
12,000+
φοιτητές
από 5 ηπείρους

400 + Πανεπιστημιακοί εταίροι
για την κινητικότητα των φοιτητών

100+ Πτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διδακτορικά 
Προγράμματα 
Σπουδών

20 Κτήρια σε μια 

σύγχρονη 
πανεπιστημιούπολη

#1 Μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο 
στη νότια Ευρώπη με
κύρια γλώσσα διδασκαλίας
την αγγλική

25 Ερευνητικά
Κέντρα

#1 παγκοσμίως στην
τεχνολογία Blockchain 
& το ψηφιακό νόμισμα

2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

unic.ac.cy



2

University of Nicosia



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2019-2020
ISBN 978-9963-711-74-1   
© 2019 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
Εκτύπωση: Laser Graphics Ltd, Λευκωσία, Κύπρος



ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Χαιρετισμός του Πρύτανη

Το UNIC με Αριθμούς

UNIC: Πανεπιστήμιο Υπεροχής

Ένα Διεθνές Πανεπιστήμιο

Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας σε Ευρώπη και Αμερική

Κοινωνική Ευθύνη

Η Διεθνής Φοιτητική μας Κοινότητα

Το UNIC στα 100 Κορυφαία Πανεπιστήμια 
της Περιοχής από το QS World University 
Rankings

Αναγνώριση της Παγκόσμιας Συνεισφοράς 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από το 
Times Higher Education

QS Stars: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Βραβεύεται με 4 Αστέρια

Αναγνώριση και Πιστοποίηση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Διακεκριμένοι Καθηγητές του UNIC

Ιστορίες Επιτυχίας των Αποφοίτων μας

Πρωτοπόροι στην Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση

Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον με Επίκεντρο  
τον Φοιτητή 

Σχολές και Τμήματα

Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έρευνα και Καινοτομία στο  
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Institute For the Future (IFF)

Διαγωνισμοί Πρόβλεψης (M-Competitions)

Τεχνολογία Blockchain και Ψηφιακό 
Νόμισμα

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιστήμες Ζωής και Υγείας

6 

8

10 

12

14

16 

 
18

20

22 
 

26 

 
28

 
30

32 

34

36 

38

46 

48

50 

 
52

74

76

78 

80 

81 

82 
 

85

86

87

88

  89

90

92

94

95 

96

98

100

102

104

106

 
108

110 

112

114 

116

118

119

120

122

124

126

128

 
130

132

134

140

142

148

149

151

152

Νευρολογία και Γενετική

Επιστήμες Αγωγής

Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

Νομική

Κοινωνική Εργασία

Αστεροσκοπείο Τροόδους

UNIC CITY

Φοιτητικές Εστίες

SIX Residence

U Residence

TRIANGLE Residence

UNIC CITY: Μία Πανεπιστημιούπολη που 
Σφύζει από Ζωή

Υποδομές Εκπαίδευσης

Εστιατόρια, Καταστήματα και Χώροι 
Ψυχαγωγίας

Γυμναστήρια και Χώροι Άθλησης

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Φοιτητική Ζωή

UNIC September

Κοινωνικές Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες

Αθλητισμός

Σπουδές στο Εξωτερικό 

Φοιτητές απ’ όλο τον Κόσμο

Φοιτητική Μέριμνα

Προετοιμασία για μια  
Επιτυχημένη Σταδιοδρομία

Οι Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Πόλη της Λευκωσίας

Κύπρος: Ένα Ιδανικό Μέρος για Σπουδές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προγράμματα Σπουδών

Πληροφορίες Εγγραφής

Διαδικασία Αίτησης

Υποτροφίες/Οικονομική Ενίσχυση

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ



76

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Το Πανεπιστήμιο

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



98

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

πανεπιστημιακής μας κοινότητας με ερευνητικά κέντρα, την 
αγορά εργασίας και την κοινωνία. Τα προγράμματα μας 
είναι άρτια σχεδιασμένα σε συνεννόηση με όλους τους 
ενδιαφερομένους εταίρους και αρμόδιους επαγγελματικούς 
φορείς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η εναρμόνιση 
των προγραμμάτων μας με τις ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς εργασίας και επιτυγχάνεται η άμεση αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών από τα αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα. 
Ενδεικτικό γεγονός της διασύνδεσης μας με την αγορά 
εργασίας αποτελεί το υψηλό ποσοστό επαγγελματικής 
αποκατάστασης των αποφοίτων μας στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. 

Καθοδηγούμενοι από την εξωστρέφειά μας και τη στρατηγική 
μας για διεθνοποίηση, προσφέρουμε διασυνοριακή 
εκπαίδευση μέσω διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων 
σπουδών που υλοποιούνται με άλλα διακεκριμένα 
πανεπιστήμια της Ευρώπης, τα οποία βρίσκονται ψηλά στην 
κατάταξη Times Higher Education World University Rankings. 

Το σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων 
U-Multirank έχει κατατάξει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πολύ 
ψηλά σε ό,τι αφορά στους τομείς της διδασκαλίας/μάθησης, 
της διεθνοποίησης και της διασύνδεσης με την κοινωνία και 
την αγορά εργασίας. Το Πανεπιστήμιό μας έλαβε επίσης την 
υψηλότερη βαθμολογία (5 QS Stars) από το QS Intelligence 
Unit στους εν λόγω τομείς. Παράλληλα, είμαστε το πρώτο 
πανεπιστήμιο στην ΕΕ που διακρίθηκε με 5 αστέρια για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

Το 2018, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατέστη το πρώτο 
στην Κύπρο που κατατάγηκε, από τον παγκόσμιο οργανισμό 
QS World University Rankings, ανάμεσα στα 100 κορυφαία 
πανεπιστήμια στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και 
Κεντρικής Ασίας (EECA). Επίσης, το 2019, κατατάγηκε στα 
301+ πανεπιστήμια του κόσμου στην εναρκτήρια κατάταξη 
του Times Higher Education University Impact Rankings. 
Τα συγκεκριμένα επιτεύγματα είναι σημαντικά ορόσημα 
για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά και για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση της Κύπρου, και αποτελούν μια ισχυρή απόδειξη 
για τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή του φήμη. 

Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα ενταχθείτε 
σ’ ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σπουδές 
αντάξιες των κλίσεων και 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 
μοναδική εμπειρία ζωής. 

Για μία ακόμη φορά, σας καλωσορίζω θερμά στην κοινότητα 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ένα σύγχρονο 
και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, το οποίο καθοδηγείται από το 
όραμά του για αριστεία στην Εκπαίδευση. 

Με έδρα του την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρέχει 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, 
καθώς τα ακαδημαϊκά του σύνορα εκτείνονται από την 
υπερσύγχρονη πανεπιστημιούπολή του των είκοσι κτηρίων 
μέχρι τις πιο μακρινές περιοχές του πλανήτη, προσφέροντας 
περισσότερα από 100 συμβατικά και εξ αποστάσεως 
προγράμματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού 
επιπέδου, σε περισσότερους από 12,000 φοιτητές απ’ 
όλον τον κόσμο. 

Οι τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, 
καθώς και η πρωτοποριακή του πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, η οποία παρέχει στους εξ αποστάσεως φοιτητές 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε μία εκτενή ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη μαθησιακού υλικού και πηγών διαδικτυακής 
μάθησης, συνθέτουν ένα σύγχρονο, πολυπολιτισμικό 
μαθησιακό περιβάλλον με επίκεντρο τον φοιτητή, το οποίο 
προάγει τη συνεργασία, την αλληλοκατανόηση και τη φιλία σε 
όλα τα επίπεδα. 

