΤΗΝ ΕΕ

#47
ΣΕ ΚΥΠΡΟ 

ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

#1
TIMES HIGHER EDUCATION  

WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS BY SUBJECT 2022
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Ανάμεσα στα καλύτερα 201-250 πανεπιστήμια του κόσμου | #47 στην ΕΕ |  
#1 σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών  
(Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022) 

Μαθήματα που διδάσκονται από κορυφαίους καθηγητές και 
εμπειρογνώμονες του τομέα από όλο τον κόσμο

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

Πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο είδος του στο Blockchain και τα 
Ψηφιακά Νομίσματα, συμβάλλοντας στη δημιουργία του μεγαλύτερου 
οικοσυστήματος ψηφιακών νομισμάτων παγκοσμίως

Ακαδημαϊκό προσωπικό με εκτεταμένο ερευνητικό έργο  
και δημοσιεύσεις

Τα προγράμματα σπουδών προσαρμόζονται και ανασχεδιάζονται 
περιοδικά για τη μεγιστοποίηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων 

Διεθνής φοιτητική κοινότητα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά προγράμματα, με ένα εκτεταμένο δίκτυο αποφοίτων σε 
ηγετικές θέσεις εργασίας παγκοσμίως 

Ηγετική θέση στους τομείς της Λογιστικής, των Οικονομικών και των 
Χρηματοοικονομικών

* Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 145 για τη σχετική σημείωση/σχετικές σημειώσεις.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Διατμηματικά Προγράμματα
Προπτυχιακά Προγράμματα 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό (BBA) • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (BBA) • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετιγκ και Ψηφιακά Μέσα (BBA) • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικά (BBA) • • • 90

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και 
Ενέργειας (MBA)

• • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA) • • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός (MBA)

• • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετιγκ (MBA) • • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικά (MBA) • • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)3 • • 180

Τμήμα Διοίκησης

Προπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (BSc) • • •1 240
Διοίκηση Αθλητισμού (BBA) • • •1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων (BBA) • • •1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (BBA) • • •5 240
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Θερέτρου/Διαχείριση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων

Διοίκηση Μάρκετινγκ (BBA) • • •1 240
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc) • • •1 240

Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Λογιστική (BSc) • • •1 240

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

• • 120

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



50 51

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΓΩΓΗΣ 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται ως ένα από  
τα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της Εκπαίδευσης, 
και κατατάσσεται στη θέση #2 σε Κύπρο και Ελλάδα, 
#40 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 
201-250 πανεπιστημίων στον κόσμο στον τομέα, σύμφωνα 
με την κατάταξη Times Higher Education World University 
Rankings by Subject 2022. 

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής αποτελείται από το Τμήμα 
Παιδαγωγικών Σπουδών και το Τμήμα Μουσικής 
και Χορού. Διαθέτει υψηλά καταρτισμένο διδακτικό 
προσωπικό με διεθνή φήμη στον τομέα της έρευνας, 
όπως και διακεκριμένους επαγγελματίες στον τομέα 
της μουσικής και του χορού. Προσφέρει επιστημονικά 
διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και μέσα από 
διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και κοινά πτυχία με 
κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, διασφαλίζει υψηλή 
ποιότητα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό επίπεδο. Σε ένα περιβάλλον δημοκρατικό, 
συμπεριληπτικό, διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό, 
καλλιεργεί την έρευνα για δια βίου μάθηση και γνώση, 
εφοδιάζοντας τους αποφοίτους με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες, ώστε να δώσουν το στίγμα και τη συμβολή 
τους στο επιστημονικό τους πεδίο. 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ

91%

unic.ac.cy/el/school-of-education

Επιπρόσθετα, η Σχολή κατέχει ηγετική θέση στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη, έχοντας ήδη 
εκπαιδεύσει χιλιάδες πτυχιούχους του κλάδου σε Κύπρο και 
Ελλάδα μέσω των μεταπτυχιακών της προγραμμάτων στις 
Επιστήμες Αγωγής. Οι απόφοιτοι συνεχίζουν τη μετέπειτα 
καριέρα τους ως εμπλεκόμενοι εταίροι στον ευρύτερο 
τομέα της παιδείας και της ειδικής εκπαίδευσης. Γενικότερα, 
η παιδαγωγική προσέγγιση της Σχολής πηγάζει από τη 
βαθιά κατανόηση του αντίκτυπου που μπορούν να έχουν 
οι απόφοιτοι ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως ηγέτες που 
καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική, στη διαμόρφωση του 
συλλογικού μας μέλλοντος.

ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Έδρα UNESCO με αντικείμενο την Πολιτιστική Ετερότητα 
και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο για ένα Πολιτισμό Ειρήνης 
εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2005 και 
είναι η πρώτη έδρα του είδους της στην Κύπρο. 

Οι επιμέρους Έδρες της UNESCO λειτουργούν υπό την 
αιγίδα και τη διεύθυνση της UNESCO, της οποίας η 
κεντρική έδρα βρίσκεται στο Παρίσι. Μέσω της Έδρας 
αυτής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει υιοθετήσει και 
συμβάλλει ενεργά στο όραμα της UNESCO, ώστε να γίνει 
η ευρύτερη περιοχή μας ένα καλύτερο μέρος. 

ΣΤΗΝ ΕΕ

#40
ΣΕ ΚΥΠΡΟ 

ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

#2
TIMES HIGHER EDUCATION  

WORLD UNIVERSIT Y RANKINGS BY SUBJECT 2022
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Συνεργασίες με διεθνείς εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς 
οργανισμούς, καθώς και συνέργειες με καταξιωμένους ερευνητές 7
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Ανάμεσα στα καλύτερα 201-250 πανεπιστήμια του κόσμου | #40 στην ΕΕ |  
#2 σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα της Εκπαίδευσης  
(Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022) 

Διεθνούς φήμης διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης και επισκέπτες 
ακαδημαϊκοί, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων 
μουσικών, χορευτών και ερευνητών

Ηγετική θέση στην Ειδική Εκπαίδευση

Πληθώρα ευκαιριών για συμμετοχή σε συναυλίες και παραστάσεις χορού

Καινοτόμα προγράμματα, ισορροπημένα σε επίπεδο πρακτικής, θεωρίας 
και έρευνας

Υποστηρικτικό, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό φοιτητοκεντρικό 
περιβάλλον

Πρωτοποριακή χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

* Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 145 για τη σχετική σημείωση/σχετικές σημειώσεις.

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
Θεματικές: Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία /Μουσική Εκτέλεση: Κλασική Μουσική/Μουσική Εκτέλεση: Τζαζ Μουσική/Μουσική Παιδαγωγική

Χορός (BA) • • 240

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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd)   
Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

• • 120

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

• • 120

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 • 180
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ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Η Σχολή Επιστημών και Μηχανικής αποτελείται από 
τρία τμήματα, συγκεκριμένα το Τμήμα Πληροφορικής, 
το Τμήμα Μηχανικής, και το Τμήμα Επιστημών Ζωής και 
Υγείας. Η Σχολή ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση 
προσφέροντας ακαδημαϊκά προγράμματα που παρέχουν 
στους φοιτητές κριτική θεωρητική και πρακτική γνώση, 
εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 
ανακαλύψουν νέα γνώση, επιδιώκοντας τη δια βίου μάθηση. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με 
καινοτόμα προγράμματα σπουδών και τρέχουσες και 
αναδυόμενες τάσεις που σχετίζονται με τον τομέα τους. 
H διδασκαλία στην τάξη συμπληρώνεται με πολύτιμη 
εργαστηριακή εμπειρία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ

94%

unic.ac.cy/el/school-of-sciences-and-engineering

Ειδικότερα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν 
με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να συμμετέχουν σε 
έρευνα αιχμής σε τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, 
Επιστήμη Δεδομένων, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων (IoT), Εικονική Πραγματικότητα, Μηχανική 
Σεισμών, Απανθρακοποίηση και Κλιματική Αλλαγή, 
Θεραπεία Βλαστοκυττάρων, Γονιδιωματική Επιδημιολογία. 

Τα μαθήματα παραδίδονται από διεθνούς κύρους 
ακαδημαϊκό προσωπικό με μακρά εμπειρία στη 
διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα. Το ακαδημαϊκό 
προσωπικό της Σχολής είναι ιδιαίτερα ενεργό στην 
έρευνα, προσελκύοντας πολλαπλές επιχορηγήσεις 
τόσο από τοπικούς όσο και από ευρωπαϊκούς φορείς 
χρηματοδότησης. 
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

unic.ac.cy/el/school-of-sciences-and-engineering
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Σημαντικοί διδάσκοντες που συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα σε  
πολλούς διαφορετικούς τομείς, με συμμετοχή σε εξωτερικά 
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και με περισσότερες  
από 140 δημοσιεύσεις ετησίως

Το πρώτο πανεπιστήμιο στην περιοχή το οποίο προσφέρει προγράμματα 
σπουδών σε όλα τα επίπεδα (BSc, MSc, PhD) στον κλάδο Μηχανικής 
Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Συμμετοχή των φοιτητών σε έρευνα αιχμής σε καίριους τομείς της 
Επιστήμης Υπολογιστών όπως η Κυβερνοασφάλεια, το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων, η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόγραμμα Βιολογίας του Ανθρώπου, προσφέρεται με επιλογή 
ειδίκευσης στην Κυτταρική Βιολογία, έναν από τους πιο ραγδαία 
αναπτυσσόμενους τομείς στη βιολογική έρευνα

Πολλά προγράμματα ήταν τα πρώτα του είδους τους στην Κύπρο 
και στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των: Μηχανική 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Φαρμακευτική, Επιστήμη του 
Αθλητισμού, Βιολογία του Ανθρώπου

Καινοτόμα προγράμματα στον τομέα της Πληροφορικής, με κατευθύνσεις 
σε τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις 

Πρόσβαση σε ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια προηγμένης
τεχνολογίας και σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής

Το μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων είναι ένα διεπιστημονικό 
πρόγραμμα με γνώμονα τη βιομηχανία, που υποστηρίζεται από την 
ομάδα επιστήμης δεδομένων της Expedia και συνεργάζεται με το Κέντρο 
Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης»
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

* Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 145 για τη σχετική σημείωση/σχετικές σημειώσεις.

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
Διατροφή και Διαιτολογία (BSc) • • 240
Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc) • • 240
Θεματικές: Προπονητική/Σύγχρονες Μέθοδοι Εκγύμνασης και Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης

Νοσηλευτική (BSc) • • • 240
Φαρμακευτική (MPharm*) • • • 300
*Οδηγεί στην Απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Integrated Master)

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
Θεματικές: Επιστήμη της Άσκησης, Φυσικής Κατάστασης και Υγείας/Προπονητική/Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική

Κλινική Διαιτολογία (MSc) • • 120
Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc) • • 90
Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία/Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Διδακτορικά Προγράμματα
Διατροφή 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 Μηχανικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (BSc) • • •5 240
Θεματικές: Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος/Μικροκύματα, Κεραίες και Οπτική/Συστήματα Ισχύος και Αυτοματισμοί

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc) • • •5 240
Θεματικές: Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc) • • •5 240
Μηχανολογική Μηχανική (BSc) • • •5 240
Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (BSc) • • •5 240
Θεματικές: 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) • • •5 240
Πληροφορική (BSc) • • •1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Επιστήμη Δεδομένων (MSc) • • 90
Πληροφορική (MSc) •6 • • 90
Κατευθύνσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου/Κινητά Συστήματα/Τεχνολογίες Blockchain

Διδακτορικά Προγράμματα
Πληροφορική (PhD)3 • 180
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ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
πρωτοστατεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιστημών 
ζωής και υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από τα 
επιτεύγματα της Σχολής στην ιατρική εκπαίδευση και έρευνα, 
οι φοιτητές επωφελούνται από καθηγητές παγκοσμίου 
εμβέλειας, διεθνείς συνεργασίες, σύγχρονες κτηριακές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το 
πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο, το κέντρο ανατομίας, την 
εξειδικευμένη βιβλιοθήκη ιατρικής, και τα εργαστήρια 
κλινικών δεξιοτήτων, ιστολογίας και ιστοπαθολογίας. 

Η Ιατρική Σχολή φιλοξενεί φοιτητές και φοιτήτριες από 
περισσότερες από 80 χώρες, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία. 

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση 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 
καριέρα του φοιτητή στην ιατρική. Η Σχολή παρέχει 
καινοτόμο και ποιοτική εκπαίδευση με επίκεντρο τον 
φοιτητή, η οποία βασίζεται στις πιο σύγχρονες τάσεις της 
ιατρικης παιδαγωγικής. 

med.unic.ac.cy

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδης για την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και αναδεικνύεται 
μέσα από την ουσιαστική και ποικίλη προσφορά προς την 
κοινωνία. Η Κινητή Ιατρική Μονάδα της Σχολής ταξιδεύει 
σε όλη την Κύπρο και προσφέρει δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις σε κατηγορίες συνανθρώπων μας όπως κατοίκους 
απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένους, πρόσφυγες 
και αιτούντες ασύλου αλλά και στο ευρύ κοινό κατά τη 
διάρκεια φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Επίσης, η Κινητή 
Ιατρική Μονάδα δραστηριοποιείται σε θέματα προαγωγής 
της υγείας προσφέροντας ενημέρωση σε ομάδες μαθητών 
και ηλικιωμένων ενώ μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
προσφέρουν εθελοντικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο 
σε κυβερνητικές όσο και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις 
προάγοντας σημαντικά θέματα υγείας όπως τους 
εμβολιασμούς και τον μητρικό θηλασμό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Η Ιατρική Σχολή ίδρυσε το 2019 το Πανεπιστημιακό Ιατρικό 
Κέντρο το οποίο είναι συμβεβλημένο με το Γενικό Σύστημα 
Υγείας (ΓεΣΥ) και εξυπηρετεί τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, τις οικογένειές τους, αλλά και τον ευρύτερο 
πληθυσμό. Επιπλέον, το Ιατρικό Κέντρο παράγει ερευνητικό 
έργο στους τομείς της γενικής ιατρικής και δημόσιας υγείας 
και αξιοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής 
του Πανεπιστημίου.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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ΧΩΡΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Η στρατηγική της Ιατρικής Σχολής για την έρευνα υιοθετεί 
την έννοια «One Health - Ενιαία Υγεία», η οποία καθορίζει 
ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη 
με την υγεία των ζώων σε ένα υγιές και βιώσιμο 
περιβάλλον. Εστιάζοντας στην Ενιαία Υγεία, η ερευνητική 
δραστηριότητα της Σχολής προωθεί τη διεξαγωγή κλινικών 
και επιδημιολογικών ερευνών, όπως και ερευνών στις 
βασικές και κοινωνικές επιστήμες. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ακαδημαϊκών της 
Σχολής επικεντρώνονται στους τομείς της νευροεπιστήμης, 
της βιολογίας του καρκίνου και της ογκολογίας, 
της αναγεννητικής ιατρικής και της γενετικής, των 
μολυσματικών ασθενειών, της ιατρικής εκπαίδευσης, της 
κλινικής επικοινωνίας και της ψυχολογίας της υγείας, της 
ιατρικής φυσικής και των αναδυόμενων τεχνολογιών, της 
επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας, και της κλινικής και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Οι δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού σε 
επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις εγνωσμένου 
κύρους βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Είναι ενδεικτικό 
ότι τέσσερις από τους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής 
συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κορυφαίων 
επιστημόνων του κόσμου για το 2021. Η λίστα εκδίδεται 
κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον τίτλο «The World’s 
Top 2% Scientists List by Stanford University».

Οι καθηγητές λειτουργούν επίσης ως μέντορες, 
εμπλέκοντας τους φοιτητές στο ερευνητικό τους έργο μέσω 
του προγράμματος “Students in Research”. Επιπλέον, η 
Σχολή παρέχει κίνητρα στους φοιτητές για παρουσίαση 
των ερευνών τους σε διεθνή συνέδρια όπως και στο ετήσιο 
συνέδριο φοιτητικής έρευνας που οργανώνει η Σχολή. 

ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 
200 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

599 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 600  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

99.8%

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης των κορυφαίων 
επιστημόνων του κόσμου για το 2021, που δημοσιεύτηκε 
από το Πανεπιστήμιο Stanford, οι Καθηγητές Άντης 
Νικολαΐδης, Michael Davidson, Δημήτρης Δρικάκης, και 
Χρήστος Γεωργαλάς συγκαταλέγονται στους κορυφαίους 
επιστήμονες (Top 2%) με τις περισσότερες αναφορές 
σε διάφορους κλάδους. Αυτή η εγνωσμένου κύρους 
κατάταξη, βασίζεται στις βιβλιομετρικές πληροφορίες 
που περιέχονται στη βάση δεδομένων Scopus και 
περιλαμβάνει περισσότερους από 180,000 ερευνητές από 
μια δεξαμενή 8 εκατομμυρίων και πλέον επιστημόνων που 
δραστηριοποιούνται παγκόσμια, λαμβάνοντας υπόψη 22 
επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία.  
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ως απόφοιτος του προγράμματος 
MD του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
ήμουν επαρκώς προετοιμασμένη 
για να ξεκινήσω την ιατρική μου 
καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το πρόγραμμα μου παρείχε τη 
θεωρητική γνώση και την κλινική 
εμπειρία για ομαλή μετάβαση στη 
θέση του ειδικευόμενου γιατρού.

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδη 
Τάξη του 2020
Νότια Αφρική

Η Κύπρος μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ 
περαιτέρω ως άνθρωπος. Μου παρείχε ένα 
ασφαλές περιβάλλον και με βοήθησε να είμαι 
συνεπής τόσο με τις σπουδές μου όσο και 
με τον κλασικό αθλητισμό, κάτι που αποτελεί 
σημαντικό μέρος της προσωπικότητας και της 
ανάπτυξής μου. Κατάφερα να εξισορροπήσω 
τις κοινωνικές μου ανάγκες παρά τις 
εκτεταμένες ώρες μελέτης και εκπαίδευσης 
που απαιτούνται για τις σπουδές ιατρικής. 
Είμαι ενθουσιασμένος γιατί κατάφερα 
να εξασφαλίσω θέση ειδιοκότητας στην 
παθολογία στο Flushing Hospital Medical 
Center της Νέας Υόρκης!

Αλέξανδρος Λύκος
Τάξη του 2022

Ελλάδα

Νιώθω τυχερός που επέλεξα να 
σπουδάσω στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μία από τις 
λίγες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο 
Βασίλειο που διαθέτει κλασικό κέντρο 
ανατομίας. Αυτή η πρακτική είναι 
ανεκτίμητη, και παράλληλα με την 
κλινική έκθεση από τον πρώτο χρόνο 
της φοίτησης μου, μου προσφέρουν 
πλεονέκτημα για εξασφάλιση θέσης 
πρακτικής εξάσκησης μετά την 
αποφοίτησή μου.

Kyle Alexander
Τάξη του 2024

Ηνωμένο Βασίλειο

Η ενασχόλησή μου με την Κινητή Ιατρική 
Μονάδα μου επέτρεψε να αποκτήσω 
πρακτική εμπειρία με ασθενείς από το 
πρώτο έτος της φοίτησής μου. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό και με βοηθά 
να αποκτήσω εμπειρία και να κατανοήσω 
την πραγματική φύση του επαγγέλματος. 
Είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία 
να συναντήσω και να συνεργαστώ με 
άλλους φοιτητές ιατρικής, καθώς και να 
προσφέρω στην κοινότητα.

Manisha Weerakkody
Τάξη του 2023

Σρι Λάνκα
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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4 Κλινική άσκηση σε κορυφαία νοσοκομεία

Καθηγητές διεθνούς κύρους με ευρεία κλινική πείρα και 
ερευνητικό έργο

Προσωπικοί Μέντορες και Σύμβουλοι Καριέρας συμβάλλουν στο 
υψηλό ποσοστό απασχόλησης 99.8%, με πολλούς απόφοιτους να 
εργάζονται σε κορυφαία νοσοκομεία παγκόσμια

Προσφορά στην κοινότητα και τη δημόσια υγεία μέσω της Κινητής 
Ιατρικής Μονάδας και των Φοιτητικών Υπηρεσιών

Φοιτητική κοινότητα προερχόμενη από 80 χώρες, όπως
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Καινοτόμο πρόγραμμα με επίκεντρο τον φοιτητή που επιτρέπει την 
ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων από νωρίς

Ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή σε έρευνα και σε διεθνή συνέδρια 
μέσα από το πρόγραμμα “Students in Research”

Ιατρική εκπαίδευση σε ένα ελκυστικό περιβάλλον με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και εργαστήρια

* Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 145 για τη σχετική σημείωση/σχετικές σημειώσεις.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Βασικών και Κλινικών Επιστημών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ιατρική, MD (Undergraduate Entry) • • 360
Ιατρική, MD (Graduate Entry) • • 300

Διδακτορικά Προγράμματα
Ιατρικές Επιστήμες (PhD)3 • 180

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

Η νεοσύστατη Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας είναι η πρώτη Σχολή Κτηνιατρικής στην Κύπρο 
και είναι βασισμένη στο επιτυχημένο μοντέλο της Ιατρικής 
Σχολής. Προσφέρει πρόγραμμα Κτηνιατρικής, η δομή του 
οποίου στηρίζεται στην έννοια της «Ενιαίας Υγείας – One 
Health», που αντιμετωπίζει την υγεία των ανθρώπων ως 
στενά συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων σε ένα υγιές 
και βιώσιμο περιβάλλον. 

H Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή της Κτηνιατρικής 
Σχολής, που περιλαμβάνει κορυφαίους ακαδημαϊκούς 
από κτηνιατρικές σχολές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και 
του Ισραήλ, σε συνδυασμό με το εγνωσμένου κύρους 
ακαδημαϊκό και κλινικό προσωπικό από την Κύπρο και 
το εξωτερικό, διασφαλίζουν την παροχή μιας άριστης 
ποιότητας επιστημονικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, 
με πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος φοίτησης. 

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 

Το πρόγραμμα Κτηνιατρικής Doctor of Veterinary 
Medicine (DVM) έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει 
διεθνούς επιπέδου επιστημονική και κλινική εκπαίδευση 
στην κτηνιατρική για όλα τα οικόσιτα είδη ζώων. Ο 
πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος 
είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μία 
παραγωγική σταδιοδρομία στο κτηνιατρικό επάγγελμα, 
ενώ ταυτόχρονα να τους δώσει μια ισχυρή ακαδημαϊκή 
και ερευνητική βάση για τη μελλοντική τους εξέλιξη. 
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με 

unic.ac.cy/vet

την οδηγία 2005/36/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Δίνει 
στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα 
να κατανοήσουν τις βασικές βιολογικές αρχές της 
λειτουργίας του σώματος, τόσο σε υγιή, όσο και σε 
άρρωστα ζώα και να αναπτύξουν την ικανότητα να 
διακρίνουν το παθολογικό από το φυσιολογικό, να 
προλαβαίνουν και να αντιμετωπίζουν ασθένειες και να 
διαχειρίζονται με ασφάλεια τις διαδικασίες αναπαραγωγής 
ζώων και παραγωγής τροφίμων. 

Το καινοτόμο και φοιτητοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών 
καλύπτει όλα τα θεμελιώδη θέματα της κτηνιατρικής και 
προωθεί την πρώιμη ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, 
μέσω της ολοκληρωμένης κλινικής εκπαίδευσης σε 
μικρά και μεγάλα ζώα. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο 
με την έννοια της «Ενιαίας Υγείας – One Health», και 
διασυνδέεται με άλλα επαγγελματικά προγράμματα που 
σχετίζονται με την υγεία και τα οποία προσφέρονται 
από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Πανεπιστημίου για διεπαγγελματική 
εκπαίδευση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την ανάπτυξη 
ομαδικής αντιμετώπισης και συνεργασίας με άλλους 
φοιτητές στα επαγγέλματα υγείας. Οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες έχουν επίσης την ευκαιρία για ενεργή 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και παρουσία σε 
διεθνή συνέδρια μέσα από το πρόγραμμα “Students in 
Research” συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου φοιτητικού 
ερευνητικού συνεδρίου, που διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήμιο Λευικωσίας. 
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Προσφορά κοινοτικής υπηρεσίας για καλή διαβίωση των διασωθέντων ζώων 

7
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗN 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην πρακτική, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άμεσα τις απαραίτητες δεξιότητες για μία 
επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην κτηνιατρική 

Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κοπαδιών, δίνοντας έμφαση στην 
εκτροφή χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών και την εκπαίδευση σε γενετικές 
μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας

Κλινική έκθεση από το πρώτο έτος σπουδών και εκπαίδευση, σε μικρές 
ομάδες, για μικρά και μεγάλα ζώα

Συνεχή και ελεγχόμενα καλοκαιρινά προγράμματα εκπαίδευσης σε 
χώρους εκτός του πανεπιστημίου 

Προσφερόμενες υπηρεσίες με επίκεντρο τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, 
συμπεριλαμβανομένου επαγγελματικού προσανατολισμού 

Καθηγητές διεθνούς κύρους με ευρεία κλινική πείρα και ερευνητικό 
έργο διευκολύνουν και καθοδηγούν τη μάθηση και την εξέλιξη των 
φοιτητών και των φοιτητριών 

Σύγχρονες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων 
εγκαταστάσεων ανατομίας και κλινικών δεξιοτήτων

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Κτηνιατρικής 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Κτηνιατρική (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) • • 300
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ΝΟΜΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ

Η Νομική Σχολή στεγάζει δύο τμήματα, το Τμήμα Νομικής 
και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, 
και είναι μία από τις πιο δραστήριες στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Με περισσότερα από 25 χρόνια 
εμπειρίας στην παροχή άριστης νομικής εκπαίδευσης, η 
Σχολή μπορεί επίσης να πιστωθεί με μια σειρά από πρωτιές 
στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της απονομής 
των πρώτων πτυχίων Νομικής στην Κύπρο, καθώς και 
της προσφοράς ενός καινοτόμου διδακτορικού στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κοινωνία και την Πολυεπίπεδη 
Διακυβέρνηση, από κοινού με τα Πανεπιστήμια της 
Padova, του Zagreb και του Western Sydney. 

Σήμερα η Σχολή προσφέρει μια σειρά καινοτόμων 
μαθημάτων και νομικών προγραμμάτων που διασφαλίζουν 
την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα διεθνώς. Τα 
μαθήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν στους 
φοιτητές και στις φοιτήτριες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε αποφασίσουν 
να εργαστούν ως δικηγόροι, δικαστές, νομικοί σύμβουλοι, 
είτε ως σύμβουλοι ή διευθυντικά στελέχη ιδιωτικών 
και πολυεθνικών εταιρειών, ανάμεσα στις πολλαπλές 
επαγγελματικές επιλογές που παρέχει το πτυχίο Νομικής. 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ

93%
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
KATA TO 2021

90+

unic.ac.cy/el/school-of-law

Αντίστοιχα, τα προγράμματα Ευρωπαϊκών Σπουδών 
και Διεθνών Σχέσεων αποσκοπούν στην ανάλυση και 
αξιολόγηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 
ζητημάτων που απασχολούν την Ανατολική Μεσόγειο 
και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και την ΕΕ και τη 
διεθνή σκηνή. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν στους 
φοιτητές και στις φοιτήτριες πλήρη εμβάθυνση στις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για μία 
επιτυχημένη σταδιοδρομία σε διεθνείς οργανισμούς, στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε πολυεθνικές εταιρείες και σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Η Σχολή στοχεύει στην παροχή ενός ξεχωριστού 
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο οι φοιτητές έχουν 
την ευκαιρία να διδαχθούν και να αντλήσουν γνώσεις 
από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες στους τομείς 
της νομικής και των πολιτικών επιστημών. Το ακαδημαϊκό 
προσωπικό της Σχολής, το οποίο τυγχάνει διεθνούς 
αναγνώρισης, καθώς και συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, λαμβάνει ενεργά μέρος 
σε υψηλής ποιότητας έρευνα και άλλες δραστηριότητες. 
Παράλληλα, μέλη του κατέχουν διευθυντικούς ρόλους σε 
πολλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς σε σχετικά πεδία, 
καθώς και ηγετικές θέσεις σε ερευνητικά έργα μεγάλης 
κλίμακας σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

   

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

KATA TO 2021

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

100+
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ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

unic.ac.cy/el/school-of-law

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία από Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας στην 
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και κράτη της Κοινοπολιτείας

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

Κοινό διδακτορικό πρόγραμμα με τα κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια: 
Padova, Zagreb και Western Sydney 

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

Ακαδημαϊκοί της Σχολής είναι ιδιαίτερα ενεργοί στην έρευνα, 
εξασφαλίζοντας εξωτερική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Horizon 2020 και άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών 
φορέων χρηματοδότησης

Καινοτόμα μαθήματα Νομικής που προσφέρουν συγκριτική νομική 
εκπαίδευση από τη σκοπιά του Κοινού Δικαίου, του Ηπειρωτικού Δικαίου 
και του Μικτού Νομικού Συστήματος, τα οποία διδάσκονται από
κορυφαίους νομικούς εμπειρογνώμονες και εν ενεργεία δικηγόρους

Iδρυτικό μέλος του Black Sea and Eastern Mediterranean
Academic Network (BSEMAN) και εταίρος του Trans European Policy 
Studies Association (TEPSA)

Συνεργασία με την Unidroit και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου – Ίδρυμα Τσάτσου, συμμετοχή ως πλήρες μέλος στο 
European Law Faculties Association (ELFA)

* Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 145 για τη σχετική σημείωση/σχετικές σημειώσεις.