Ως ψηφιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα αιχμής, το Πανεπιστήμιό 
μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας 
της γνώσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωσή 
τους. Τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο και στον τομέα 
της διοικητικής υποστήριξης, εφαρμόζεται η πιο προηγμένη 
τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφορικής, η οποία 
προσφέρει στα μέλη της κοινότητάς μας ένα ολοκληρωμένο 
ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, που υπηρετεί 
άριστα την ερευνητική και διδακτική καινοτομία. 

Η διδασκαλία και η έρευνα αποτελούν διαχρονικά τα 
κύρια σημεία εστίασης του έργου μας, ενώ οι φοιτητές 
μας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. 
Αποστολή του άρτια καταρτισμένου, δυναμικού και διεθνούς 
εμβέλειας διδακτικού και ερευνητικού μας προσωπικού είναι 
να μεταλαμπαδεύει την καινοτόμο γνώση στους χώρους 
μάθησης. Η γνώση αυτή αποτελεί καρπό της συμμετοχής 
μας σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία 
χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από τοπικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς, αλλά και των εκτενών συνεργασιών 
μας με επαγγελματικούς φορείς και επιχειρήσεις. 

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

Η αφοσίωση του Πανεπιστημίου στην πιστή εφαρμογή του 
Τριγώνου της Γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία) 
αποτελεί το κίνητρο της διαρκούς σύνδεσης της 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
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UNIC: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί το μεγαλύτερο 
πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο και ταυτόχρονα 
το μεγαλύτερο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα 
διδασκαλίας την αγγλική, φιλοξενώντας περισσότερους 
από 12,000 φοιτητές από περισσότερες από 70 
χώρες του κόσμου. 

Το UNIC επενδύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων, κάποια 
εκ των οποίων σε συνεργασία με πανεπιστήμια-εταίρους, 
που εστιάζουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 
φοιτητών και των φοιτητριών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς προσφέρουν ερευνητικές κατευθύνσεις σε τομείς 
που σχετίζονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση, 
βελτιώνοντας συνεχώς τη φοιτητική εμπειρία. Αυτές οι 
προσπάθειες έχουν αναγνωριστεί στην πιο πρόσφατη 
κατάταξή μας. Πιο πρόσφατη επιβεβαίωση αυτού αποτελεί 
η κατάταξή μας στο QS World University Ranking. 

QS World University Rankings
Ο διεθνής χαρακτήρας και οι προσπάθειες περαιτέρω 
διεθνοποίησης του Πανεπιστήμιου έχουν πρόσφατα 
αναγνωριστεί από τον παγκόσμιο οργανισμό QS World 
University Rankings, ο οποίος κατατάσσει το UNIC στα 100 
κορυφαία πανεπιστήμια στην Περιφέρεια Αναδυόμενης 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA). 

Το UNIC είναι το μοναδικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο της 
Κύπρου το οποίο κατατάσσεται στις κύριες διεθνείς 
πανεπιστημιακές κατατάξεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προσφέρονται περισσότερα από 100 συμβατικά και 
εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών. Συγκριτικό 
πλεονέκτημα κατέχουν οι κλάδοι της Ιατρικής, των 
Επιστημών Υγείας, του Blockchain, της Νομικής, της 
Λογιστικής, της Αρχιτεκτονικής, των Διεθνών Σχέσεων, της 
Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής και της Μηχανικής.  

1Η ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπόρησε στην παροχή 
ιατρικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, ιδρύοντας την πρώτη 
Ιατρική Σχολή στη χώρα. Σήμερα διαθέτει τη μεγαλύτερη 
ακαδημαϊκή ιατρική κοινότητα,  προσφέρει έξι προγράμματα 
σπουδών και  έχει καθιερωθεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό 
για την καινοτόμο και ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρει.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ/ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το UNIC πρωτοπορεί στην ηλεκτρονική/εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας τόσο τα 
δικά του προγράμματα σπουδών όσο και αυτά που 
προσφέρονται από κοινού με τους εταίρους του. Είναι 
το πρώτο πανεπιστήμιο της EE που έχει επιτύχει την 
υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars) στην 
ηλεκτρονική μάθηση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

1Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το κορυφαίο 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα στον κόσμο στον τομέα της 
τεχνολογίας Blockchain, καθώς είναι το 1ο πανεπιστήμιο 
παγκοσμίως που προσέφερε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στον τομέα και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται διαχρονικά ως 
παγκόσμιος πρωτοπόρος στον χώρο αυτό.

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προσφέρουμε διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 
σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια-εταίρους, όπως 
το St George’s, University of London, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο καθώς και τα Πανεπιστήμια της Πάδοβα, του 
Ζάγκρεμπ, του Δυτικού Σύδνεϋ και του Κρατικού Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας (MGIMO).

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Το φοιτητο-κεντρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με μικρές τάξεις (μέση 
αναλογία φοιτητών/καθηγητών 13:1) και ένα ευρύ 
φάσμα εργαστηρίων για πρακτική εξάσκηση, προσφέρει 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ HORIZON 2020
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει, ως εταίρος 
ή συντονιστής, σε πολλά ερευνητικά έργα του 
πρωτοποριακού προγράμματος της ΕΕ για την 
έρευνα και την καινοτομία, HORIZON 2020, για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων 
και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης. Αυτά διεξάγονται σε συνεργασία με 
κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια, όπως του Κέιμπριτζ, 
της Βαρκελώνης, της Telecom Paris Tech, του Μίνστερ 
καθώς και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. 

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

M-COMPETITIONS
Στον 4ο παγκόσμιο ακαδημαϊκό διαγωνισμό πρόβλεψης 
M4 (Makridakis 4), συμμετείχαν 248 ομάδες από 
48 χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Ο πρωτοποριακός 
αυτός διαγωνισμός, γνωστός ως Μ-Competition, 
συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ακρίβειας των 
προβλέψεων και στην ενημέρωση των επαγγελματιών 
και των φορέων σχετικά με την πλέον κατάλληλη 
μέθοδο πρόβλεψης που αφορά στις συγκεκριμένες 
ανάγκες του τομέα τους. 

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

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

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

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

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

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Η Λευκωσία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των 
ευρωπαϊκών πόλεων, μπροστά από το Κέιμπριτζ, την 
Οξφόρδη και τη Γενεύη, σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο 
κεφάλαιο και τον τρόπο ζωής, σύμφωνα με τους Financial 
Times. Η Λευκωσία προσφέρεται για μία πολύ όμορφη 
φοιτητική ζωή, χάρη στην πολυπολιτισμική κοινότητά 
της που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες φοιτητές από 70 
και πλέον χώρες.

ΚΥΠΡΟΣ: Η ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Η Κύπρος θεωρείται η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο 
για τους νέους (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 2017). 
Φιλοξενεί 30,000 πανεπιστημιακούς φοιτητές και έχει 
προσιτό κόστος ζωής. Είναι μία από τις πιο ηλιόλουστες 
χώρες στην Ευρώπη και αποτελεί έναν από τους 
κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, 
με εύκολη πρόσβαση από και προς την Ευρώπη, την Ασία 
και την Αφρική. 

Προγράμματα σχεδιασμένα για 
διεθνείς σταδιοδρομίες 

Ακαδημαϊκή 
Αριστεία Ιδιαίτερη έμφαση στο blockchain, 

στην τεχνητή νοημοσύνη, στην 
εικονική πραγματικότητα και στις 
νευροεπιστήμες

Ερευνητικό Έργο
Μια πανεπιστημιούπολη που 
σφύζει από ζωή

UNIC Сity



Πανεπιστημιούπολη  
(Λευκωσία, Κύπρος)

Εκπαιδευτικά Κέντρα  
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
1. Νέα Υόρκη
2. Αθήνα
3. Βουκουρέστι

Πανεπιστήμια-συνεργάτες
4. St George’s, University of London
5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
6. Πανεπιστήμιο Πατρών
7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
8. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
9. Πανεπιστήμιο της Πάδοβα
10. Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ
11.    Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σύδνεϋ
12.   Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της    

  Μόσχας (MGIMO University)

Νοσοκομεία-συνεργάτες
13. University of Maryland Baltimore Washington 

Medical Center, Maryland
14. Swedish Covenant Hospital, Chicago
15. Southampton Hospital, Long Island, New York
16. New York Medical College, Valhalla, New York
17. Westchester Hospital, Miami, Florida
18. Δίκτυο 22 Νοσοκομείων Shriners για Παιδιά 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό)
19. Barnsley Hospital NHS Foundation Trust,  

Barnsley, UK
20. Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel

Υποστήριξη/Σπουδές Εξωτερικού
21. Βαρκελώνη
22. Φλωρεντία
23. Λονδίνο
24. Παρίσι
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ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
διατηρεί ομάδες συντονισμού σε 
δεκάδες πόλεις παγκοσμίως και 
συνεργάζεται με περισσότερα από 400 
πανεπιστημιακά ιδρύματα για σπουδές 
φοιτητών στο εξωτερικό, για έρευνα 
και για κινητικότητα.

25. Μπουένος Άιρες
26. Σαγκάη
27. Πεκίνο
28. Ουάσιγκτον



1716

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Το Πανεπιστήμιο

Βουκουρέστι, Ρουμανία
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές μας στη Ρουμανία ξεκίνησαν 
το 2008 σε ειδικό κτήριο στην κεντρική πανεπιστημιούπολη 
του Βουκουρεστίου. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση σ’ ένα εργονομικά σχεδιασμένο και 
ευέλικτο περιβάλλον διδασκαλίας. 

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

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

Εκπαιδευτικό Κέντρο UNIC, Αθήνα

Εκπαιδευτικό Κέντρο UNIC, Βουκουρέστι

Εκπαιδευτικό Κέντρο UNIC, Νέα Υόρκη

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διεύρυνση της 
διεθνοποίησης και της παγκόσμιας εμβέλειας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, έχουμε δημιουργήσει 
εκπαιδευτικά κέντρα στην Αθήνα, το Βουκουρέστι και 
τη Νέα Υόρκη. Όραμά μας είναι η υποστήριξη των 
φοιτητών μας σ’ όλον τον κόσμο καθώς και η υποστήριξη 
των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών 
συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και 
εταιρείες παγκοσμίως.

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

Πρόκειται για έναν χώρο με άρτιες εγκαταστάσεις 
και υλικοτεχνικές υποδομές που διαμορφώνουν ένα 
λειτουργικό και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον. Ο 
χώρος προσφέρεται για πολλαπλές δραστηριότητες όπως 
διαλέξεις, εξετάσεις, συνέδρια, εργαστήρια, ημερίδες, 
παρουσιάσεις και άλλες εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Νέο Ψυχικό, 
λίγα λεπτά απόσταση από τον σταθμό Μετρό του 
Χολαργού, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση απ' όλες τις 
περιοχές της πόλης.

Το Κέντρο, το οποίο κατέχει ηγετικό ρόλο στην 
επαγγελματική κατάρτιση στον κλάδο της Λογιστικής 
στην Ελλάδα, παρέχει επίσης υπηρεσίες στήριξης στους 
Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Το νεότερο Εκπαιδευτικό Κέντρο μας εγκαινιάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 2017 στην περιοχή SoHo στο Μανχάταν, 
η οποία αποτελεί παγκόσμιο πόλο έλξης στους τομείς 
της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
των ΜΜΕ και της μόδας. Το Κέντρο στεγάζεται σ’ έναν 
πρόσφατα διαμορφωμένο τεχνολογικό κόμβο, πλάι σε 
καινοτόμες εταιρίες στον χώρο της τεχνολογίας όπως το 

Τμήμα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) της 
IBM και το Τμήμα Νέων Επιχειρήσεων (startup) της PwC. 
Ευέλικτοι και πλήρως εξοπλισμένοι, οι χώροι του Κέντρου 
δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον διδασκαλίας.

Στόχοι του Κέντρου είναι η υποστήριξη της έρευνας και 
της εκπαίδευσης στην τεχνολογία Blockchain/Fintech, 
στην Ιατρική και στη Λογιστική καθώς και η παροχή 
στήριξης σε φοιτητές μας στη Βόρεια Αμερική.
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Ο Αετός του Bonelli,  
μασκότ του Πανεπιστημίου

Κινητή Ιατρική Μονάδα με παγκύπρια δράση 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσδίδει 
μεγάλη σημασία στην κοινωνική προσφορά. Μέσα 
από το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Σχολής, 
η Κινητή Ιατρική Μονάδα ταξιδεύει σε όλη την Κύπρο 
προσφέροντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε 
ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας, όπως κατοίκους 
απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, 
αλλοδαπές οικιακές βοηθούς και αιτούντες άσυλο, αλλά 
και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικών 
εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, η Κινητή Ιατρική Μονάδα, 
σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών και με τη στήριξη του 
Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησε από το 2018 εκστρατεία κατά 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Γυναικολόγοι της 
Σχολής προσφέρουν δωρεάν το τεστ Παπανικολάου σε 
γυναίκες απομακρυσμένων κοινοτήτων των επαρχιών της 
Κύπρου, μέσω του οποίου έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα 
περισσότερες από 380 γυναίκες. 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 
που προάγουν σημαντικά θέματα υγείας όπως τους 
εμβολιασμούς και το μητρικό θηλασμό. 

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης 
στην επαρχία Λάρνακας για τη δωρεάν προσφορά του 
τεστ Παπανικολάου

«ONE DREAM. ONE WISH. THINK BIG.» 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο πλευρό του 
Παγκύπριου Συνδέσμου «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ», 
ο οποίος εδώ και χρόνια πραγματοποιεί τις ευχές των 
παιδιών που υποφέρουν από καρκίνο και άλλες συναφείς 
παθήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει 
δημιουργήσει μια σειρά από ξεχωριστές εορταστικές κάρτες 
για λογαριασμό του Συνδέσμου, τα έσοδα από τις πωλήσεις 
των οποίων διατίθενται για την πραγματοποίηση παιδικών 
ευχών. Η σειρά αποτελείται από πέντε εορταστικές κάρτες 
σε διαφορετικούς σχεδιασμούς και χρώματα, με κύριο 
στοιχείο το αστέρι, το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο του 
λογότυπου του Συνδέσμου και συμβολίζει τις όμορφες ευχές 
αυτών των παιδιών. Με την αγορά των εορταστικών καρτών 
αυτών, στηρίζεται το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου «ΕΝΑ 
ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ», δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά που 
υποφέρουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να ελπίζουν. 

Προστασία του κυπριακού αετού
Ως μασκότ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο αετός του 
Bonelli κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. 
Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια πουλιά της 
κυπριακής πτηνοπανίδας και το μοναδικό αυτόχθονο είδος 
αετού που ζει στο νησί. Δεδομένου ότι πριν από μερικά 
χρόνια ήταν είδος προς εξαφάνιση, χρήζει συνεχούς 
παρακολούθησης και προστασίας. Το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας συνεργάζεται με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο 
Κύπρου, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο αετός του Bonelli 
θα συνεχίσει να αναπαράγεται, ώστε να τον θαυμάζουν 
και οι επόμενες γενιές και να διατηρηθεί η οικολογική 
ισορροπία του τόπου.