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
Θεματικές: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων/Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc) • • 90
Κοινό Πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων/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) • • •4 •4 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Δημόσια Διοίκηση (PhD)3 • • 180
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD)3 • • 180
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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 32 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.

uni-online_learning-5star

Online Learning

unic.ac.cy/el/dl

ΤΡΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τριπλά πιστοποιημένο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπήρξε 
το πρώτο πανεπιστήμιο στην ΕΕ που διακρίθηκε με 5 Αστέρια 
QS στον τομέα της διαδικτυακής μάθησης/εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης το 2017, διάκριση που επιβεβαιώθηκε από το QS 
Intelligence Unit το 2020. Η διάκριση αυτή αποτελεί απόδειξη 
της δέσμευσης του 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 δια 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). 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ  
ΜΕ 5 ΑΣΤΕΡΙΑ QS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ/ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1o

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

32
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(MBA)

Το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 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.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή  
Κατασκευή (MSc)*  
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Innsbruck 

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA)* 
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/  
Ξένης Γλώσσας (MA) 

 • Ελληνικός Πολιτισμός (MA)*
Τμήμα Θεολογίας 

 • Θεολογία (MA)
Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών

 • Εγκληματολογία (MSc) 
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc) 
 • Κοινωνική Εργασία (MSc)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Διατμηματικό Πρόγραμμα
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

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

Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας
 • Αλυσίδα Συστοιχιών (Blockchain) και Ψηφιακά 
Νομίσματα (MSc)*

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd) 
Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

 • 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)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
 • Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc)*

Τμήμα Πληροφορικής
 • Επιστήμη Δεδομένων (MSc)*
 • Πληροφορική (MSc)*

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας
 • Δημόσια Υγεία (MPH)* 
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc)* 
 • Οικογενειακή Ιατρική (PG/MSc)* 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

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

 • Νομική (LLM) 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης 

 • Δημόσια Διοίκηση (MPA) 
 • Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA)

unic.ac.cy/el/dl

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ 
BLOCKCHAIN ΚΑΙ TA ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (MSc) 

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 αυτό τον τομέα. 
Θεωρείται ευρέως ως το πιο περιεκτικό πτυχίο σε αυτό 
τον καινοτόμο τεχνολογικό τομέα και προσφέρεται 
διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα. 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.* Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(MSc) 
Το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
στην Επιστήμη Δεδομένων, το οποίο 
προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, 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.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (MPH) 

Η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει τις ιδιαίτερες 
γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι 
επαγγελματίες δημόσιας υγείας, τονίζοντας την ανάγκη 
για την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη του 
τομέα. Το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
στη Δημόσια Υγεία έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε 
να καλύπτει τους βασικούς πυλώνες της πρακτικής 
και ευθυγραμμίζεται με τις βασικές ικανότητες 
που προσδιορίζονται από τους επίσημους φορείς 
δημόσιας υγείας διεθνώς, διασφαλίζοντας έτσι την 
υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης. Το ακαδημαϊκό 
προσωπικό αποτελείται από άριστα καταρτισμένους και 
ενθουσιώδεις ακαδημαϊκούς, καθώς και καταξιωμένους 
ειδικούς του χώρου. Το MPH, το οποίο προσφέρεται εξ 
αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα, θα δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τόσο για 
τους νέους πτυχιούχους όσο και για τους επαγγελματίες 
υγειονομικής περίθαλψης.
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ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

unic.ac.cy

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεργάζεται με:

 • Το Πανεπιστήμιο της Padova, το πέμπτο 
αρχαιότερο σε λειτουργία Πανεπιστήμιο στον 
κόσμο, με έτος ίδρυσής του το 1222

 • Το Πανεπιστήμιο του Zagreb, το μεγαλύτερο 
Πανεπιστήμιο της Κροατίας, που ιδρύθηκε το 1669 

 • Το Πανεπιστήμιο του Western Sydney στην 
Αυστραλία που κατατάσσεται στα κορυφαία 2% 
στον κόσμο από την Times Higher Education 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (PhD) 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συνάψει 
διαπανεπιστημιακή συμφωνία με αυτά τα τρία 
ιστορικά Πανεπιστήμια, η οποία περιλαμβάνει την 
απονομή ενός κοινού διδακτορικού διπλώματος 
στο αντικείμενο «Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία 
και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση». Συντονιστής του 
προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Padova. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση ερευνητών με 
διεπιστημονικό προφίλ στο πεδίο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς καλύπτει τις θεωρητικές 
βάσεις και τις πρακτικές πτυχές ποικίλων νομικών, 
πολιτικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών και οικονομικών 
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών από διαφορετικά 
γεωγραφικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα. Διερευνά τις 
θεμελιώδεις διαστάσεις της σύγχρονης πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης: την παγκόσμια διάσταση της υπό 
το τρέχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ, τον 
αντίκτυπό της στο ευρωπαϊκό, περιφερειακό και στο 
παγκόσμιο πλαίσιο, τις σχέσεις με άλλα περιφερειακά 
συστήματα, καθώς και την εφαρμογή της σε εθνικό 
επίπεδο, παρέχοντας τη δυνατότητα συγκριτικής 
προσέγγισης ή εις βάθος ανάλυσης και των τοπικών 
κοινοτικών παραγόντων και δυναμικών.

Το University of Oviedo είναι ένα δημόσιο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στο Πριγκιπάτο 
της Αστούριας, που υποδέχεται 25,000 φοιτητές σε 
επτά πανεπιστημιουπόλεις σε τρεις πόλεις της Ισπανίας. 
Διαθέτει μια ιστορία 400 ετών, προσφέροντας ένα πλήρες 
φάσμα προπτυχιακών τίτλων σε όλους τους κλάδους της 
γνώσης και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε 
συνεργασία με εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια, καθώς και 
με περισσότερες από 250 εταιρείες. 

Το Institute of Karolinska είναι ένα από τα κορυφαία 
ιατρικά πανεπιστήμια στον κόσμο. Υπηρέτησε ως 
σημαντικός παράγοντας για τη διεθνή ιατρική και 
επιστήμη τα τελευταία 200 χρόνια, αντιπροσωπεύοντας 
το μεγαλύτερο μερίδιο της Σουηδίας στο σύνολο της 
ακαδημαϊκής ιατρικής έρευνας που διεξάγεται, ενώ 
παρέχει το ευρύτερο φάσμα εκπαίδευσης της χώρας στην 
ιατρική και τις επιστήμες υγείας. Το Ινστιτούτο κατατάσσεται 
στη θέση #39 στον κόσμο και στη θέση #11 στην Ευρώπη, 
σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education World 
University Rankings 2022. Επιπλέον, η Συνέλευση Νόμπελ 
στο Ινστιτούτο Karolinska, επιλέγει τους νομπελίστες στη 
Φυσιολογία ή την Ιατρική από το 1901. 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ERASMUS MUNDUS ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο των 
δράσεων Erasmus+, προσφέρεται από κοινού από 
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το 
Institute of Karolinska της Σουηδίας και το University 
of Oviedo της Ισπανίας. 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση 
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις 
καταστροφών, προσφέροντας δύο επιλογές 
εξειδίκευσης: (α) Ανταπόκριση της Δημόσιας Υγείας 
στις Καταστροφές και (β) Επιδημιολογία και Έρευνα 
όταν συμβαίνουν Καταστροφές. Οι φοιτητές θα 
ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό σε τουλάχιστον 
δύο από τους πιο πάνω ακαδημαϊκούς οργανισμούς, 
με όλες τις ενότητες να παραδίδονται στην αγγλική 
γλώσσα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα 
επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και 
νοσηλευτών, μηχανολόγων, υπευθύνων διαχείρισης 
κινδύνων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και λήψης 
αποφάσεων, υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, 
επιμελητών, ερευνητών και κοινωνικών επιστημόνων, 
και προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών, εθνικών και 
διεθνών οργανισμών αρωγής (ΟΗΕ, ΜΚΟ, κλπ). 

Το University of Innsbruck είναι ένα δημόσιο 
πανεπιστήμιο στο Ίνσμπρουκ, την πρωτεύουσα του 
αυστριακού ομοσπονδιακού κράτους του Τιρόλου, 
που ιδρύθηκε το 1669. Το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 
μεταξύ των κορυφαίων 401-500 πανεπιστημίων 
στον κόσμο σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher 
Education World University Rankings 2022. Επιπλέον, 
είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Αυστρία 
και περιλαμβάνει 16 σχολές και 83 τμήματα. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
(MSc)

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 University of Innsbruck, Ινστιτούτο Πειραματικής 
Αρχιτεκτονικής Hochbau, στην Αυστρία, και στοχεύει 
στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε 
ερευνητικό επίπεδο μέσω της σύνδεσης με το 
Ρομποτικό Εργαστήρι (REXLAB) του Ινστιτούτου. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη διεθνοποίηση, έχουμε 
συνάψει συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια με 
αντικείμενο τα προγράμματα σπουδών, την κινητικότητα των 
φοιτητών και τη δημιουργία ευκαιριών στον ακαδημαϊκό και 
επαγγελματικό χώρο, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και 
καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών. 
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ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

unic.ac.cy

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα διεθνώς 
καταξιωμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
Συγκαταλέγεται στα 801-1,000 καλύτερα 
Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με την 
κατάταξη Times Higher Education World University 
Rankings 2022. Απέκτησε τη φήμη του στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα χάρη στη συμμετοχή του σε 
πρωτοποριακές έρευνες σε πεδία όπως: Περιβάλλον, 
Υγεία, Βιοτεχνολογία, Μηχανική, Ηλεκτρονική, 
Πληροφορική και Βασικές Επιστήμες. 

Ως αναγνωρισμένου κύρους δημόσιο 
πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
είναι το κύριο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
στην Ελλάδα που προσφέρει πτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Δραστηριοποιείται επίσης 
πρακτικά και ερευνητικά στην ανάπτυξη τόσο της 
τεχνολογίας όσο και της μεθοδολογίας για τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνδυάζουν την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στη 
διαδικτυακή εκπαίδευση, με την τεχνική 
υποδομή, τις πλατφόρμες και το διαδραστικό 
εκπαιδευτικό υλικό τους, διασφαλίζοντας την 
παροχή ποιοτικής διαδικτυακής εκπαίδευσης με 
επίκεντρο τον φοιτητή. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
κατατάσσεται στα κορυφαία 601-800 
Πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με την 
κατάταξη Times Higher Education World 
University Rankings 2022. Είναι το μεγαλύτερο σε 
αριθμό φοιτητών Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με 
περισσότερους από 70,000 φοιτητές, 40 Σχολές 
και Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό που 
αριθμεί περισσότερα από 2,000 άτομα.  

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (LLM)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο 
Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων 
απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Τμημάτων 
Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών 
Επιστημών και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες 
γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν 
στο αντικείμενο ειδίκευσής τους σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα όπως δικηγορικά γραφεία, δημόσιους 
φορείς και ιδιωτικές εταιρείες. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (MA) 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην 
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, 
Λογιστικής και Νομικής. Οι απόφοιτοι αποκτούν 
τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν 
να ανελιχθούν σε ηγετικές θέσεις στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, σε λογιστικά γραφεία και 
εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Και τα δύο προγράμματα προσφέρονται στην 
ελληνική γλώσσα.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (MEd)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών 
προσφέρουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
στο αντικείμενο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (εξ 
αποστάσεως). Η ισχύς της συνεργασίας αυτής έχει ως 
βάση της, από τη μία πλευρά, τη βαθιά τεχνογνωσία του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην παράδοση εξ αποστάσεως 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και από την 
άλλη πλευρά, τη μακρόχρονη εμπειρία του Πανεπιστημίου 
Πατρών στην εποπτεία πρακτικών ασκήσεων. Σκοπός του 
προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις 
απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της 
Εκπαίδευσης μέσα από: (1) σχετικά μαθήματα παιδαγωγικής 
και (2) τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (MEd)

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές και φοιτήτριες 
με τις κατάλληλες ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικές 
δεξιότητες ώστε να εργαστούν σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής 
της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης, με 
απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη. 
Το πρόγραμμα προάγει τον σεβασμό στον πλουραλισμό 
και τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμική επίγνωση και 
ικανότητα, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, το διάλογο και τη 
διαμεσολάβηση, τη συνεργατική διαπολιτισμική μάθηση, 
καθώς και δεξιότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση η οποία 
υλοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων με άμεση 
διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και επαγγελματικής πράξης.

  

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (MSc) 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρουν 
το εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών στο αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο και 
Εξαρτήσεις». Σκοπός του προγράμματος, το οποίο 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις 
και των δύο πανεπιστημίων, είναι η μελέτη και 
η έρευνα του νομικού πλαισίου που αφορά στις 
εξαρτήσεις, καθώς και η συνεισφορά στην πρόληψη, 
την αντιμετώπιση και τη θεραπεία τους, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. 
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ERASMUS 
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η φοίτηση σ’ ένα άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
για ένα χρόνο, ένα εξάμηνο ή για το καλοκαίρι, είναι μία 
θαυμάσια ευκαιρία να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε από 
κοντά άλλους τόπους και πολιτισμούς και διαφορετικούς 
τρόπους ζωής, που θα σας βοηθήσουν να διευρύνετε τους 
ορίζοντες και να αναπτύξετε τις δυνατότητές σας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Οι πλήρους φοίτησης φοιτητές και φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και οι πρόσφατοι απόφοιτοι 
του, έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν πλήρως από 
το πρόγραμμα ERASMUS+, για σκοπούς φοίτησης, αλλά 
και για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό. 

 • Ένα πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που θα τρέχει 
ως το 2027. 

 • Σχεδόν 640,000 φοιτητές και φοιτήτριες έχουν 
σπουδάσει, εκπαιδευτεί ή έχουν προσφέρει εθελοντική 
εργασία στο εξωτερικό μέχρι σήμερα. 

 • Παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα ταξιδιού, 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και φοίτησης σε χώρες 
εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, με στόχο την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων τους για 
εξεύρεση εργασίας. 

 • Ευκαιρία για να ανακαλύψετε νέους πολιτισμούς και να 
μάθετε μια νέα γλώσσα.   

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ 'Η ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 
ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Πλήρης αναγνώριση των σπουδών ή της εργασίας σας.
 • Οι πρόσφατοι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. 

 • Δυνατότητα υποτροφίας για τα έξοδα ταξιδιού και 
διαβίωσής σας στο εξωτερικό. 

 • Εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σε μία ξένη γλώσσα, 
άλλους πολιτισμούς, δημιουργήστε νέες φιλίες. 

 • Μη καταβολή δίδακτρων προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 
 • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 
εμπλουτισμός του βιογραφικού σας. 

 • Αυξήστε τις δυνατότητές σας για εξεύρεση εργασίας και 
την ανταγωνιστικότητά σας στον επαγγελματικό τομέα.   

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

800+
UNIC GLOBAL SEMESTERS 
(UNGS)

Το UNGS είναι η μονάδα του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας που καταπιάνεται με τις σπουδές στο 
εξωτερικό και επικεντρώνεται στην κινητικότητα 
φοιτητών από τη Βόρεια Αμερική. Διοργανώνει 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών στην 
Κύπρο, διάρκειας ενός έτους, ενός εξαμήνου ή 
ενός καλοκαιριού. Η μονάδα UNGS διασφαλίζει 
ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διαθέτουν 
όλα όσα χρειάζονται για να διαπρέψουν και να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία τους στην 
Κύπρο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 • Τα τελευταία 18 χρόνια, έχει διευκολύνει 
την εμπειρία σπουδών ξένων φοιτητών και 
φοιτητριών στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. 

 • Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από 700+ 
πανεπιστήμια και κολέγια στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τον Καναδά έχουν συμμετάσχει 
στα διάφορα προγράμματά του. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΓΙΑ 

ΚΑΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
(2014-2021) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1,000+
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NEOLAiA 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πλήρες μέλος της 
κοινοπραξίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων NEOLAiA, 
η οποία δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα καινοτόμο 
ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με πανεπιστημιουπόλεις σε 
εννέα χώρες. Η κοινοπραξία NEOLAiA θα παρέχει στους 
φοιτητές και στις φοιτήτριες την ευκαιρία να περάσουν μία 
περίοδο των σπουδών τους σε ένα ή περισσότερα από τα 
συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.  

Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία NEOLAiA έχει υποβάλει 
αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση 
ύψους περίπου 14.4 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 
4 χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος European 
University Alliances. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Το όραμα της κοινοπραξίας είναι να εγκαθιδρυθεί μέχρι το 
2030 ως: 

 • Ένα ισχυρό, ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
που να αποτελεί στυλοβάτη των ευρωπαϊκών αξιών και 
που να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλες 
τις περιοχές όπου εδρεύουν τα πανεπιστήμια/μέλη της 
κοινοπραξίας. 

 • Ένα ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, που να προάγει την ισότητα στα 
πανεπιστήμια και στην ευρωπαϊκή κοινωνία γενικότερα, 
διασφαλίζοντας ότι οι διαφορετικές κοινότητες στον 
ακαδημαϊκό χώρο και στην κοινωνία αισθάνονται 
συνδεδεμένες και δεσμευμένες να συνεργαστούν για να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των Megatrends και να 
βελτιώσουν την ευημερία και ευεξία για όλες και όλους. 

 • Ένα πρότυπο/μοντέλο διεθνούς εκπαιδευτικού 
ιδρύματος που να: 
• Εμπνέει τους φοιτητές και φοιτήτριες να εμπλακούν σε 

καινοτόμα διεπιστημονικά ερευνητικά, συντεταγμένα 
και ευθυγραμμισμένα με την κοινωνία προγράμματα 
σπουδών, σε ερευνητικά πεδία και σε διαφορετικές 
χώρες, πολιτισμούς και κουλτούρες. 