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδους σημασίας 
προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γεγονός που 
αποδεικνύεται από τη σημαντική και πολύπλευρη συνεισφορά 
μας στην κυπριακή και ευρωπαϊκή κοινωνία. Στον πυρήνα 
των εκστρατειών και πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι η μέριμνα και η επιδίωξή μας 
να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε βασικούς τομείς, όπως:

 • Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 • Κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία
 • Οικονομική ανάπτυξη
 • Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους 
και την κοινότητα

 • Πρόοδος στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας
 • Συμβολή σ’ έναν τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο

Το σύνολο της κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
ασπάζεται τις θεσμικές αξίες και το κοινό όραμα για ένα 
βιώσιμο μέλλον. 

Πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες/
ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες
Σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
προσφέρει μία σειρά υποτροφιών σε πρόσφυγες και 
μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, συντονίζει το 
πρόγραμμα «Κέντρα Ενημέρωσης Μεταναστών», το οποίο 
προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες και πληροφορίες 
σε μετανάστες, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης και 
καθεστώτος διαμονής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας και σωματικής 
ικανότητας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην 
τοπική κοινωνία. Τέλος, στο πλαίσιο του Erasmus+, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«Ψηφιακά εργαλεία για την ενσωμάτωση προσφύγων, 
αιτούντων άσυλο και μεταναστών». Το διακρατικό αυτό 
πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παρούσα μεταναστευτική 
κρίση στην Ευρώπη και εμπίπτει στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Πρόγραμμα κοινωνικής και προσωπικής 
καθοδήγησης «Μέντωρ» 
Το Πρόγραμμα «Μέντωρ» φέρνει σε επαφή παιδιά 
δημοτικού που προέρχονται από μη προνομιούχες 
οικογένειες με φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι 
λειτουργούν ως καθοδηγητές/μέντορες, τους παρέχουν 
προσωπική στήριξη και αποτελούν γι’ αυτά θετικά 
πρότυπα ζωής. Το «Μέντωρ» τελεί τώρα υπό την αιγίδα 
της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Perach International 
και πολλές τοπικές υπηρεσίες και θεσμούς όπως το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου και η Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας. 

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

Ακαδημαϊκή Συνεργασία/Υποστήριξη της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (EOE)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή (ΕΟΕ) ενώνουν δυνάμεις για την ακαδημαϊκή 
στήριξη και ανάπτυξη των Ελλήνων αθλητών υψηλής 
επίδοσης και της Ολυμπιακής Ομάδας. Για τα επόμενα 
τρία χρόνια το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα είναι ο 
ακαδημαϊκός συνεργάτης/υποστηρικτής της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής και η συνεργασία περιλαμβάνει, 
ανάμεσα σε άλλες ενέργειες, την παροχή υποτροφιών από 
το UNIC στους Έλληνες αθλητές υψηλής επίδοσης.

Ν. Καρτακούλλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, UNIC,  
Σ. Καπράλος, Πρόεδρος ΕΟΕ και Μ. Κολυμπάδης,  
Γενικός Γραμματέας ΕΟΕ

Τα παιδιά και οι Μέντορες του Προγράμματος  
κατά την Τελική Γιορτή του 2018
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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ΤΟ UNIC ΣΤΑ 100 ΚΟΡΥΦΑΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ 100 ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Τα αποτελέσματα του “QS World University Rankings: 
EECA” για το 2019, τα οποία δημοσιοποιηθήκαν στις 
31 Οκτωβρίου 2018, τοποθετούν το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής, 
στην οποία λειτουργούν περίπου 1,800 πανεπιστήμια. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό QS 
World University Rankings, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
κατατάχθηκε στην 91η θέση στην περιφέρεια Αναδυόμενης 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (Emerging Europe and 
Central Asia – EECA), μεταξύ 450 πανεπιστημίων, που 
αιτήθηκαν και αξιολογήθηκαν (από τα οποία τελικά 
κατατάχθηκαν τα 300 καλύτερα).

Επιτυχία - ορόσημο
Η επιτυχία της κατάταξης αυτής αποτελεί ορόσημο, καθώς 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο πανεπιστήμιο 
με βάση την Κύπρο, το οποίο συμπεριλήφθηκε στη λίστα 
των 300 καλύτερων πανεπιστημίων, σε μια περιοχή με 
περισσότερες από 24 χώρες (μεταξύ τους η Ρωσία, η 
Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, 
η Εσθονία, η Λιθουανία, η Τουρκία και η Ουκρανία), που 
χαρακτηρίζεται από την πλέον δυναμική ανάπτυξη στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Με τα συγκεκριμένα αξιοσημείωτα αυτά επιτεύγματα, 
το Πανεπιστήμιό μας βρίσκεται ανάμεσα σε επίλεκτα 
πανεπιστήμια που έχουν καταταχθεί από τον QS World 
University Rankings. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι 
για την υψηλή κατάταξή μας στη λίστα αυτή, ανάμεσα 
στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια της διευρυμένης 
κατάταξης αυτής της χρονιάς, και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 
αφού αξιολογηθήκαμε μαζί με περισσότερα από 
450 άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής», 
σημείωσε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής 
Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς. 

Τα αποτελέσματα αυτά, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης 
αξιολόγησης πανεπιστημίων του QS World University 
Rankings, αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τον 
διεθνή χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της ευρύτερης 
προσπάθειας διεθνοποίησής του το οποίο έχει 
ήδη αναγνωριστεί από το QS Intelligence Unit, ως 
το πρώτο πανεπιστήμιο στην ΕΕ που πέτυχε την 
υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars) στην 
ηλεκτρονική μάθηση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

«Η κατάταξη στη λίστα του QS EECA 
University Rankings είναι πρωτίστως 
ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
αλλά και για την Ανώτατη Εκπαίδευση 
της Κύπρου. Το συγκεκριμένο επίτευγμα 
αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη για την 
ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, τη συνεχή προσήλωση 
στην καινοτομία και την έρευνα, τη 
διεθνοποίηση, καθώς και τη συνεχώς 
αυξανόμενη διεθνή του φήμη».
Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας
Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 #91
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
TIMES HIGHER EDUCATION
Η εναρκτήρια κατάταξη του Times Higher Education 
University Impact Rankings αποτελεί μία σημαντική 
αναγνώριση των πανεπιστημίων απ’ όλον το κόσμο για 
την κοινωνική και οικονομική τους συνεισφορά, με το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να κατατάσσεται ανάμεσα στα 
201-300 πανεπιστήμια στην Ποιοτική Εκπαίδευση και 
ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια συνολικά.

Το UNIC ανάμεσα στα 301+ Πανεπιστήμια  
για τον Παγκόσμιο Αντίκτυπο του
Η πρώτη κατάταξη του Times Higher Education (THE) 
University Impact Rankings, κατατάσσει το UNIC 
ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια με σημαντική κοινωνική 
και οικονομική συνεισφορά παγκοσμίως για το 2019. 
Εκατοντάδες πανεπιστήμια από 76 χώρες, με ισχυρή 
εκπροσώπηση από τις ΗΠΑ, το Η.Β, την Ιαπωνία και τη 
Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετείχαν στη συγκεκριμένη 
αξιολόγηση, η οποία είναι η πρώτη που αποτιμά την 
επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως 
προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ Sustainable 
Development Goals – SDGs).

Τα SDGs ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες σε τομείς ζωτικής 
σημασίας για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Το 
UNIC έχει δεσμευτεί να συμβάλει στους Στόχους αυτούς, 
ενώ τα αποτελέσματα της κατάταξης του Times Higher 
Education αντανακλούν τη παγκόσμια συνεισφορά του 
Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, η κατάταξη αυτή σηματοδοτεί 
την αναγνώριση του UNIC από το TΗΕ ως φορέα παροχής 
ποιοτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατατάσσοντας το 
ανάμεσα στα 201-300 πανεπιστήμια στην επιμέρους 
κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης.

Αυτή η πρώτη έκδοση της κατάταξης του THE είναι 
βασισμένη σε 11 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Η.Ε., με το UNIC να κατατάσσετε σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες, πέραν της προαναφερθείσας, στους εξής 
σημαντικούς τομείς: Καλή Υγεία και Ευεξία, Ισότητα των 
Φύλων, Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, 
Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, Μείωση των 
Ανισοτήτων, Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες, Υπεύθυνη 
Κατανάλωση και Παραγωγή, Δράσεις για το Περιβάλλον, 
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, και Παγκόσμιες 
Συνεργασίες για την εκπλήρωση των Στόχων των Η.Ε.

Η κατάταξη από το THE, μία από τις σημαντικότερες 
κατατάξεις πανεπιστημίων στον κόσμο, επαναβεβαιώνει 
τη διεθνή αναγνώριση του UNIC, σε σχέση με τους 
τρεις πυλώνες ενός σύγχρονου πανεπιστημίου: έρευνα, 
διδασκαλία/μάθηση, και συμβολή στην κοινωνία.

«Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν 
σαφώς τον κομβικό μας ρόλο στη 
βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής 
για τους Κυπρίους και μη-Κυπρίους 
που διαμένουν στη χώρα, με γνώμονα 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόχρονα, 
η κατάταξη αυτή σηματοδοτεί την 
αναγνώριση του Πανεπιστημίου 
μας από το TΗΕ ως φορέα παροχής 
ποιοτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
με ισχυρή δέσμευση ως προς την 
Κοινωνική Ευθύνη». 
Καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης
Πρόεδρος Συμβουλίου  
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Μετά από διαδικασία αξιολόγησης από τον οργανισμό QS 
Intelligence Unit, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εξασφάλισε 
την εξαιρετική συνολική βαθμολογία 4 Αστέρων (QS 
Stars), η οποία το τοποθετεί υψηλά στην κατάταξη 
ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται ως 
το 1ο πανεπιστήμιο της ΕΕ που επιτυγχάνει την υψηλότερη 
βαθμολογία 5 Αστέρων στην ηλεκτρονική μάθηση/εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.

Πέρα από αυτό το πρωτοφανές επίτευγμα, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε επίσης την υψηλότερη 
βαθμολογία 5 Αστέρων και στους τομείς της διδασκαλίας, 
των εγκαταστάσεων/υποδομών, της κοινωνικής 
ευθύνης, της συμμετοχικότητας και της διεθνοποίησης. 
Η βαθμολόγηση αυτή ενισχύει τα αποτελέσματα 
προηγούμενων έγκριτων αξιολογήσεων, μεταξύ των 
οποίων είναι και οι σχετικές κατηγορίες κατάταξης του 
φορέα αξιολόγησης U-Multirank.

Το QS Stars είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που επιτρέπει 
σε μαθητές και φοιτητές να αποκτήσουν μία σφαιρική 
εικόνα της ποιότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
εξετάζοντας κάθε σημαντικό τομέα, από το επίπεδο 
διδασκαλίας και τις υποδομές μέχρι και την ενθάρρυνση 
συμμετοχής στα κοινά. Το QS Stars βαθμολογεί ένα 
ίδρυμα με 50 διαφορετικούς δείκτες και απονέμει από ένα 
μέχρι και πέντε αστέρια σε οκτώ ευρύτερους τομείς καθώς 
και μία συνολική βαθμολογία.

Αριστεία στην ηλεκτρονική μάθηση/εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση
Η βαθμολογία 5 Αστέρων σ’ αυτόν τον σημαντικό τομέα από 
το QS Intelligence Unit, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης 
του Πανεπιστημίου μας για την παροχή υψηλού επιπέδου 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό επετεύχθη μέσα 
από τη συνεχή μας επένδυση, τόσο στις απαιτούμενες 
υλικοτεχνικές υποδομές, όσο και στο κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό. Μόνο 12 άλλα πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν 
διακριθεί ως τώρα με την ύψιστη αυτή βαθμολογία. Με την 
πρόσφατη αυτή αναγνώριση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
φθάνει σ’ ένα ορόσημο τριπλής πιστοποίησης στον τομέα 
αυτό καθώς έχει επίσης βραβευτεί με το «E-xcellence 
Associate in Quality» (2015), από τον οργανισμό European 
Association of Distance Teaching Universities (EADTU), 
ο οποίος αποτελεί τον κύριο φορέα διά βίου ανοικτής και 
ευέλικτης μάθησης στην Ευρώπη, αλλά και το «UNIQUe» 
για την ποιότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(e-learning) και την αριστεία στη χρήση της τεχνολογίας 
της Πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (2014), το 
οποίο απονέμεται από το European Foundation for Quality 
in e-Learning (EFQUEL).

«Η τιμητική αυτή αναγνώριση 
αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας για αριστεία 
στην εκπαίδευση και παράλληλα ενισχύει 
την παρουσία μας σε διεθνές επίπεδο. Ως 
προς τον στόχο μας για συνεχή αριστεία, 
παραμένουμε επικεντρωμένοι στην 
προσφορά εκπαίδευσης εξαιρετικού 
επιπέδου, στα πλαίσια των συνεχώς 
μεταβαλλόμενων ακαδημαϊκών, 
τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων, 
καθώς εστιάζουμε πάντοτε στην 
προετοιμασία των φοιτητών μας, ώστε να 
είναι σε θέση να συνεισφέρουν δυναμικά 
και θετικά στην κοινωνία του μέλλοντος».
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς
Αντιπρύτανης Έρευνας και 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Διάκριση 4 QS Stars
για συνολική αριστεία στην εκπαίδευση 
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πανεπιστήμιο της ΕΕ που επιτυγχάνει 
την υψηλότερη βαθμολογία 
5 QS Stars στην ηλεκτρονική μάθηση
/εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ο

QS STARS: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 4 ΑΣΤΕΡΙΑ
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πιστοποιήσεις

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

 • Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
ως ισότιμο και ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα με τα ελληνικά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

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

 • Το 4ετές πτυχίο Ιατρικής, που προσφέρεται σε συνεργασία με το St George’s, 
University of London, είναι πιστοποιημένο από το Βρετανικό Γενικό Ιατρικό 
Συμβούλιο ως Πιστοποιητικό Βασικών Ιατρικών Γνώσεων (PMQ)

 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικογενειακή Ιατρική είναι πιστοποιημένο 
από το Βασιλικό Κολέγιο Γενικών Ιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, 
η Ιατρική Σχολή είναι πιστοποιημένη από το ίδιο Κολέγιο, ώστε να προσφέρει 
τις εξετάσεις για απόκτηση ιδιότητας διεθνούς μέλους του Βασιλικού Κολεγίου 
Γενικών Ιατρών, ΜRCGP[ΙΝΤ], σε όσους φοιτητές έχουν ολοκληρώσει με 
επιτυχία το πρόγραμμα και διαθέτουν επαρκή κλινική εμπειρία 

Αναγνώριση
 • Κατατάχθηκε στην 91η θέση στην περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και 
Κεντρικής Ασίας (Emerging Europe and Central Asia – EECA) από το QS 
World University Rankings

 • Κατατάχθηκε ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια του Times Higher Education 
(THE) University Impact Rankings για την παγκόσμια συνεισφορά του

 • Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην ΕΕ που διακρίθηκε με 5 QS Stars στην 
ηλεκτρονική μάθηση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Τιμήθηκε με τη διάκριση 4 QS Stars για αριστεία στην εκπαίδευση
 • Είναι μέλος του Observatory Magna Charta Universitatum που 
δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA) και το 
Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και αποτελεί θεσμικό θεματοφύλακα των αρχών 
πανεπιστημιακής λειτουργίας