• Συμβαδίζει με τη ψηφιοποίηση της διδασκαλίας και 
μάθησης ενώ ταυτόχρονα να υιοθετεί την προσωπική 
επαφή και προσέγγιση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  

Μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στην κοινοπραξία 
συμμετέχουν ακόμη οκτώ κορυφαία νεαρά, εξωστρεφή 
και καινοτόμα πανεπιστήμια που κατατάσσονται ανάμεσα 
στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με τις 
κύριες πανεπιστημιακές κατατάξεις: 

 • University of Bielefeld, Γερμανία 
 • Örebro University, Σουηδία 
 • University of Salerno, Ιταλία
 • University of Jaén, Ισπανία
 • University of Tours, Γαλλία
 • University of Ostrava, Τσεχία
 • “Stefan Cel Mare” University of Suceava, Ρουμανία 
 • Uliauliai State University of Applied Sciences, Λιθουανία 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναλάβει ουσιαστικό 
ρόλο για την υλοποίηση του οράματος της Κοινοπραξίας 
αφού τέθηκε επικεφαλής του πακέτου εργασίας 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (Digital Transformation), 
καθώς και συν-επικεφαλής του πακέτου εργασίας «Ανοικτή 
Επιστήμη» (Adopting and Sustaining Open Science). 

Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου εργασίας «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός» είναι επικεντρωμένο στο Metaverse, 
καθώς ένας από τους βασικούς του σκοπούς είναι 
να υποστηρίξει όλα τα πανεπιστήμια/μέλη ώστε να 
συμβαδίσουν με τη ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Εικονικής 
και Επαυξημένης Πραγματικότητας και Metaverse. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας «Ανοικτή 
Επιστήμη», το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναλάβει 
να σχεδιάσει τους κατάλληλους κανόνες, τις εσωτερικές 
διαδικασίες και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει 
η Κοινοπραξία NEOLAiA για να εφαρμόσει ορθά τις 
αρχές και τις πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης. Η 
πολιτική «NEOLAiA Open Science» που θα αναπτυχθεί, 
θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις εθνικές πολιτικές κάθε 
πανεπιστημίου που συμμετέχει στην κοινοπραξία, καθώς 
και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 
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Το Institute of Public, Cyber and National Security (IPCNS) 
προσφέρει διεπιστημονική επαγγελματική κατάρτιση 
στην Αστυνόμευση, την Ασφάλεια και Διερεύνηση, την 
Ιατροδικαστική Ψυχολογία, την Κυβερνοασφάλεια, 
καθώς και τη Διεθνή Ασφάλεια και Πληροφόρηση. 
Η διεπιστημονική αυτή πρωτοβουλία συγκέντρωσε 
διακεκριμένους σημερινούς και πρώην ηγέτες στον τομέα 
της ασφάλειας, καθώς και διάσημους ακαδημαϊκούς και 
κορυφαίους ειδικούς και επαγγελματίες, με σκοπό την 
προετοιμασία των μελλοντικών ηγετών του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα για το ολοένα και πιο περίπλοκο 
και προσανατολισμένο προς την τεχνολογία περιβάλλον 
ασφάλειας.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

unic.ac.cy/professional-training

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
ανεξάρτητων υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης 
και ανάπτυξης, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή 
επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και σε άλλους οργανισμούς 
(κυβερνητικούς και μη).

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

100% 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
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GLOBALTRAINING 

Η Globaltraining είναι ένας επαγγελματικός εκπαιδευτικός 
οργανισμός, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και ειδικεύεται στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Στην 30χρονη πορεία της, η Globaltraining έχει εκπαιδεύσει 
περισσότερα από 27,000 υψηλόβαθμα στελέχη, καθώς και 
διευθυντές κορυφαίων χρηματοοικονομικών, λογιστικών 
και ελεγκτικών οίκων, μεγάλων επενδυτικών τραπεζών 
και πολυεθνικών εταιρειών. Εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα 
διεθνούς φήμης κέντρο αριστείας – με εκπαιδευτικά κέντρα 
στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, με έμφαση 
στη διαδικτυακή/εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της 
πρωτοποριακής «Live Online» πλατφόρμας της. 

Συγκεκριμένα, η Globaltraining αποτελεί διακεκριμένο πάροχο 
δομημένων επαγγελματικών μαθημάτων για απόκτηση διεθνών 
επαγγελματικών τίτλων, όπως: ACCA (Chartered Certified 
Accountant), ACA (Chartered Accountant), CFA (Chartered 
Financial Analyst), CIA (Certified Internal Auditor), ADIT 
(Advanced Diploma in International Taxation), CMA (Certified 
Management Accountant), PMP (Project Management 
Professional Certification), BFP (Business & Finance 
Professional ICAEW). Ο οργανισμός προετοιμάζει επίσης τους 
υποψήφιους για τις εξετάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου. 

Παράλληλα, η Globaltraining είναι Triple Platinum Partner 
του ACCA και Partner in Learning του ICAEW, εστιάζοντας 
επίσης στην προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εξέλιξης (Continuing Professional Development) μέσω των 
περισσότερων από τριακοσίων σεμιναρίων που προσφέρει 
κάθε χρόνο. 

ΤO

Το Institute For the Future (IFF) είναι ένα κορυφαίο διεθνές 
κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, που ειδικεύεται στους 
τομείς του blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων. 
Το διεπιστημονικό ερευνητικό αυτό κέντρο στοχεύει 
στην προώθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και 
συμβάλλει ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή τους 
στη βιομηχανία, τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση. 
Η κύρια αποστολή του είναι να εκπαιδεύει ηγέτες, να 
αναπτύσσει γνώση και να δημιουργεί κοινότητες ώστε να 
βοηθήσει την κοινωνία να προετοιμαστεί για το μέλλον που 
διαμορφώνεται από τις μετασχηματιστικές τεχνολογίες. 
Το IFF εστιάζει επί του παρόντος στα Crypto-assets, τα 
Blockchains και τις Μεθόδους Πρόβλέψης (Forecasting).

Η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης και κατάρτισης 
σε επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και 
σε ιδιώτες σε διάφορους τομείς, από τεχνικά μαθήματα, όπως 
οι πιστοποιήσεις CISCO (CCNA & CCNP), σε διευθυντικά και 
οικονομικά μαθήματα, όπως η Ενεργειακή Διαχείριση και η 
Ελεγκτική Διαδικασία. Η Μονάδα προσφέρει ποικιλία διεθνώς 
διαπιστευμένων επαγγελματικών μαθημάτων (με δυνατότητα 
πλήρης ή μερικής παρακολούθησης), υπηρετώντας ως 
Ακαδημία CISCO, Κέντρο Δοκιμών ECDL και ως Course 
Provider για το City & Guilds (Λονδίνο). 

Το Institute for Decentralized Crypto Asset Professionals 
(IDCAP) είναι ένα κορυφαίο επαγγελματικό σώμα που 
ασχολείται με τον χώρο των κρυπτοπεριουσιακών 
στοιχείων, το οποίο επωάστηκε στο UNIC. Στοχεύει στην 
εδραίωση εμπιστοσύνης στον κλάδο των κρυπτογραφικών 
στοιχείων μέσω εκπαίδευσης και πιστοποίησης, 
εστιάζοντας σε τρεις πυλώνες: Πιστοποίηση για 
Επαγγελματίες, Κοινότητα, και Συνεργασίες στον Κλάδο. 
Το IDCAP προσφέρει πιστοποιήσεις σε τέσσερις τομείς: 
Business and Compliance, Τεχνολογία και Έλεγχος, NFTs, 
και Επενδύσεις σε Crypto-assets. 
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ΕΡΕΥΝΑ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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, το Πανεπιστήμιο 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 
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.

Οκτώ ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας περιλαμβάνονται στην ετήσια 
λίστα του Πανεπιστημίου Stanford με 
100,000 κορυφαίους επιστήμονες 
παγκοσμίως και, αντίστοιχα, στο 2% των 
κορυφαίων ερευνητών του επιστημονικού 
τους πεδίου, επιβεβαιώνοντας το υψηλής 
ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η λίστα αυτή 
βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο 
τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου 
των ερευνητών και αφορά σε αξιολόγηση 
των δεικτών αυτών για πέραν των 
8,000,000 επιστημόνων ανά το παγκόσμιο, 
ταξινομώντας τους σε 22 επιστημονικά πεδία 
και 176 υποπεδία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΟΥ UNIC 
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

STANFORD UNIVERSIT Y

8
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ C-MOR 

Παρακολούθηση Θνησιμότητας και Νοσηρότητας  
από COVID-19

Από τις πρώτες εβδομάδες μετά την εμφάνιση του 
SARS-CoV-2, μία από τις σημαντικές προκλήσεις ήταν η 
κατανόηση του αντίκτυπου της πανδημίας στα ποσοστά της 
θνησιμότητας, τα οποία δεν προσμετρούνται μέσα από τα 
τεστ, μέσα από τα συστήματα υγείας ή μέσα από τη λήψη 
περιοριστικών μέτρων.  

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, καθώς και συνεργάτες 
ερευνητές, εντόπισαν αυτό το διεθνές πρόβλημα και 
επινόησαν καινοτόμα έρευνα παγκόσμιας κλίμακας, 
ώστε να δοθούν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Έτσι, 
δημιούργησαν την ερευνητική κοινοπραξία COVID-19 
Mortality (C-MOR), που συμπεριλαμβάνει ήδη 58 ιδρύματα 
που εδρεύουν σε 52 χώρες σε 6 ηπείρους. 

Η C-MOR λειτουργεί ως μια πλατφόρμα για την 
κατανόηση του αντίκτυπου της πανδημίας στα ποσοστά 
της θνησιμότητας, μελετώντας την άμεση και έμμεση 
θνησιμότητα λόγω του COVID-19, με στόχο το συνεχή 

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΩΝ 

 • Η σίελος δύναται να ταξιδέψει περισσότερα από δύο 
μέτρα όταν ένα άτομο βήξει χωρίς να φοράει μάσκα.

 • Η θερμοκρασία, η υγρασία και ο άνεμος επηρεάζουν 
σημαντικά τη μετάδοση των αερομεταφερόμενων 
ιών και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό μακροπρόθεσμων κατευθυντήριων γραμμών 
για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

 • Ο επαναλαμβανόμενος βήχας μειώνει την 
αποτελεσματικότητα της μάσκας.

 • Τα συστήματα καθαρισμού αέρα δύναται να αυξήσουν 
την εξάπλωση των αερομεταφερόμενων ιών αν δεν 
τοποθετηθούν σωστά. 

Τα αποτελέσματα της σειράς μελετών των Dbouk και 
Δρικάκη, έχουν ευρεία σημασία για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, και για τους πολίτες, καθώς 
προάγουν την κατανόηση της εξάπλωσης και της 
μετάδοσης των αερομεταφερόμενων ασθενειών και 
βοηθούν στη διαμόρφωση προληπτικών μέτρων βάσει 
επιστημονικών αποτελεσμάτων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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Covid-19 can pass between people in
MASKS standing up to three feet apart
as study shows how coughing causes
saliva droplets to penetrate the face
shields

Researchers created a computer model to simulate saliva flowing from a cough 
They found that even with a mask droplets of saliva can still escape the mouth
As people cough into the mask it becomes even less effective and lets out more
They say this makes keeping the 6ft social distancing rule in place more vital
Here’s how to help people impacted by Covid-19

By RYAN MORRISON FOR MAILONLINE 
PUBLISHED: 16:00 BST, 16 June 2020 | UPDATED: 20:00 BST, 16 June 2020

Coronavirus is able to pass between two people standing up to three feet apart even
if one of them is wearing a surgical grade face mask, a new study warns.  

Researchers from the University of Nicosia in Cyprus also found that masks became
even less efficient when people repeatedly cough into them.  

Scientists say the findings are 'alarming' - and underline the importance of keeping
the 6ft distancing rule in place - even when masks are worn.

It comes as the Prime Minister, Boris Johnson, is under increasing pressure from
industry, particularly the hospitality trade, to relax the distancing guidelines.  
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Computer models how far coronavirus could spread during cough
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Temperature, Humidity, Wind Predict Second Wave Of Pandemic

On Feb 2, 2021

Weather parameters, typically excluded from pandemic modeling, improve prediction capabilities

Credit: Talib Dbouk and Dimitris Drikakis, University of Nicosia

WASHINGTON, February 2, 2021 — The “second wave” of the coronavirus pandemic has placed much blame

on a lack of appropriate safety measures. However, due to the impacts of weather, research suggests two

outbreaks per year during a pandemic are inevitable.

Though face masks, travel restrictions, and social distancing guidelines help slow the number of new

infections in the short term, the lack of climate effects incorporated into epidemiological models presents a

glaring hole that can cause long-term effects. In Physics of Fluids, from AIP Publishing, Talib Dbouk and

Dimitris Drikakis, from the University of Nicosia in Cyprus, discuss the impacts of these parameters.
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Temperature, humidity, wind predict second wave of
pandemic
by American Institute of Physics

Transmission rates of the coronavirus vary in the northern and southern hemispheres depending on the time of year,
pointing to a weather dependence. Credit: Talib Dbouk and Dimitris Drikakis, University of Nicosia

The 'second wave' of the coronavirus pandemic has resulted in much blame placed on a lack of
appropriate safety measures. However, due to the impacts of weather, research suggests two
outbreaks per year during a pandemic are inevitable.

Though face masks, travel restrictions, and social distancing guidelines help slow the number of new
infections in the short term, the lack of climate effects incorporated into epidemiological models
presents a glaring hole that can cause long-term effects. In Physics of Fluids,, Talib Dbouk and Dimitris
Drikakis, from the University of Nicosia in Cyprus, discuss the impacts of these parameters.

Typical models for predicting the behavior of an epidemic contain only two basic parameters,
transmission rate and recovery rate. These rates tend to be treated as constants, but Dbouk and
Drikakis said this is not actually the case.

Σειρά σημαντικών μελετών σχετικά με τον COVID-19 
δημοσιευμένες από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Φυσικής 

Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της 
πανδημίας μέσω των δημόσιων παρεμβάσεων τους αλλά 
και μέσω της ερευνητικής τους δραστηριότητας. 

Οι δημοσιεύσεις των Δρ. Talib Dbouk και Καθηγητή 
Δημήτρη Δρικάκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο 
Physics of Fluids του American Institute of Physics 
Publishing, σχετικά με το βήχα και την αερομεταφορά 
σταγονιδίων στους ανθρώπους, τα αναπνευστικά 
σταγονίδια και τη χρήση μάσκας, την μεταφορά του ιού 
στον αέρα σε ανελκυστήρες και περιορισμένους χώρους, 
καθώς επίσης σχετικά με την εποχικότητα και τη δυναμική 
μετάδοσης του COVID-19, δέχτηκαν συνολικά περίπου 290 
χιλιάδες λήψεις και έχουν λάβει προβολή από περισσότερα 
από 400 μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως. 

Μελέτες της ομάδας κατέδειξαν, ανάμεσα σε άλλα,  
τα ακόλουθα:

εμπλουτισμό μιας εξειδικευμένης βάσης δεδομένων 
που δημιούργησε η κοινοπραξία, έτσι ώστε να μπορεί 
να καθοδηγεί τις αποφάσεις των υπεύθυνων χάραξης 
πολιτικής και των επαγγελματιών υγείας. 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί 
στο περιοδικό International Journal of Epidemiology του 
Oxford University Press και αντιπροσωπεύουν μία από 
τις μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες μελέτες του είδους, 
αξιοποιώντας κυρίως εθνικές και πρωτογενείς πηγές. 

Αυτή την περίοδο, η κοινοπραξία εστιάζει στην αυξημένη 
θνησιμότητα κατά το 2020 και στα πιθανά έτη ζωής που 
χάνονται από τον COVID-19, βοηθώντας στην αντιμετώπιση 
αυτής της πανδημίας και πιθανών μελλοντικών επιδημιών. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

τα στοιχεία είναι ανεπαρκή αναφορικά με τη σχετική 
απόδοσή τους από πλευράς ακρίβειας και υπολογιστικών 
απαιτήσεων. Σκοπός του άρθρου ήταν να αξιολογήσει 
αυτή την απόδοση σε πολλαπλούς ορίζοντες πρόβλεψης, 
διαπιστώνοντας τελικά ότι οι δημοφιλείς μέθοδοι ΝΜ 
έσφαλλαν στις μετρήσεις ακρίβειας που χρησιμοποιήθηκαν 
και για όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης που εξετάστηκαν. 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι υπολογιστικές απαιτήσεις 
τους είναι σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες των 
παραδοσιακών στατιστικών μεθόδων. 