 • Τοποθετείται ψηλά στη λίστα κατάταξης στους τομείς της διδασκαλίας, 
της διεθνοποίησης καθώς και της διασύνδεσης με την κοινωνία 
και τις επιχειρήσεις, από το σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης 
Πανεπιστημίων U-Multirank 

 • Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, που έλαβε το 2016 την 
υψηλότερη δυνατή διάκριση «Αναγνώριση για την Αριστεία – 5 Αστέρων» 
από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας (EFQM)

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

 • Κατέχει την Πιστοποίηση «Παραρτήματος Διπλώματος» (DS Label).
 • Κατέχει την «Πιστοποίηση UNIQUe για την ποιότητα στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (e-learning) και αριστεία στη χρήση της τεχνολογίας της 
Πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (EFQUEL)

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

Recognised for Excellence
5 Star - 2016

2019 TOP 301+



3332

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Το Πανεπιστήμιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

Τελετή αποφοίτησης 2018 - Προπτυχιακοί φοιτητές
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα σύγχρονο, 
ολοκληρωμένο Πανεπιστήμιο με περισσότερα από 100 
συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών 
και με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους κλάδους 
της Ιατρικής, της Εκπαίδευσης, του Blockchain, της 
Πληροφορικής, της Μηχανικής, των Επιστημών της 
Υγείας, της Νομικής, της Λογιστικής, της Αρχιτεκτονικής 
και των Διεθνών Σχέσεων. Πολλά από τα Τμήματα και 
προγράμματα σπουδών μας υπήρξαν τα πρώτα στο 
είδος τους στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου. 

Η διεθνοποίηση αποτελεί κομβική πτυχή της στρατηγικής 
μας, στα πλαίσια της οποίας το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
ίδρυσε και λειτουργεί την πρώτη και μεγαλύτερη Ιατρική 
Σχολή στην Κύπρο, προσφέροντας σε συνεργασία με το 
St George’s, University of London, τη δεύτερη αρχαιότερη 
Ιατρική Σχολή στην Αγγλία, ένα από τα έξι ιατρικά 
προγράμματα σπουδών, το MBBS. Παράλληλα, προσφέρει 
μία σειρά άλλων καινοτόμων διαπανεπιστημιακών 
προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαία 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί και στην 
ηλεκτρονική εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τόσο τα δικά του 
προγράμματα σπουδών, όσο και αυτά που προσφέρονται 
από κοινού με τους εταίρους του στην Ευρώπη. 
Επίσης, πέτυχε πρόσφατα την υψηλότερη βαθμολογία 
5 αστέρων (QS Stars) στην ηλεκτρονική μάθηση/εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς πρόκειται για το πρώτο 
Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυγχάνει 
τέτοιας αναγνώρισης από τον οργανισμό αξιολόγησης QS 
Intelligence Unit.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ξεχωρίζει, τέλος, για μία 
σειρά από παγκόσμιες πρωτιές όσον αφορά στα ψηφιακά 
νομίσματα και την τεχνολογία Blockchain. Συγκεκριμένα, 
είναι το πρώτο πανεπιστήμιο παγκοσμίως το οποίο:  
α. προσέφερε ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο 
εν λόγω επιστημονικό πεδίο 
β. είχε αποφοίτους στον τομέα 
γ. εκδίδει ακαδημαϊκά πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών 
στο αντικείμενο του Βlockchain.
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Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης 
Ο Παναγιώτης Αγγελίδης είναι Κοσμήτορας της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής. Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του  
St. John’s University, NY (BSc in Elementary Education και 
MSc in Education) και του πανεπιστημίου του Manchester 
(MSc in Educational Research και PhD in Education).  
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εύρεση 
σχέσεων μεταξύ της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, 
της εξέλιξης των εκπαιδευτικών και της βελτίωσης των 
σχολείων. Ο ιδιαίτερος προσανατολισμός της έρευνάς 
του είναι η ανάπτυξη συνεργατικών προσεγγίσεων που 
να έχουν άμεσο και απευθείας αντίκτυπο στην πρακτική 
των εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε 
διεθνή περιοδικά σε σχέση με τα παραπάνω θέματα και 
έχει παρουσιάσει μελέτες σε πολλά διεθνή συνέδρια. 
Έχει επίσης συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως εταίρος σε 
πολλά ερευνητικά προγράμματα. Έχει επιμεληθεί και έχει 
εκδώσει πολλά βιβλία, εκ των οποίων το Παιδαγωγικές 
της Συμπερίληψης (Διάδραση, 2011) και πιο πρόσφατα 
το Ευρωπαϊσμός και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
(Διάδραση, 2018).     

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ UNIC

Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης 

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής

Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης
Ο Δημήτρης Δρικάκης είναι Vice President for Global 
Partnerships του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 
Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, 
καθώς και στην Ιατρική Σχολή. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος 
Τμήματος και Εκτελεστικός Κοσμήτορας σε πανεπιστήμια 
του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) για 25 χρόνια. Έλαβε, δυο 
φορές, την Υποτροφία William Penney από το Atomic 
Establishment (AWE Plc) του ΗΒ για την προσφορά του 
στις συμπιεστές ροές. Έλαβε Βραβείο Ευρεσιτεχνίας 
(2014) από το Innovation Institute του ΗΒ για την νανο-
εφεύρεσή του για τη φιλτροποίηση του διοξειδίου του 
άνθρακα. Έχει συγγράψει δύο βιβλία και έχει δημοσιεύσει 
417 άρθρα σχετικά με τομείς της Επιστήμης της Μηχανικής 
(Αεροδιαστημική, Μηχανολογία, Βιοϊατρική Μηχανική) και 
των Υπολογιστικών Επιστημών. Έχει διατελέσει επιβλέπων 
45 διδακτορικών φοιτητών. Είναι Ακόλουθος (Fellow) 
της Royal Aeronautical Society, Senior Life Member του 
American Institute of Aeronautics and Astronautics, 
και Life Member στο American Physics Society. Έχει 
υπηρετήσει στο Fluid Dynamics Committee του AIAA και 
είναι μέλος του Συμβουλίου του European Aeronautics 
Science Network, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Μηχανικών του European Research Council και Πρόεδρος 
του Ακαδημαϊκού Τμήματος του Oil and Gas Technology 
Centre του ΗΒ. 

Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης 

Vice President for Global Partnerships 
Καθηγητής Σχολής Επιστημών και Μηχανικής  
και Ιατρικής Σχολής

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαηλίδη 
Η Μαρία Μιχαηλίδη διδάσκει στα προγράμματα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, της οποίας και 
διετέλεσε Κοσμήτορας (2012-2017) και Πρόεδρος Τμήματος 
(2008-2012). Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις ΗΠΑ, απ' 
όπου απέκτησε πτυχίο στη Διοίκηση, μεταπτυχιακά στην 
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία και διδακτορικό στην 
Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Έχει 
επίσης δίπλωμα στην Προσωπομετρική Ψυχοθεραπεία 
(PCA). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Ελπίδα και του Συνδέσμου Υποτρόφων 
Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. Συμμετέχει στα τρέχοντα 
προγράμματα ERASMUS+ και COST ACTION, σε δράσεις 
που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων μοντέλων 
συνεργασίας μεταξύ εξειδικευμένων και κεντρικών 
υποστηρικτικών μέσων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Έχει στο ενεργητικό της πολλές δημοσιεύσεις και βιβλία 
και συμμετέχει ενεργά σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εύρεση 
τρόπων για βελτίωση της εκπαίδευσης και της ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, την πρόοδο της εργαζομένης 
γυναίκας, την αξιοπρεπή εργοδότηση νεαρών ανέργων και 
την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.                            

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τάο Παπαϊωάννου 

Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαηλίδη

Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων

Καθηγήτρια Τάο Παπαϊωάννου
Η Τάο Παπαϊωάννου είναι Πρόεδρος του Τμήματος 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει 
εργαστεί για το National Geographic Society of America 
και για το Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της 
Αριζόνα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 
τα ψηφιακά μέσα και τη σχέση τους με τις πρακτικές 
των νέων, καθώς και με τη διαδικασία της μάθησης. 
Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά και συνεισφέρει 
κεφάλαια σε βιβλία σε σχέση με τα παραπάνω θέματα. 
Επιμελήθηκε με τη Sonia Livingstone το ειδικό τεύχος του 
ακαδημαϊκού περιοδικού Media Studies για τις σημαντικές 
ιδέες στην ευρωπαϊκή έρευνα και πολιτική στον τομέα 
της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. Επιμελήθηκε επίσης 
με τον Michael Hadjimichael το τεύχος του Cyprus 
Review για τα μέσα ενημέρωσης και την κυπριακή 
χρηματοπιστωτική και πολιτική κρίση του 2013. Έχει 
εκδώσει πρόσφατα με τον Suman Gupta το βιβλίο Media 
representations of anti-austerity protests in the EU: 
Grievances, identities and agency (Routledge, 2018). Έχει 
λάβει σημαντικές επιχορηγήσεις από την EΕ δια μέσου 
του Ιδρύματος Προώθησης 'Ερευνας Κύπρου και έχει 
υπηρετήσει σε επιτροπές έρευνας χρηματοδοτούμενων 
από την ΕΕ, εκ των οποίων, πρόσφατα, το κυπριακό 
πάνελ εμπειρογνωμόνων για τη FRANET και το Horizon 
Project Europe.



3938

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας UNICITY

Από το UNIC στην Nielsen 
Κύπρου, κι έπειτα στην 
Nielsen Global
Η απόφασή μου να πάω στην Κύπρο για να σπουδάσω 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ήταν ένα από τα 
σημαντικότερα βήματα της ζωής μου. Όταν ήμουν 16-17 
ετών, σκεφτόμουν συνέχεια ποιο δρόμο να διαλέξω μετά 
το σχολείο. Καθώς γνώριζα πως τα πανεπιστημιακά μου 
χρόνια θα ήταν η βάση για το μέλλον μου, δημιούργησα 
μια λίστα με αυστηρά κριτήρια επιλογής, η οποία 
περιλάμβανε τα εξής: εξαιρετικό επίπεδο διδασκαλίας, 
πρακτική εξάσκηση, κίνητρα για συνεχή προσωπική 
εξέλιξη. Αυτές οι υψηλές απαιτήσεις μου είναι που με 
οδήγησαν στην Κύπρο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Τα έξι χρόνια που πέρασα στο UNIC δεν επαλήθευσαν 

απλώς τις προσδοκίες μου, αλλά τις ξεπέρασαν κατά πολύ. 
Πέρασα από το όνειρο και τα σχέδια στην πράξη.

Το UNIC μού προσέφερε πολλά περισσότερα από μία 
απλή εκπαίδευση. Πέρα από τη συστηματική διδασκαλία 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτό που με εντυπωσίασε 
ήταν η σημασία που προσδίδει το Πανεπιστήμιο στην 
ατομική εξέλιξη του κάθε φοιτητή. Με τη συνδρομή των 
καθηγητών, σου παρέχεται η δυνατότητα να μάθεις τα 
πάντα γύρω από το αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, ενώ 
ταυτόχρονα ολοκληρώνεσαι ως επαγγελματίας στον τομέα 
σου αλλά και ως προσωπικότητα. Αυτή η έμφαση στην 
προσωπική εξέλιξη και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
που δίνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το έκανε να είναι ο 
δικός μου χώρος!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Anna Rangelova
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, τομέας 
Νευροεπιστήμης της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς,  
AC Nielsen, Γενεύη, Ελβετία

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και 
Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Τάξη του 2008

MBA - κατεύθυνση Διοίκηση, Τάξη του 2010

Στο UNIC κατάλαβα πως ο ουρανός δεν είναι το όριο! Δεν 
υπάρχουν όρια όταν οι βάσεις σου είναι τόσο γερές, τόσο 
σταθερές. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με βοήθησε να 
γίνω ο καλύτερος εαυτός μου.

Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής 
και Οργάνωσης Εκδηλώσεων (BBA) και ακολούθως 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Σήμερα, εργάζομαι 
στον τομέα της Νευροεπιστήμης της Καταναλωτικής 
Συμπεριφοράς στα κεντρικά γραφεία για την Παγκόσμια 
Αγορά της AC Nielsen στη Γενεύη. Η Nielsen είναι η 
μεγαλύτερη εταιρεία έρευνας αγοράς στον κόσμο. Πώς 
σχετίζεται το πτυχίο και ο χρόνος μου στο UNIC με τη 
σταδιοδρομία μου; Στα ΠΑΝΤΑ!

Η συνεισφορά του UNIC στην καριέρα μου και τη νέα 
μου ζωή ήταν τεράστια και δεν περιορίστηκε στην 

επαγγελματική και προσωπική μου εξέλιξη. Το Γραφείο 
Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του UNIC με βοήθησε 
στην πρώτη μου πρόσληψη στη Nielsen πριν από μια 
δεκαετία περίπου. Τότε ήμουν μία νέα πτυχιούχος με 
αρχική θέση εργασίας, ενώ σήμερα κατέχω ηγετική θέση 
στην Παγκόσμια Έρευνα Καταναλωτών για φίρμες πολλών 
δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνεργάζομαι με υψηλού 
επιπέδου στελέχη που συγκαταλέγονται στους 500 πιο 
ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου στη λίστα του Fortune.

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;



4140

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας UNICITY

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

Εκεί παρέδωσα όλα τα προσωπικά μου έγγραφα, ενώ 
τα μόνα υπάρχοντα που μου είχαν απομείνει ήταν 
το κινητό μου τηλέφωνο, η σύνδεση στο διαδίκτυο 
και το πορτοφόλι bitcoin μου. Καθώς οι μέρες 

περνούσαν περιμένοντας την απόφαση της Υπηρεσίας 
Μετανάστευσης, η οποία θα καθόριζε το μέλλον μου 
στη χώρα, παρέμεινα αφοσιωμένος στο Bitcoin και 
στην κοινότητά του, παρακολουθώντας τις κινήσεις των 
τιμών και τις τελευταίες εξελίξεις. Μέσω των φόρουμ 
κοινωνικών δικτύων έμαθα για το εξ αποστάσεως 
μάθημα “Introduction to Digital Currencies” (MOOC) του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

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

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Tey Al-Rjula 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) / 
Συνιδρυτής, Tykn.tech
Ψηφιακό Νόμισμα, Τάξη του 2017

μια απόδειξη της καλής μου πρόθεσης ότι μπορώ να 
είμαι χρήσιμος για την ολλανδική κοινωνία και κίνητρο 
για την Ολλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης ώστε να 
μου χορηγήσει πολιτικό άσυλο: ένα πιστοποιητικό που 
έχει εκδοθεί από ένα αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο 
Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Ολοκλήρωσα το MOOC με 
επιτυχία, ενώ ακολούθως μου χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο 
στην Ολλανδία. Αλλά αυτοί δεν ήταν οι λόγοι για τους 
οποίους ήθελα αμέσως να γιορτάσω.