Η δημοσίευση συζητά τα αποτελέσματα της έρευνας, εξηγεί 
γιατί η ακρίβεια των μοντέλων ΝΜ είναι χαμηλότερη από 
αυτή των στατιστικών και προτείνει ορισμένα πιθανά επόμενα 
βήματα, όπως οικουμενικά μοντέλα. Τα εμπειρικά ευρήματα 
της έρευνας υπογραμμίζουν την ανάγκη αντικειμενικών και 
αμερόληπτων τρόπων δοκιμής της απόδοσης των μεθόδων 
πρόβλεψης, που μπορούν να επιτευχθούν μέσω μεγάλων 
και ανοιχτών διαγωνισμών, ώστε να επιτρέπουν ουσιαστικές 
συγκρίσεις και σαφή συμπεράσματα. 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ALAMEDA 

Για τις ανάγκες του έργου αναπτύσσονται νέα μοντέλα 
μηχανικής μάθησης τα οποία χρησιμοποιούν χρονικά 
δεδομένα που προέρχονται από την παρατήρηση 
καθημερινών δραστηριοτήτων των ασθενών. Μέσω 
της ανάλυσης αυτής, το ALAMEDA έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει στους κλινικούς γιατρούς εξατομικευμένες 
πληροφορίες για τον κάθε ασθενή, οι οποίες δύναται 
να συντελέσουν στην βελτιστοποίηση τόσο των  
φαρμακευτικών όσο και των μη φαρμακευτικών αγωγών.

To ευρωπαϊκό έργο ALAMEDA ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2021 και θα διαρκέσει 36 μήνες. Λαμβάνει χρηματοδότηση 
6 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Έρευνας και 
Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο έργο συμμετέχει το 
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ailab.unic.ac.cy).

Ρεκόρ Επισκεψιμότητας της Δημοσίευσης στο Περιοδικό 
PLOS One 

Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώνει στην επιστημονική κοινότητα 
το άρθρο στο περιοδικό PLOS ONE με τίτλο “Statistical and 
Machine Learning Forecasting Methods: Concerns and 
Ways Forward”, του Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη (Ιδρυτή 
και Διευθυντή του Makridakis Open Forecasting Center του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας), του Δρ. Ευάγγελου Σπηλιώτη 
και του Καθηγητή Βασίλειου Ασημακόπουλου. Δημοσιεύτηκε 
τον Μάρτιο του 2018 και έκτοτε έχει περισσότερες από 
221,500 επισκέψεις/λήψεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο 
δημοφιλή άρθρα στην ιστορία του περιοδικού. 

Τα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάζονται μέσα από τη 
δημοσίευση αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα στον τομέα 
της Πρόβλεψης (Forecasting), ανατρέποντας τις μεγάλες 
προσδοκίες για την επάρκεια των Προβλέψεων που 
βασίζονται στη Νοημοσύνη των Μηχανών (ΝΜ) έναντι των 
στατιστικών μεθόδων για απλά μοντέλα.

Οι μέθοδοι ΝΜ έχουν παρουσιαστεί στην ακαδημαϊκή 
βιβλιογραφία ως εναλλακτικές των στατιστικών για 
την πρόβλεψη χρονοσειρών (time series). Ωστόσο, 

Καταπολεμώντας τις Εγκεφαλικές Παθήσεις 

Η εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στην υγειονομική 
περίθαλψη χρόνιων παθήσεων δημιουργεί πλούσιες σε 
πληροφορία ροές ιατρικών δεδομένων. Αυτές οι ροές 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή ευφυούς και 
εξατομικευμένης περίθαλψης, υποστηρίζοντας υπάρχουσες 
πρακτικές και ιατρικά πρωτόκολλα. Η χρήση Τεχνητής 
Νοημοσύνης ως εργαλείου πρόβλεψης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τις εγκεφαλικές παθήσεις, επιτρέποντας 
στους ειδικούς να διαγνώσουν το πρόβλημα προτού να 
εκδηλωθούν όλα τα κλινικά συμπτώματα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν καλύτερα 
εργαλεία για την ανίχνευση πρώιμων ενδείξεων εγκεφαλικών 
νόσων. Το έργο ALAMEDA αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα 
που συνεπάγεται η φροντίδα ασθενών με εγκεφαλικές 
διαταραχές και την ανάγκη τακτικών αξιολογήσεων της 
θεραπείας τους. Στόχοι του έργου είναι να βοηθήσει (α) στην 
αποτελεσματικότητα των ιατρικών παρεμβάσεων και (β) 
στην πρόβλεψη περιστατικών υποτροπής. Το έργο στοχεύει 
να γεφυρώσει το χάσμα έγκαιρης διάγνωσης υποτροπών 
και θεραπείας των παθήσεων του εγκεφάλου μέσω 
τεκμηριωμένων τεχνολογικών παρεμβάσεων που βασίζονται 
στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: μαθητές 5-6, 8-9 και 14-16 
ετών. Μια ερευνητική ομάδα από το Τμήμα Παιδαγωγικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ηγήθηκε 
του σχεδιασμού των μεθόδων και του Προγράμματος 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΠΕΑ) για την εφαρμογή τους. 
Το ΠΕΑ εφαρμόστηκε σε επτά χώρες (Κύπρος, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Η.Β., Γερμανία, Λιθουανία, Ισραήλ) με τη 
συμμετοχή περισσότερων από 180 εκπαιδευτικών και 
4,500 μαθητών. 

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
συνεχίζει να προσφέρει σεμινάρια για εκμάθηση του 
προγράμματος DIALLS, και έχει ήδη συνεργαστεί με 60 
δασκάλους σχολικής και προσχολικής ηλικίας σε όλη την 
Κύπρο, οι οποίοι εφάρμοσαν το πρόγραμμα στις τάξεις τους 
κατά την περίοδο 2021-2022. Επιπλέον, ένα βιβλίο ανοικτής 
πρόσβασης (Maine, & Vrikki, 2021) δημοσιεύτηκε ως μέρος 
του προγράμματος και παρουσιάζει τις θεωρητικές βάσεις 
και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την όλη έρευνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OACTIVE

Υπολογιστικά μοντέλα εξατομικευμένης θεραπείας  
της οστεοαρθρίτιδας 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

την κατασκευή αποτελεσματικών εργαλείων πρόβλεψης 
για εξατομικευμένη θεραπεία.

Το OACTIVE στοχεύει στη δημιουργία υπολογιστικών 
μοντέλων με τη δυνατότητα να προβλέψουν την 
εξέλιξη της ασθένειας και να προσφέρουν έτσι την 
καλύτερη διάγνωσή της. Με τη χρήση παρεμβάσεων 
Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) 
παρέχεται εξατομικευμένη θεραπεία με ευχάριστο 
τρόπο ώστε να ενισχύεται το κίνητρο και η συμμετοχή 
του ασθενούς στη θεραπεία. 

Κατά τη διάρκεια του έργου, το δίκτυο παρήγαγε 
περισσότερες από 12 δημοσιεύσεις, διοργάνωσε δύο 
εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένα επιστημονικό συνέδριο και 
ήταν φιναλίστ στην κατηγορία “TECH OF SOCIETY” για το 
βραβείο της ΕΕ Innovation Radar Prize.

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ο συντονιστής 
του ερευνητικού προγράμματος OACTIVE, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, 
HORIZON 2020, με χρηματοδότηση που ανέρχεται στα 5 
εκατομμύρια ευρώ.

Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν 13 φορείς από εννέα 
διαφορετικές χώρες και περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά 
ιδρύματα όπως το KU Leuven, το Πανεπιστήμιο Πατρών, 
το Liverpool John Moores University, ερευνητικά κέντρα 
όπως το LEiTaT και το Ri.MED, καθώς και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Το έργο χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό προηγμένων 
μηχανιστικών υπολογιστικών μοντέλων, προσομοιώσεων 
και αναλύσεων μεγάλων δεδομένων για την προσομοίωση 
και την πρόβλεψη βελτιστοποιημένων εξατομικευμένων 
θεραπειών σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα.

Το πρόγραμμα υιοθέτησε μία ολιστική προσέγγιση, κατά την 
οποία τα ατομικά δεδομένα των ασθενών συσχετίζονται με 
περιβαλλοντολογικά και κοινωνιολογικά στοιχεία, με σκοπό 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIALLS 

Καλλιέργεια Πολιτισμικού Γραμματισμού Μέσα  
από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία  
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετείχε ως εταίρος στο 
πρόγραμμα DIALLS (Dialogue and Argumentation for 
Cultural Literacy Learning at Schools), διαχειρίζοντας ένα 
από τα σημαντικά πακέτα εργασίας του προγράμματος. 
Mέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
συνεργάστηκαν με διεθνή ομάδα ειδικών στο διάλογο, την 
επιχειρηματολογία, την παιδική λογοτεχνία και με ειδικούς 
στον πολιτισμικό γραμματισμό, από δέκα πανεπιστήμια 
σε εννέα χώρες. Το πρόγραμμα, του οποίου ανέλαβε τον 
συντονισμό το Πανεπιστήμιο Cambridge, μεταξύ 2018-
2021, χρηματοδοτήθηκε με 4.4 εκατομμύρια ευρώ, από το 
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Στόχος του προγράμματος ήταν η κατανόηση και ανάπτυξη 
του τρόπου με τον οποίον τα παιδιά και οι νέοι, ηλικίας 
5-16 ετών, αντιλαμβάνονται την πολιτισμική τους ταυτότητα 
ως πολιτες της Ευρώπης. Οι τρεις βασικοί σκοποί του 
DIALLS εστίαζαν: α) στη διδασκαλία δεξιοτήτων διαλόγου 
και επιχειρηματολογίας πάνω σε ζητήματα πολιτισμικής 
ταυτότητας, β) στη συμβολή της σταδιακής κατανόησης της 
δικής τους πολιτισμικής ταυτότητας, γ) στην καλλιέργεια 
ενσυναίσθησης και προαγωγής της κατανόησης ανθρώπων 
με διαφορετική ταυτότητα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
την ανάπτυξη μεθόδων ειδικά σχεδιασμένων για τρεις 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

 • Defence and Security Research Institute (DSRI)
 • Environmental Health Research Centre
 • Gnosis | Mediterranean Institute for Management Science
 • Institute For the Future (IFF)
 • Institute of Public, Cyber and National Security (IPCNS)
 • Center for Neuroscience and Integrative Brain Research 
(CENIBRE)

 • The Cyprus Linguistics and Humanities Research Group
 • Mobile Systems Laboratory (MoSysLab)
 • Informatics Security Lab
 • Artificial Intelligence Lab (AILab)
 • Institute of Criminal Studies and Criminology
 • Procedural Law Unit
 • Law and Literature Lab
 • Gender and Law Research Group
 • Research Centre for Exercise and Nutrition (RECEN)
 • Centre of Communication Studies and Research (CCSR)
 • Art and Design Research Lab
 • Corporate Sustainability and Responsibility Centre
 • Centre of Equality, Diversity, and Inclusion (CEDI)
 • Bioactive Molecules Research Center (BioMoRec)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ UNRF

 • Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF)
 • Centre for Economic Studies (CES)
 • Cyprus Centre of Law and Justice (CCLJ)
 • Knowledge, Process and Project Management Centre 
(Know2Pro)

 • Research Centre for Social Work and Social Policy 
(RCSWSP)

 • Tourism & Transport Research Centre (TTRC)

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜEΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

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

 • Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
(CCEIA)

 • Κυπριακό Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπουδών (CCIS)
 • Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (IMME) 
 • Royal Commonwealth Society (RCS) – Cyprus 
 • Διπλωματική Ακαδημία
 • European Documentation Centre (EDC) 
 • Marine & Carbon Lab
 • Cyprus Medical Research Institute 

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.
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Γίνεται ολοένα και πιο προφανές ότι τα πανεπιστήμια 
έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα 
της βιωσιμότητας, με τη συμβολή τους στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs) του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μέσω του έργου του 
διδακτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, των 
φοιτητών, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας μελών και 
αποφοίτων τους, τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε θέση να 
λειτουργήσουν ως καταλύτες για κοινωνική αλλαγή.  

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζει τον ζωτικής 
σημασίας ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για 
την υποστήριξη της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής βιωσιμότητας. Μέσα από τη διδασκαλία, 
την έρευνα, τις ενέργειες για ενθάρρυνση της 
συμμετοχικότητας, καθώς και μέσα από τις ευρύτερες 
δράσεις του για πιο βιώσιμη επιχειρηματική λειτουργία, 
το Πανεπιστήμιο στέκει ως αρωγός στην προσπάθεια 
των φοιτητών, της Πολιτείας, της βιομηχανίας και της 
κοινωνίας για αντιμετώπιση καθενός από τους 17 ΣΒΑ 
και για ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη της Ατζέντας 
2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. 

Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται στη συμπερίληψη 
του Πανεπιστημίου μεταξύ των κορυφαίων 301-400 
πανεπιστημίων παγκοσμίως όσον αφορά την συνολική 
κοινωνική και οικονομική επίδρασή τους, σύμφωνα με 
την αξιολόγηση Times Higher Education (THE) Impact 
Rankings 2022, την πρώτη σημαντική κατάταξη για τη 
μέτρηση της συμβολής των πανεπιστημίων διεθνώς στην 
επίτευξη των 17 ΣΒΑ.

Όπως περιγράφεται στις επόμενες σελίδες, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επηρεάζει θετικά τη 
βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τους βασικούς πυλώνες 
που συνδέονται με τους 17 ΣΒΑ, και συγκεκριμένα την 
Έρευνα, τις Λειτουργίες, τη Μάθηση/Διδασκαλία, και την 
Κοινότητα. Ολόκληρη η κοινότητα του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας συμμερίζεται τις θεσμικές αξίες και το όραμα 
για ένα βιώσιμο μέλλον, υποστηρίζοντας ενεργά τις 
σχετικές δράσεις του Πανεπιστημίου. 

1

3
2

4
5

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΔΙΑΛΟΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
TIMES HIGHER EDUCATION  

IMPACT RANKINGS 2022

ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
301-400
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ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ

SDG 4  
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η αξιολόγηση Times Higher Education (THE) Impact 
Rankings 2022 κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
στην θέση #36 παγκοσμίως στον βασικό τομέα της 
Ποιοτικής Εκπαίδευσης. 

Κατ’ αντιστοιχία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται 
ως το #1 πανεπιστήμιο σε Κύπρο και #2 σε Ελλάδα, και 
ανάμεσα στα 15 κορυφαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
αυτό τον βασικό τομέα. 

Η τέταρτη έκδοση της κατάταξης καλύπτει ένα διευρυμένο 
πεδίο με περισσότερα από 1,400 πανεπιστήμια από 
106 χώρες και περιοχές, με ισχυρή εκπροσώπηση από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την 
Αυστραλία. 

Η κατάταξη THE Impact Rankings είναι η μοναδική στο 
είδος της με αντικείμενο τη μέτρηση της επιτυχίας των 
πανεπιστημίων διεθνώς ως προς την επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Οι 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

TIMES HIGHER EDUCATION 
IMPACT RANKINGS 2022

#36

ΣΒΑ θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικοί, δεδομένης 
της σημαντικής δράσης προς την οποία παρακινούν σε 
ποικίλους και ουσιαστικούς για την ανθρωπότητα και τον 
πλανήτη τομείς. 

Οι ΣΒΑ του ΟΗΕ παρέχουν επομένως μια οδό για δράση, η 
οποία αντικατοπτρίζεται στις πολύπλευρες πρωτοβουλίες 
Πανεπιστημιακής Κοινωνικής Ευθύνης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν 
προγράμματα υποτροφιών για πρόσφυγες και μετανάστες, 
σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR), καθώς και την εφαρμογή της 
Νέας Συμφωνίας του οργανισμού CSR Europe (Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη - ΕΚΕ Ευρώπης) για βιώσιμη ανάπτυξη 
και συμμετοχική ευημερία. Αυτές οι δράσεις οδήγησαν 
στην κατάταξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μεταξύ 
των κορυφαίων 301-400 πανεπιστημίων παγκοσμίως 
σε ό,τι αφορά τη συνολική κοινωνική και οικονομική του 
συνεισφορά. 

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε 
από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, 
παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία 
για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη μας, για το παρόν 
και για το μέλλον. 

Αποτελείται από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ), οι οποίοι καθιστούν μια επείγουσα έκκληση 
για δράση από όλες τις χώρες, αναπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες, στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνεργασίας. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στοχεύει στη χαρτογράφηση 
των δραστηριοτήτων του σε ό,τι αφορά τους ΣΒΑ, στην 
ιεράρχηση των στόχων του, αλλά και στην ανάπτυξη 
σχετικής στρατηγικής για την υποστήριξη των στόχων 
αυτών σε μακροχρόνια βάση. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ (CSRC)

To Κέντρο Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας 
(Corporate Sustainability & Responsibility Centre - CSRC) 
στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 
στη δημιουργία ευαισθητοποίησης, καινοτόμου σκέψης και 
λύσεων σε θέματα που θεωρούνται κύρια για τις επιχειρήσεις, το 
κράτος, την κοινωνία και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
γενικότερα. Οι βασικές αρχές της λειτουργίας και διακυβέρνησης 
που εφαρμόζει το Κέντρο είναι η ηθική, η υπευθυνότητα, η 
βιωσιμότητα, η αριστεία και η διαφάνεια.

Το Κέντρο προσεγγίζει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι ηγέτες επιχειρήσεων, με μια συνεργική και χωρίς 
αποκλεισμούς προσέγγιση, νοοτροπία και σκέψη, θέτοντας 
και ενισχύοντας τη δημιουργία συνεργασιών, τη δέσμευση 
της κοινότητας, και την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως τους 
βασικούς παράγοντες για επενδύσεις θετικού αντίκτυπου, 
κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και 
μακροχρόνιας βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Αναγνωρίζοντας τους επερχόμενους επιχειρηματικούς και 
κοινωνικούς μετασχηματισμούς που απαιτούνται για την 
επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους, το Κέντρο 
Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει πρόσθετη αξία προς 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της εφαρμοσμένης και 
πρωτοποριακής έρευνας που πραγματοποιεί, και της σχετικής 
υποστήριξης που παρέχει.
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SDG 5  
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

SDG 10  
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
(MIGS) 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
(MIGS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 
συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που 
προωθεί και συμβάλει σε προγράμματα κοινωνικού, 
πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου τα οποία 
σχετίζονται με το θέμα του φύλου και των δικαιωμάτων 
των γυναικών σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το Ινστιτούτο ασχολείται με την πολυπλοκότητα 
των διακρίσεων κατά των γυναικών, σε μια προσπάθεια να 
τις εξαλείψει χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό έρευνας, 
υποστήριξης και άσκησης πίεσης, καθώς και διοργάνωσης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και άλλων 
δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται στενά με τις σχετικές 
επιτροπές της ΕΕ και συμμετέχει στην υλοποίηση πολλών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με την ισότητα των 
φύλων σε όλους τους τομείς.

ΕΡΕΥΝΑ 

Ψηφιακά Εργαλεία για την Ένταξη των Προσφύγων,  
των Αιτούντων Άσυλο και των Μεταναστών 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει σε πρόγραμμα 
Erasmus+ με τίτλο “Digital Tools for Inclusion of Refugees, 
Asylum Seekers and Migrants”, το οποίο εστιάζει στην 
τρέχουσα προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και παρέχει 
ψηφιακά εργαλεία για εκπαίδευση και κατάρτιση. Μέσω 
αυτού, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες 
βελτιώνουν ενεργά τις βασικές δεξιότητές τους και 
τις βασικές τους ικανότητες για καλύτερη ένταξη στην 
κοινωνία της ΕΕ, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας 
πάνω στον τομέα. 

Συμμετοχική Παιδαγωγική Μεθοδολογία για τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει ως εταίρος στο 
χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ πρόγραμμα με 
τίτλο “LIFE TWO: Learning Interculturality from Religions 
to Outreach Activities”. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
προώθηση μιας συμμετοχικής παιδαγωγικής μεθοδολογίας 
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτείνοντας μια 
στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε 
μορφής ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και μίσους, εστιάζοντας 
στις καλές πρακτικές γύρω από τη συνεκπαίδευση και την 
προώθηση των ανθρώπινων αξιών. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Κέντρα Πληροφόρησης Μεταναστών (MIC)  
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ο συντονιστικός φορέας 
των Κέντρων Πληροφόρησης Μεταναστών (Migrant 
Information Centres, MIC) στην Κύπρο, τα οποία παρέχουν 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, πόρους και πληροφορίες στους 
μετανάστες, για να διευκολύνουν την ενεργό ένταξή τους 
στην τοπική κοινωνία. Στα τέσσερα κέντρα σε όλη την 
Κύπρο απασχολείται υψηλά καταρτισμένο προσωπικό 
έτοιμο να ανταποκριθεί σε ποικίλες ανάγκες και αιτήματα, 
καλύπτοντας ένα μεγάλο «κενό» στις διαθέσιμες υπηρεσίες 
ένταξης με θετική επίδραση στη ζωή χιλιάδων αλλοδαπών 
που διαμένουν στην Κύπρο. 

Υποτροφίες σε Πρόσφυγες και Μετανάστες  

Η συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση 
έχει πολλαπλές διαστάσεις. Είναι, πρώτα και κύρια, 
μια ανθρωπιστική κρίση για τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες που εμπλέκονται, αλλά έχει επίσης αποκαλύψει 
τομείς που χρειάζονται βελτίωση στις ευρωπαϊκές 
υποδομές και υπηρεσίες. Σε συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), το Πανεπιστήμιο προσφέρει μία 
σειρά υποτροφιών σε πρόσφυγες και μετανάστες, οι 
οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σειρά Υποτροφιών για την περαιτέρω ενδυνάμωση 
των γυναικών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του 
Blockchain 

Το Institute For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας σε συνεργασία με το Internet of Services 
Foundation (IOST) προσφέρει σειρά ετήσιων υποτροφιών 
για το κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Blockchain 
και τα Ψηφιακά Νομίσματα του Πανεπιστημίου σε μια 
ομάδα ταλαντούχων υποψηφίων. Η συνεργασία έχει στόχο 
στην προώθηση της επόμενης γενιάς ηγετών στον χώρο, 
με δηλωμένη έμφαση στην υποστήριξη και προώθηση των 
γυναικών που δραστηριοποιούνται στον αναδυόμενο τομέα 
των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain.

  
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

68.5% 53.5% 42% 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2019-2020
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Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί κάθε χρόνο, σ’ ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, πλήθος φοιτητών από κάθε 
γωνιά της γης. 

Το Πανεπιστήμιό μας φροντίζει συνεχώς για την 
ομαλή προσαρμογή των διεθνών φοιτητών στη νέα 
πανεπιστημιακή ζωή. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, 
θα ενταχθείτε στη διεθνή κοινότητά μας και θα γνωρίσετε 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθηγητές απ’ όλο τον 
κόσμο, θα μάθετε για ακαδημαϊκές συνεργασίες με διεθνή 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, για τη δυνατότητα συμμετοχής 
σας στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ αλλά και σε 
πολυάριθμους φοιτητικούς ομίλους. 

Πέρα από τη φοιτητική ζωή στην πανεπιστημιούπολη, θα 
έχετε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσετε το νησί μας. 

Η Κύπρος αποτελεί έναν διεθνή επιχειρηματικό και 
τουριστικό κόμβο, μ’ ένα πολυσύνθετο αλλά φιλόξενο 
περιβάλλον και κατέχει την 1η θέση ως η πιο ασφαλής χώρα 
για φοιτητές καθώς επίσης και την 5η θέση στον κόσμο στην 
κατάταξη των καλύτερων χωρών για μετεγκατάσταση. 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΙ

6

ΧΩΡΕΣ

100+

ΠΟΛΕΙΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2,000+
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

14,000+
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ΚΥΠΡΟΣ: 
ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

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 (η Κύπρος 
αποτελεί διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, όντας το 2ο 
μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στον κόσμο), τον 
τουρισμό (με πάνω από 1,000 ξενοδοχειακές μονάδες και 
μία 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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΙΤΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 15-29 ΧΡΟΝΩΝ
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)  2017

ΠΙΟ  
ΑΣΦΑΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΙΛΑ 
ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

80%
ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

12,000

5η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ

KNIGHT FRANK GLOBAL L IFEST YLE REVIEW,  2016
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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.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

KΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ 
ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ, ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΟΞΦΟΡΔΗ, 
Η ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ

FINANCIAL T IMES,  2022/2023

#1
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΖΩΗ 

Μία ευχάριστη φοιτητική ζωή καθορίζεται από το 
εξαιρετικό μαθησιακό περιβάλλον, τις αξέχαστες εμπειρίες, 
καθώς και τις καθημερινές δυνατότητες αλληλεπίδρασης 
και ψυχαγωγίας. Όλ’ αυτά θα τα βρείτε στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας. 

Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε συνομήλικούς 
σας απ’ όλο τον κόσμο, να κάνετε φίλους και να νιώσετε 
ότι ανήκετε σε μία μεγάλη φοιτητική κοινότητα. Οι 
πολλές συναρπαστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 
σε συνδυασμό με το γόνιμο διδακτικό περιβάλλον, 
προσφέρουν στους φοιτητές μας μία ολοκληρωμένη 
φοιτητική εμπειρία.

Μέσα από μια πληθώρα χώρων συνάντησης και 
διασκέδασης, εντός και εκτός της πανεπιστημιούπολης, 
και πολυάριθμες επιλογές σε εκδηλώσεις, αθλητικές 
δραστηριότητες, νυχτερινή ζωή και κάθε είδους 
διασκέδαση, μπορείτε να απολαύσετε κατά τα φοιτητικά 
σας χρόνια μία υπέροχη 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 και σε μουσικές 
συναυλίες, να γυμνάζεστε ή απλώς να αφήνετε για λίγο τη 
μελέτη στην άκρη και να χαλαρώνετε, θα το βρείτε στην 
πανεπιστημιούπολή μας.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Μέσα και γύρω από την πανεπιστημιούπολη βρίσκονται 
πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Η Έγκωμη, στα 
γεωγραφικά όρια της οποίας φιλοξενείται το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, είναι ένα πολύ ζωντανό προάστιο της πόλης. 
Στα 70 και πλέον εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες 
της περιοχής, όλα σε πολύ κοντινές αποστάσεις από την 
πανεπιστημιούπολη, μπορείτε να απολαύσετε κάποιο 
γεύμα, να πιείτε ένα 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, 
Caffe Nero και άλλες, γεμίζουν με φοιτητοπαρέες που 
συχνάζουν εκεί.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Οι επιλογές είναι πάρα πολλές σε ό,τι αφορά τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις και τη νυχτερινή διασκέδαση, εντός και 
εκτός πανεπιστημιούπολης, για όλες τις προτιμήσεις και 
για κάθε φοιτητικό προϋπολογισμό. Ένας ελκυστικός 
συνδυασμός διασκέδασης σε κλαμπ και φοιτητικά πάρτι, 
κινηματογραφικών προβολών (πολλών από αυτές στην 
αίθουσα του CINE Studio εντός της πανεπιστημιούπολης), 
εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων προσφέρεται 
για νέες γνωριμίες, απόκτηση νέων χόμπι, αλλά και 
για συμμετοχή σε ομίλους και ομάδες που αποφέρουν 
πολύτιμες δεξιότητες και χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και άλλα καταστήματα, 
όπως το εμπορικό κέντρο “The Mall of Engomi”, 
υπεραγορές, μπουτίκ και επώνυμες αλυσίδες ένδυσης. Η 
πρόσβαση στην αγορά της Έγκωμης είναι πολύ εύκολη, 
αφού τα πάντα βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόνο 
λεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν στάσεις λεωφορείων εντός 
της πανεπιστημιούπολης παρέχοντας τη δυνατότητα 
μετάβασης στο κέντρο της Λευκωσίας εντός 10-20 λεπτών.
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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)
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BUILDING / PRIMARY CARE CENTRE

17

16 INSIGHTS MARKET RESEARCH (IMR)
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CLUBS & BARS

RETAIL

CAFES & RESTAURANTS

U RESIDENCE

TRIANGLE RESIDENCE

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

BANKS

PHARMACIES
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ELECTRONICS21 CYPRUS INSTITUTE
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ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ 

Οι φοιτητικές εστίες (UNIC Residences) για τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επαναπροσδιορίζουν την 
έννοια της φοιτητικής διαμονής. Περιλαμβάνουν τρία 
ξεχωριστά συγκροτήματα εστιών –τα SIX, U και TRIANGLE– 
τα οποία συγκαταλέγονται στις πιο εντυπωσιακές 
φοιτητικές εστίες της Ευρώπης. 

Τα UNIC Residences προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία 
με επιλογές σίτισης, ψυχαγωγίας και ξεκούρασης 
συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων και καφέ, 
γυμναστηρίων, αιθουσών τηλεόρασης, χώρων παιχνιδιών 
και πολλών άλλων.

Οι εστίες βρίσκονται στο UNIC City, περιβάλλονται από την 
πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που 
σφύζει από ζωή και η οποία, εκτός από 20 πανεπιστημιακά 
κτήρια, περιλαμβάνει περισσότερα από 70 εστιατόρια, 
καφετέριες, μπαρ και καταστήματα, όλα σε πολύ κοντινή 
απόσταση.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 • Εστιατόρια & καφετέριες
 • Γυμναστήριο
 • Αίθουσα μελέτης
 • Αίθουσα τηλεόρασης
 • Χώρος παιγνιδιών
 • Χώρος πλυντηρίων
 • 24ωρη υποδοχή/φύλαξη
 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πρόσβαση
 • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης
 • Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 • Πλήρως εξοπλισμένα στούντιο πολυτελείας με μπάνιο 
και κουζίνα

 • Ιδιωτικό μπαλκόνι
 • Ιδιωτικό μπάνιο με καμπίνα ντους
 • Αυτόνομος κλιματισμός και θέρμανση
 • Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Διπλό κρεβάτι
 • Ντουλάπα με συρταριέρα
 • Πολυθρόνα και τραπέζι
 • Γραφείο και καρέκλα γραφείου
 • Ράφια πάνω από τη βιβλιοθήκη
 • Επίπεδη τηλεόραση 32 ιντσών με καλωδιακή σύνδεση
 • Κουζίνα, φούρνος μικροκυμάτων, εστίες 
μαγειρέματος, ψυγείο και καθρέφτη

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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 εκατ. σε 
υποδομές. 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 σύμφωνα με τις ανάγκες 
των φοιτητών 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 διασκέδαση. Πέρα 
από τους χώρους διδασκαλίας, η πανεπιστημιούπολη 
προσφέρει μία ευρεία γκάμα διευκολύνσεων και 
υπηρεσιών μέριμνας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
μας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σχεδόν σε κάθε κτήριο 
στην πανεπιστημιούπολη μέσα σε 15 λεπτά, ενώ υπάρχει 
μεγάλος δωρεάν χώρος στάθμευσης στο κέντρο της 
πανεπιστημιούπολης για τους φοιτητές που διαμένουν 
εκτός πανεπιστημιούπολης.

Δέσμευση του Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος διδασκαλίας που να διευκολύνει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την παγκόσμια φοιτητική 
κοινότητά του, όσο και το διδακτικό και ερευνητικό 
προσωπικό. Γι’ αυτό το λόγο, επενδύουμε συνεχώς στην 
πανεπιστημιούπολη, σε κτήρια, εγκαταστάσεις και νέες 
τεχνολογίες, με στόχο να μεγιστοποιούμε τη συνολική 
ποιότητα της διδασκαλίας και να διασφαλίσουμε ένα 
υψηλό βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών. 

Η χρήση της τελευταίας τεχνολογίας στη διάρθρωση των 
προγραμμάτων σπουδών, σε συνδυασμό με τη σταθερή 
επιδίωξή μας για βελτιστοποίηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, καθιστά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ένα 
καινοτόμο χώρο σπουδών. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις 
στη σύγχρονη πανεπιστημιούπολη και στις υποδομές 
εκπαίδευσης προσφέρουν ένα σύγχρονο διδακτικό 
περιβάλλον, που στόχο έχει να εμπνέει εσάς, τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες μας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

80,000τμ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ

85

100,000+ ΒΙΒΛΙΑ 
500,000+ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
30,000+ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ3η

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει πολυάριθμα 
αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, πολλά από τα οποία 
χρησιμοποιούνται επίσης ως χώροι φιλοξενίας τοπικών 
και διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και 
εκδηλώσεων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Σκοπός της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης 
είναι η παροχή των ποιοτικών πηγών γνώσης που 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
στόχους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η Βιβλιοθήκη 
αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη 
της χώρας και διαθέτει ένα εντυπωσιακό αριθμό βιβλίων 
που καλύπτουν όλους τους τομείς σπουδών, επιτρέποντας 
παράλληλα την πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικές πηγές.

ΧΩΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία της επαφής και της 
αλληλεπίδρασης των φοιτητών τόσο μεταξύ τους, όσο 
και με το μαθησιακό υλικό για τη επίτευξη βέλτιστων 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και, ως εκ τούτου, έχουμε 
δημιουργήσει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας 
χώρους μελέτης ειδικά προσαρμοσμένους στις ανάγκες 
και τις επιθυμίες τους. Μπορείτε να επιλέξετε ένα 
ήσυχο ή έναν πιο κοινωνικό χώρο μελέτης μέσα στην 
πανεπιστημιούπολη· είτε προτιμάτε να μελετάτε σιωπηλά 
είτε με παρέα, διαθέτουμε τους χώρους που καλύπτουν 
σίγουρα τις ανάγκες σας.
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UNIC 

SEPTEMBER

Το UNIC September είναι το πρόγραμμα προσανατολισμού 
και ένταξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ειδικά 
σχεδιασμένο για την ομαλή προσαρμογή των 
νέων φοιτητών και φοιτητριών στο περιβάλλον του 
Πανεπιστημίου. Όλοι οι καινούργιοι φοιτητές και φοιτήτριες 
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στο UNIC September, 
ώστε να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη φοιτητική ζωή 
στο Πανεπιστήμιό μας.

Κατά την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα 
έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε μία ενθουσιώδη 
και δραστήρια ομάδα φοιτητών Ομαδαρχών. Είναι 
έτοιμοι να μοιραστούν μαζί σας, γεμάτοι ενθουσιασμό, 
όλα τα σπουδαία πράγματα που έχει να προσφέρει το 
Πανεπιστήμιό μας αλλά και να απαντήσουν στα ερωτήματά 
σας σχετικά με τη φοιτητική ζωή.

Το UNIC September είναι πλούσιο σε δραστηριότητες, 
εμπειρίες και γνώση. Περιλαμβάνει πληθώρα 
συναρπαστικών δραστηριοτήτων, όπως ημερήσιες 
εκδρομές, περιηγήσεις στην πανεπιστημιούπολη και 
στην πόλη, αθλητικές δραστηριότητες, μουσικές βραδιές 
κ.λπ. Μία πραγματικά πολύτιμη εμπειρία! Σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα θα μάθετε να κινείστε στην 
πανεπιστημιούπολη, θα συνδεθείτε με άλλους φοιτητές και 
φοιτήτριες και θα γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους 
που θα σας βοηθήσουν να περάσετε αξέχαστα χρόνια στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!
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UNIC EAGLES 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η σωματική άσκηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος αποβολής 
του άγχους, διατήρησης της καλής υγείας, αλλά και 
κοινωνικοποίησης με νέους ανθρώπους. Το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας προσφέρει μία ευρεία γκάμα αθλητικών 
προγραμμάτων και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για 
άσκηση και άθληση, ικανοποιώντας όλα τα επίπεδα 
ενδιαφέροντος, δέσμευσης και φυσικής κατάστασης. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ενεργό μέλος της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού 
(ΚΟΠΑ) στα αθλήματα: Ποδόσφαιρο, Futsal, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Χειροσφαίριση, 
Αντισφαίριση, Αντιπτέριση, Πολεμικές Τέχνες, Στίβο, Beach 
Volley και Ανώμαλο Δρόμο, συμμετέχοντας με ανδρικές 
και γυναικείες ομάδες κατακτώντας πολλές νίκες στους 
αγωνιστικούς πανεπιστημιακούς αγώνες που διοργανώνει 
η Ομοσπονδία. Οι νικήτριες ομάδες είναι επιλέξιμες για 
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πανεπιστημίων, 
που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί αθλητικά προγράμματα 
υψηλών προδιαγραφών και είναι ενεργό μέλος της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού 
(ΚΟΠΑ), με γυναικείες και ανδρικές ομάδες ποδοσφαίρου, 
μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, κολύμβησης, ποδοσφαίρου σάλας, 
πινγκ-πονγκ, ανώμαλου δρόμου, μπιτς βόλεϊ, μπάντμιντον, 
τζούντο, ταεκβοντό, στίβου και τένις.

Οι δοκιμές και η επιλογή των καλύτερων αθλητών/
αθλητριών, πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου 
για κάθε ομάδα. Οι επιλεγμένοι παίκτες δικαιούνται 
αυτόματα αθλητική υποτροφία. Ειδικές Αθλητικές 
Υποτροφίες προσφέρονται και σε αθλητές υψηλών 
επιδόσεων κατόπιν αξιολόγησης.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προσφέρονται επίσης οι δυνατότητες για πολυάριθμες άλλες 
αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους, που επιτρέπουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας 
να γνωριστούν με άτομα παρόμοιων ενδιαφερόντων. Αυτές 
περιλαμβάνουν χόμπι και αθλήματα όπως το paintball, το 
μπόουλινγκ, το πινγκ-πονγκ, το ποδόσφαιρο στην άμμο, το 
μπιτς βόλεϊ, η πεζοπορία και οι καταδύσεις.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Οι Αθλητικοί Όμιλοι είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλείς 
στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας και περιλαμβάνουν, 
ανάμεσα σε άλλα, αθλήματα όπως η αεροβική γυμναστική 
και άσκηση, το μπάσκετ, το μπόουλινγκ, το κρίκετ, η 
ποδηλασία, οι καταδύσεις, το ποδόσφαιρο σάλας, η χάθα 
γιόγκα, οι πολεμικές τέχνες, οι υπαίθριες δραστηριότητες, 
το τρέξιμο και το ταεκβοντό.

UFIT FITNESS CENTRE

Το Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα 
κέντρα άσκησης στην Κύπρο και παρέχει στους φοιτητές 
εξαιρετικές υπηρεσίες υπό την επιστημονική παρακολούθηση 
εξειδικευμένων επαγγελματιών στον χώρο της άθλησης 
και της υγείας. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
απολαμβάνουν ειδικές τιμές.
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ΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ  
PhD ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ) 

Πρωταθλήτρια Ελλάδας, Ολυμπιακή Αθλήτρια 

Τόκιο 2020 - Μικτή Σκυταλοδρομία 4x100μ, 100μ Πεταλούδα  
Ρίο 2016 – 100μ Πεταλούδα 

Η Άννα Ντουντουνάκη είναι Ελληνίδα επαγγελματίας αθλήτρια 
κολύμβησης. Διακρίθηκε στους Μεσογειακούς Αγώνες 
του 2018 στην Ταρραγόνα της Ισπανίας (Χάλκινο μετάλλιο 
– 100μ Πεταλούδα) και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 
2019 (Χάλκινο μετάλλιο – 100μ Πεταλούδα – 25άρα πισίνα). 
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Θερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο (100μ Πεταλούδα) και 
στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο 
(Μικτή Σκυταλοδρομία 4x100μ, 100μ Πεταλούδα). Επίσης, 
διακρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του 
2021 (Χρυσό μετάλλιο – 100μ Πεταλούδα – 50άρα πισίνα) και 
(Ασημένιο μετάλλιο – 100μ Πεταλούδα και Χάλκινο μετάλλιο – 
50μ Πεταλούδα – 25άρα πισίνα). 

Η Ντουντουνάκη, είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ακαδημαϊκής 
στήριξης και ανάπτυξης των Ελλήνων αθλητών υψηλής 
επίδοσης που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε 
συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). 

ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Πρωταθλήτρια Κύπρου, Ολυμπιακή Αθλήτρια 

Τόκιο 2020 και Ρίο 2016 – Αγώνας Δρόμου 

Η Άντρη Χριστοφόρου είναι Κύπρια 
επαγγελματίας αθλήτρια της ποδηλασίας. Το 
2016 διακρίθηκε ως εθνική πρωταθλήτρια 
Κύπρου στην ποδηλασία δρόμου και στην 
ατομική ποδηλασία. Εκπροσώπησε την Κύπρο 
στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στους Θερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 στο Τόκιο, στην 
ποδηλασία δρόμου. 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ
Καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά τις προκλήσεις της 
ακαδημαϊκής ζωής, είμαστε πάντοτε σε θέση να βοηθούμε 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ζητήματα και τους προβληματισμούς 
τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

ARISTON TEST 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαθέτουμε ένα από τα πιο αξιόπιστα ψυχομετρικά 
εργαλεία επαγγελματικής συμβουλευτικής, το 
Ariston Test, το οποίο μπορεί να προσδιορίσει 
το είδος του επαγγέλματος που ταιριάζει στον 
χαρακτήρα και τις κλίσεις των φοιτητών μας. Τα 
αποτελέσματά του Ariston Test καταδεικνύουν 
ακόμα και κατά πόσο η προσωπικότητά τους συνάδει 
με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου περιβάλλοντος 
εργασίας ή ειδικότητας που έχουν επιλέξει.

ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η συνεχής και σταθερή συμπαράσταση στον 
φοιτητή ενισχύει την ακαδημαϊκή επιτυχία. Γι’ 
αυτό και οι καθοδηγητές και σύμβουλοι του 
Κέντρου Φοιτητικής Επιτυχίας είναι εδώ για να 
τους προτείνουν λύσεις και να τους βοηθήσουν 
να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το Κέντρο τους παρέχει συμβουλές και 
κατευθύνσεις υποστηρίζοντάς τους μέσα 
από συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες 
εξάσκησης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και 
εκπαιδευτική βοήθεια σε διάφορα μαθήματα 
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Ομάδα Στήριξης Φοιτητών είναι πάντοτε στη 
διάθεσή των φοιτητών και των φοιτητριών για 
κάθε βοήθεια σε οποιονδήποτε τομέα. Είτε 
πρόκειται για πληροφορίες, είτε για καθοδήγηση 
ή παροχή συμβουλών σε σχέση με οποιαδήποτε 
ακαδημαϊκή ή προσωπική δυσκολία, θα έχουν 
τη στήριξη ενός Συμβούλου ώστε να βρεθεί η 
κατάλληλη λύση για αυτούς.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΕΣΥ)

Το ΚΕΣΥ είναι το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο κλινικής 
ψυχολογίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε από το UNIC και 
συμβάλλει στην έρευνα στον τομέα της ψυχολογίας. 

Το Κέντρο προσφέρει ένα ασφαλές επαγγελματικό 
περιβάλλον, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο 
με την κοινότητα και παρέχει πρόσβαση σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έχει 
ως στόχο να επιμορφώνει και να εκπαιδεύει γονείς, 
φοιτητές, επαγγελματίες, αλλά και το ευρύτερο 
κοινό, μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων 
και προσωπικών συνεδριών.

Το ΚΕΣΥ λειτουργεί επίσης ως εκπαιδευτικός 
χώρος, στον οποίο οι φοιτητές Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να κάνουν την 
πρακτική άσκησή τους.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Με περισσότερους από 100,000 αποφοίτους από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και άλλα, συνδεδεμένα με 
αυτό ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, το UNIC φιλοξενεί 
μια ζωντανή και ποικιλόμορφη κοινότητα αποφοίτων. Οι 
δεσμοί ανάμεσα στην κοινότητα αποφοίτων του UNIC 
χαρακτηρίζονται από μια κουλτούρα δια βίου συμμετοχής, 
η οποία ξεκινά από τα φοιτητικά χρόνια. 

Οι απόφοιτοί μας εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο σε 
ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών 
παγκοσμίως, από όπου συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος του επιχειρηματικού κόσμου, των 
ανθρωπιστικών επιστημών, της ιατρικής, της επιστήμης, της 
μηχανικής και των τεχνών, και ειδικότερα σε ό,τι σχετίζεται 
με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης. 

 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Η διασύνδεση με μια ενεργή διεθνή κοινότητα αποφοίτων 
δημιουργεί συνεχείς ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης αλλά και δικτύωση και πρόσβαση σε 
πόρους επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ως απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σας 
δίνεται η ευκαιρία να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα και να:

 • Συνδιαλέγεστε με ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων που 
εκτείνεται σε όλο τον κόσμο 

 • Διατηρείτε πρόσβαση στους πόρους, τις υπηρεσίες και 
τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

 • Επωφελείστε από τις υπηρεσίες του Κέντρου Επιτυχούς 
Σταδιοδρομίας 

 • Συνεργάζεστε με την επόμενη γενιά αποφοίτων, μέσω 
σεμιναρίων/διαλέξεων και άλλων δραστηριοτήτων 
δικτύωσης 

 • Υπηρετείτε ως Πρέσβεις του Πανεπιστημίου, με 
αποστολή σας να εμπνεύσετε υποψήφιους φοιτητές 
και μελλοντικούς αποφοίτους του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας 

Ανεξάρτητα από το πότε θα αποφοιτήσετε, η εμπειρία σας 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα διαρκέσει μια ζωή! 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

100,000+
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί φοιτητές από όλο 
τον κόσμο, ενσωματώνοντας αρμονικά ένα ευρύ φάσμα 
ακαδημαϊκών υπόβαθρων, εμπειριών, ενδιαφερόντων, 
ταλέντων και πολιτισμών.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο γίνεται ανά κατηγορία, 
ανάλογα με τα προσόντα των φοιτητών και τους 
εκπαιδευτικούς τους στόχους. Γενικό κριτήριο εισαγωγής 
στο Πανεπιστήμιο αποτελεί η προηγούμενη ακαδημαϊκή 
επίδοση των φοιτητών συμπεριλαμβανομένων των βαθμών 
του απολυτηρίου.

Οι διαδικασίες εγγραφής στην Ιατρική Σχολή περιγράφονται 
ξεχωριστά στην ιστοσελίδα med.unic.ac.cy.

unic.ac.cy/el/apply admissions@unic.ac.cy 

1
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ  

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Επιβεβαίωση εντός 1 εβδομάδας 
Ολόχρονα

2
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ
Ολόχρονα

3
ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

4
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ  

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Απάντηση για Οικονομική  
Βοήθεια εντός 15 ημερών  

Ολόχρονα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Πρόωρη 

Υποβολή

29 Απριλίου  
(Fall 2022) 

17 Οκτωβρίου 
(Spring 2023)  

1 Ιουλίου  
(Fall 2022) 

9 Ιανουαρίου 
(Spring 2023)  

16 Σεπτεμβρίου 
(Fall 2022) 

27 Ιανουαρίου 
(Spring 2023)  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟ ΕΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΕ

15 έως 90 ημέρες,  
Μάιο έως Σεπτέμβριο

Προβλεπόμενη 

Υποβολή

29 Απριλίου  
(Fall 2022) 

31 Αυγούστου  
(Spring 2023)  

1 Ιουλίου  
(Fall 2022) 

30 Σεπτεμβρίου 
(Spring 2023)  

31 Αυγούστου 
(Fall 2022) 

30 Δεκεμβρίου 
(Spring 2023)  

Καθυστερημένη 

Υποβολή
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ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ  
ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Γνώση αγγλικής γλώσσας – Κατατακτήριες 
εξετάσεις αγγλικής γλώσσας
Τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας δεν αποτελεί αναγκαίο κριτήριο εγγραφής. Σε 
περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν κατέχουν 
κάποιο από τα παρακάτω πιστοποιητικά, θα παρακαθίσουν 
δωρεάν την εξέταση αγγλικών του UNIC (NEPTON Test) 
προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο γνώσης αγγλικών 
και να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα. Φοιτητές 
με τα ακόλουθα πιστοποιητικά στην αγγλική γλώσσα 
εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών της 
επιλογής τους

Πιστοποιητικά Ελάχιστος Βαθμός 
(προπτυχιακές σπουδές)

IELTS 6 and above

Anglia Examinations Advanced and above

Cambridge GCE AS Level English Language C and above

Cambridge GCE English A Levels C and above

Cambridge IGCSE or GCSE English as a 
First language

C and above

Cambridge IGCSE or GCSE English as a 
Second language

B and above

IB English A: Literature SL & HL 4 and above

IB English Standard Level (SL) 5 and above

IB English High Level (HL) 4 and above

Michigan Language Assessment (also 
known as Proficiency of Michigan)

650 and above

Password Test 6 and above

TOEFL (IBT) 60 and above

Cambridge Exams (First Certificate) 160 and above or Pass

Cambridge Exams (Proficiency Certificate) 180 and above or Pass

unic.ac.cy/el/apply
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε λιγότερο από 
10 λεπτά μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας, η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του UNIC:

1. Βρείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος για το οποίο 
θέλετε να υποβάλετε αίτηση ή μεταβείτε στη σελίδα 
γενικής αίτησης στη διεύθυνση unic.ac.cy/el/apply/

2. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία σας 
και το πρόγραμμα/εξάμηνο επιλογής, για τη δημιουργία 
λογαριασμού στην πλατφόρμα μας και συνδεθείτε για να 
ξεκινήσετε την αίτησή σας

3. Συμπληρώστε όλες τις πληροφορίες στις καρτέλες 
ηλεκτρονικής εφαρμογής και υποβάλετε την αίτησή σας

4. Υπάρχουν επιπλέον βήματα στη διαδικασία εγγραφής μετά 
την υποβολή αίτησης, που περιγράφονται στις επόμενες 
σελίδες

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γενικό κριτήριο ένταξης σε προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών είναι το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας 
σχολής μέσης εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν. 
Ορισμένα προγράμματα σπουδών απαιτούν πρόσθετα 
προσόντα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας για λεπτομέρειες.

Μετεγγραφές προπτυχιακών φοιτητών και πιστωτικές 
μονάδες από άλλα πανεπιστήμια
Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ευπρόσδεκτες οι 
μετεγγραφές φοιτητών από άλλα αναγνωρισμένα 
πανεπιστήμια και κολέγια και γίνονται αποδεκτές οι πιστωτικές 
μονάδες μαθημάτων ισοδύναμων και αντίστοιχων με τα 
μαθήματα που προσφέρονται.

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 τα GCE A-Levels, επιλεγμένα 
GCSE, LCCI και άλλα παρόμοια προσόντα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών είναι η κατοχή αναγνωρισμένου 
τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο ή κολέγιο. Για κάθε 
Τμήμα ισχύουν διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής. 
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του UNIC για την 
ενημερωμένη λίστα των συγκεκριμένων απαιτήσεων.

Ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των φοιτητών, ενδέχεται 
να υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις. Το Τμήμα Εισδοχής 

Φοιτητών είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων φοιτητών 
για να τους καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία αίτησής τους 
για εγγραφή.

Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα
Οι φοιτητές και φοιτήτριες πληρούν τις απαιτήσεις εισαγωγής 
για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του 
πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Ειδάλλως, 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, ώστε να φτάσουν οι φοιτητές στο επίπεδο που 
απαιτείται για την εισαγωγή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Μετεγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών και πιστωτικές 
μονάδες από άλλα πανεπιστήμια
Ανεξάρτητα από τις μονάδες που μεταφέρονται, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 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 αφορούν 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.
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Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πιστεύουμε ότι η φοιτητική 
εμπειρία αξίζει να βιωθεί στο μέγιστο. Είτε επειδή οι 
ακαδημαϊκές σας επιδόσεις το δικαιολογούν, είτε επειδή 
οι αθλητικές σας δεξιότητες μπορούν να συμβάλουν στην 
«απογείωση» των UNIC Eagles μας, είτε επειδή μπορεί 
απλά να αισθάνεστε την ανάγκη να απαλύνετε το βάρος του 
οικονομικού άγχους, είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε 
στην ανεμπόδιστη εκπλήρωση των ονείρων σας. Πιστό στην 
κοινωνική του αποστολή για επιβράβευση της αριστείας, 
προώθηση της συμπερίληψης και διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
παρέχει σε φοιτητές και φοιτήτριες, υποτροφίες ή άλλη 
οικονομική στήριξη αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ 
κάθε χρόνο. Οι κύριοι τύποι υποτροφιών/οικονομικής 
στήριξης βασίζονται στην ακαδημαϊκή αριστεία, την αθλητική 
ικανότητα, σε διάφορα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και σε 
τυχόν προηγούμενη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή 
ταυτόχρονη φοίτηση 2 ή περισσότερων αδερφιών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Φοιτητές με υποδειγματική ακαδημαϊκή επίδοση μπορεί 
να είναι επιλέξιμοι για υποτροφία είτε με βάση τον γενικό 
τους βαθμό στο Απολυτήριο Λυκείου ή σε ισοδύναμο τίτλο 
φοίτησής τους, καθώς και με βάση την επίδοσή τους στο 
Πανεπιστήμιο μετά το πρώτο έτος σπουδών, με κριτήριο 
τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους (CPA). 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών για να 
ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φοιτητική Μέριμνα δίνεται υπό τη μορφή υποτροφίας 
με βάση διάφορα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπου 
λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και άλλοι 
παράγοντες. Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες 
οικογένειες (4 παιδιά και άνω) είναι επίσης δικαιούχοι 
υποτροφίας για όλη τη διάρκεια σπουδών.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών για να 
ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

€10,000,000 
ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

unic.ac.cy/el/oikonomikes-plirofories/ypotrofies-oikonomiki-stirixi

3 ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου (σελίδα με τα προσωπικά 
σας στοιχεία και φωτογραφία).

3. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, μέγεθος διαβατηρίου
4. 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 διδακτορικούς φοιτητές: αντίγραφα πτυχίου και 
μεταπτυχιακού με αναλυτικές βαθμολογίες.

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

6. Βιογραφικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές).

7. Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων (μόνο για 
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

8. Ερευνητική πρόταση (μόνο για διδακτορικούς 
φοιτητές).

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
10. Δείγμα δουλειάς/πορτφόλιο (για επιλεγμένα 

προγράμματα σπουδών).
11. Συνέντευξη (για επιλεγμένα προγράμματα σπουδών).

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

2
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές 
ομάδες του Πανεπιστημίου δικαιούνται να λάβουν 
αθλητικές υποτροφίες. Το είδος του αθλήματος, καθώς 
και η συνεισφορά και οι επιδόσεις ενός φοιτητή σε ένα 
συγκεκριμένο άθλημα, καθώς και η συμμετοχή του σε 
άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, καθορίζουν 
το ύψος της υποτροφίας. Αθλητές υψηλού επιπέδου 
είναι επίσης επιλέξιμοι για αθλητικές υποτροφίες και 
αξιολογούνται με βάση τα επιτεύγματά τους. 

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Αθλητισμού για να 
ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του 
συνδεδεμένου Intercollege που επιθυμούν να εγγραφούν 
σε δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι 
δικαιούχοι ποσοστού υποτροφίας για όλη τη διάρκεια 
σπουδών. Οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά που 
φοιτούν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο είναι δικαιούχοι 
ποσοστού υποτροφίας για το κάθε παιδί. 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών για να 
ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 
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ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής 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 Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών 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 
Νοσηλείας της ΕΕ.

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 επικυρώνεται 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.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΒΙΖΑ) ΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αιτούνται για εγγραφή 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 οι πληρωμές έχουν 
παραληφθεί, 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.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ 
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

unic.ac.cy/el/apply
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Απαιτούμενα τέλη και έγγραφα για φοιτητές από χώρες 
εκτός ΕΕ
Στη συνέχεια, και αφού εκδοθεί η επιστολή αποδοχής 
της αίτησης από το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου, θα ενημερωθείτε ως προς τον τρόπο 
υποβολής των ακολούθων στο Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών:

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

 • 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 
(ισχύος 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, ή ο 
ίδιος ο φοιτητής/η ίδια η φοιτήτρια. Σε περίπτωση άλλου 
χορηγού, θα πρέπει να προσκομίσετε Ένορκη Δήλωση 
του χορηγού. Η δήλωση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια 
τη σχέση μεταξύ χορηγού και φοιτητή/φοιτήτριας

 • Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού 
(ισχύος ενός μήνα) που να δείχνει σαφώς το ελάχιστο 
ποσό των €7,000 στον λογαριασμό του χορηγού.

 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αιματολογικών εξετάσεων 
για ηπατίτιδα B και C, AIDS/HIV και σύφιλη (με ισχύ 
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης)

 • Πιστοποιημένη ακτινογραφία θώρακα για φυματίωση (με 
ισχύ τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης)

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει επίσης να 
υποβάλουν πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου τους 
και αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
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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, MArch*) • • •1 240/300
* Οδηγεί στην Απονομή Ενοποιημένου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτονικής (Integrated Master) 

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 Φιλολογία (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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία (ΜΑ) • • 90

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) • • • 240

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών (συνέχεια)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Εγκληματολογία (ΜSc) • • • 90
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (ΜSc) • • • 90
Κλινική Ψυχολογία (ΜSc) • • 180
Κοινωνική Εργασία (ΜSc) • • •4 •4 90
Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΜSc) • • 150
Σχολική Ψυχολογία (MSc) • • 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
Προπτυχιακά Προγράμματα 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό (BBA) • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (BBA) • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετιγκ και Ψηφιακά Μέσα (BBA) • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικά (BBA) • • • 90

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και 
Ενέργειας (MBA)

• • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA) • • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός (MBA)

• • • • 90

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετιγκ (MBA) • • • • 90
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικά (MBA) • • • • 90

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)3 • • 180
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Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Διοίκησης
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (BSc) • • •1 240
Διοίκηση Αθλητισμού (BBA) • • •1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων (BBA) • • •1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (BBA) • • •5 240
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Θερέτρου/Διαχείριση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων

Διοίκηση Μάρκετινγκ (BBA) • • •1 240
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc) • • •1 240

Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Λογιστική (BSc) • • •1 240

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

• • 120

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

Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
Προπτυχιακά Προγράμματα
Βιολογία του Ανθρώπου (BSc) • • • 240
Διατροφή και Διαιτολογία (BSc) • • 240
Επιστήμη του Αθλητισμού (BSc) • • 240
Θεματικές: Προπονητική/Σύγχρονες Μέθοδοι Εκγύμνασης και Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης

Νοσηλευτική (BSc) • • • 240
Φαρμακευτική (MPharm*) • • • 300
*Οδηγεί στην Απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Integrated Master)

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
Θεματικές: Επιστήμη της Άσκησης, Φυσικής Κατάστασης και Υγείας/Προπονητική/Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική

Κλινική Διαιτολογία (MSc) • • 120
Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc) • • 90
Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (MSc) • • 90
Κατευθύνσεις: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία/Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

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

Τμήμα Μηχανικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ηλεκτρολογική Μηχανική (BSc) • • •5 240
Θεματικές: Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος/Μικροκύματα, Κεραίες και Οπτική/Συστήματα Ισχύος και Αυτοματισμοί

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc) • • •5 240
Θεματικές: Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc) • • •5 240
Μηχανολογική Μηχανική (BSc) • • •5 240
Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (BSc) • • •5 240
Θεματικές: Πολιτική Μηχανική/Μηχανική Περιβάλλοντος

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
Θεματικές: Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία /Μουσική Εκτέλεση: Κλασική Μουσική/Μουσική Εκτέλεση: Τζαζ Μουσική/Μουσική Παιδαγωγική

Χορός (BA) • • 240

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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd)   
Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

• • 120

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

• • 120

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

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών (συνέχεια)

Διδακτορικά Προγράμματα
Επιστήμες Αγωγής (PhD)3 • 180
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Σημειώσεις:
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 στα αγγλικά με φυσική παρουσία. Προσφέρεται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά εξ αποστάσεως.
5 Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, κάποια μαθήματα δύναται να προσφερθούν και στα ελληνικά.
6 Η κατεύθυνση Τεχνολογίες Blockchain προσφέρεται μόνο εξ αποστάσεως.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Μηχανικής (συνέχεια)

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) • • •5 240
Πληροφορική (BSc) • • •1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Επιστήμη Δεδομένων (MSc) • • 90
Πληροφορική (MSc) •6 • • 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

Τμήμα Βασικών και Κλινικών Επιστημών
Προπτυχιακά Προγράμματα
Ιατρική, MD (Undergraduate Entry) • • 360
Ιατρική, MD (Graduate Entry) • • 300

Διδακτορικά Προγράμματα
Ιατρικές Επιστήμες (PhD)3 • 180

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

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
Θεματικές: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων/Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc) • • 90
Κοινό Πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων/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) • • •4 •4 90

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

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Κτηνιατρικής 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Κτηνιατρική (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) • • 300
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Φθινόπωρο 2022 Άνοιξη 2023 Καλοκαίρι 2023

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Πρόωρη Υποβολή Εκτός ΕΕ 29 Απριλίου 31 Αυγούστου 1 Φεβρουαρίου

Πρόωρη Υποβολή ΕΕ 29 Απριλίου 17 Οκτωβρίου 13 Φεβρουαρίου

Προβλεπόμενη Υποβολή εκτός ΕΕ 13 Ιουνίου 30 Σεπτεμβρίου 1 Μαρτίου

Προβλεπόμενη Υποβολή ΕΕ 13 Ιουνίου 9 Ιανουαρίου 15 Μαΐου

Καθυστερημένη Υποβολή εκτός ΕΕ 31 Αυγούστου 30 Δεκεμβρίου 28 Απριλίου

Καθυστερημένη Υποβολή εκτός ΕΕ 16 Σεπτεμβρίου 27 Ιανουαρίου 31 Μαΐου

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ΒΙΖΕΣ

Εκτός ΕΕ 31 Αυγούστου 30 Δεκεμβρίου 28 Απριλίου

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Μαθημάτων 26 Σεπτεμβρίου 6 Φεβρουαρίου 5 Ιουνίου

Προσθαφαίρεση Μαθημάτων 7 Οκτωβρίου 13 Φεβρουαρίου 12 Ιουνίου

Αυστραλία

Ελλάδα

Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ

Ισραήλ

Καναδάς

Κύπρος/Άλλες Χώρες

Κίνα

WhatsApp/Viber

+ 61 424 184 824

+ 30 210 6748293

+ 44 800 0465430 

+  1  212 321 0921

+ 972 3  3741157

+ 1  888 528 1676

+ 357 22 841528

+ 86 400 0705923

+357 95 147167

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

CHAT WITH US*:

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ:

*  Χρησιμοποιήστε το Viber και το WhatsApp μόνο για αποστολή μηνυμάτων
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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 (Ιούλιος 2022). 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). 
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*  Χρησιμοποιήστε το Viber και το WhatsApp μόνο για αποστολή μηνυμάτων