Λίγες εβδομάδες μετά, αφού παρέλαβα το Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης του μαθήματος αυτού, το Πανεπιστήμιο 
μου προσέφερε πλήρη υποτροφία για το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών στο Ψηφιακό Νόμισμα. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε μία μεγάλη ευκαιρία ώστε να αλλάξω 
τη ζωή μου για πάντα, καθώς έχω πλέον αποκτήσει ένα 
σύνολο δεξιοτήτων που πολύ λίγοι άνθρωποι παγκοσμίως 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν. Οι γνώσεις που 
αποκόμισα μου επέτρεψαν να διευρύνω τους ορίζοντές 

μου και να σκεφτώ λύσεις σε προβλήματα παγκόσμιας 
εμβέλειας με επιπτώσεις στη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Οι ομαδικές εργασίες και οι εβδομαδιαίες 
διαδικτυακές συναντήσεις του προγράμματος με 
βοήθησαν να καλλιεργήσω τις δεξιότητες που απαιτούνται 
ώστε να ενισχύσω τα τεχνολογικά μου εργαλεία και να 
ιδρύσω μία από τις αναδυόμενες νεοφυείς εταιρείες στην 
Ευρώπη, την “Tykn.tech”, η οποία πρόσφατα διακρίθηκε με 
το “Chivas Ventures Award” για το 2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, έχω αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες ανθρώπους ώστε να 
παρακολουθήσουν το μάθημα MOOC του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και το μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Νόμισμα. 
Είναι μία μοναδική ευκαιρία και η καλύτερη επένδυση 
στην εκπαίδευση στα κρυπτονομίσματα. Επενδύστε στην 
εκπαίδευση και μάθετε για τις εναλλακτικές εφαρμογές 
στο blockchain, τη ρύθμιση, την κρυπτογραφία και πολλά 
άλλα. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία στο UNIC.
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Από απόφοιτος, 
ασκούμενος ιατρός
Ο Σωτήρης Δημοσθένους ολοκληρώνει το τρίτο 
έτος του εισαγωγικού προγράμματος μεταπτυχιακής 
Ιατρικής στο Νοσοκομείο Ealing του Λονδίνου. Ένας 
από τους κύριους λόγους που το 2012 επέλεξε το 
πτυχίο Ιατρικής MBBS του St George’s, University of 
London, το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας, ήταν το σύστημα εκμάθησης βασισμένο 
στην επίλυση εβδομαδιαίων κλινικών προβλημάτων, με 
επίκεντρο τον φοιτητή, ενισχύοντας τη συνεργασία και 
την κριτική σκέψη. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μπορώ 
να πω ειλικρινά ότι δεν θα μπορούσα να είμαι καλύτερα 
προετοιμασμένος για να ξεκινήσω την καριέρα μου ως 
ιατρός στη Βρετανία. Η κλινική έκθεση από τις πρώτες 
εβδομάδες του πρώτου έτους της Ιατρικής Σχολής έθεσε 
ένα ισχυρό θεμέλιο για το ταξίδι μου προς την εξάσκηση 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Δρ. Σωτήρης Δημοσθένους
Ασκούμενος Ιατρός, Ealing Hospital, London, UK
Απόφοιτος προγράμματος ιατρικής MBBS, Τάξη του 2016

της Ιατρικής. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του St 
George’s στην Κύπρο είχα το προνόμιο να εργάζομαι, να 
διδάσκομαι και να καθοδηγούμαι καθημερινά από ιατρούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων, σε όλους τους χώρους της 
κλινικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δύο ετών των σπουδών μου στην Ιατρική Σχολή του 
UNIC, απέκτησα εμπειρίες σε καθήκοντα παρόμοια με 
εκείνα που δίνονται στους ασκούμενους ιατρούς στη 
Βρετανία. Αυτό αποτέλεσε μια εξαιρετική εισαγωγή και 

προετοιμασία για το πρόγραμμα του παρακολουθώ τώρα. 
Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση μου παρείχε την ευκαιρία 
να ενισχύσω τους τομείς στους οποίους ένοιωθα πως 
υστερούσα, επιτρέποντάς μου παράλληλα να έχω επαρκή 
χρόνο για να βελτιώσω τις κλινικές και ακαδημαϊκές 
δεξιότητές μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος 
και ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να 
περάσω τέσσερα εκπληκτικά χρόνια στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Από την Κύπρο στην 
Deloitte Global
Κάνοντας μια ανασκόπηση, θεωρώ πως η επιλογή 
μου να φοιτήσω στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ήταν σημαντικό ορόσημο 
τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική 
μου εξέλιξη. Το διεθνές περιβάλλον και ο συνδυασμός 
εξαιρετικής ποιότητας σπουδών και πρακτικής κατάρτισης 
αποδείχτηκαν η πιο σωστή προσέγγιση, αλλά και μια 
φανταστική εμπειρία που με προετοίμασε για όλα τα 
ζητήματα που είχα να αντιμετωπίσω ως ενήλικας, όπως 
και όλες τις προκλήσεις του σημερινού διεθνοποιημένου 
κόσμου των επιχειρήσεων.

Οι καταπληκτικοί καθηγητές, οι σύγχρονες αίθουσες 
διδασκαλίας και λοιπές εγκαταστάσεις, οι ποικίλες 
εκδηλώσεις που σου δίνουν πρόσβαση σε άλλους 
πολιτισμούς και η υπέροχη καφετέρια που λειτουργεί ως 
ιδανικός «κοινωνικός χώρος»… ήταν όλα αναπόσπαστο 
μέρος των φοιτητικών μου χρόνων στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας. Δε μιλάμε μόνο για μια αξέχαστη 
εμπειρία, μα και για έναν φάρο που φώτισε τον δρόμο 
που ακολούθησα.

Χάρη στη συνεχή στήριξη του UNIC, είχα τη μοναδική 
ευκαιρία να ξεκινήσω την επαγγελματική μου εμπειρία 
στον τρίτο χρόνο σπουδών μου. Έκτοτε, εργάζομαι 
στον χώρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας 
διάφορες θέσεις και ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον 
κόσμο για διάφορα επιχειρηματικά και συμβουλευτικά 

έργα. Ξεκινώντας ως ορκωτή ελεγκτής και σύμβουλος 
διεθνών επιχειρήσεων, η πορεία μου με οδήγησε τελικά 
στις Βρυξέλλες. Σήμερα, συνεργάζομαι με μεγάλους 
πολυεθνικούς οργανισμούς ως Διευθύντρια στο Διεθνές 
Φορολογικό Κέντρο της Deloitte Global (Ευρώπης), 
βοηθώντας στη συμπλήρωση των οικονομικών 
καταστάσεων και στην τήρηση των φορολογικών 
υποχρεώσεών τους σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Αφρική. Παράλληλα, είμαι το πρώτο άτομο με το οποίο 
επικοινωνούν και η προτιμώμενη σύμβουλός τους σε 
θέματα παγκόσμιων αναδιαρθρώσεων, υιοθέτησης 
διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Έχω επίσης 
την ευκαιρία να συνεργάζομαι στενά και να παρακολουθώ 
το έργο διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμών. Τέλος, ταξιδεύω 

στις πέντε ηπείρους και συνεργάζομαι με παγκόσμιες και 
διεθνείς ομάδες σε καθημερινή βάση.

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

Έτσι πέτυχα κι εγώ. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. 
Φτάνει να πάρετε τη σωστή απόφαση – να επιλέξετε το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Milena Domanova
Διευθύντρια, Global Compliance Europe,

Deloitte Global Tax Centre (Ευρώπη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Tάξη του 2008
MBA - κατεύθυνση Χρηματοοικονομικά, Tάξη του 2012
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Ακαδημαϊκά Προγράμματα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει 34 πρωτοποριακά 
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τις πιο 
προηγμένες τεχνολογίες και τα πιο σύγχρονα μοντέλα 
σχεδιασμού διδασκαλίας.

Αναπόσπαστη παράμετρος του σχεδιασμού των 
εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας να παρέχει υψηλό επίπεδο 
γνώσεων στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του, με σκοπό 

να αναπτύξουν στον ανώτατο βαθμό δεξιότητες κριτικής 
ανάλυσης, συλλογιστικής και επίλυσης προβλημάτων. 
Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη της ικανότητας 
των φοιτητών και των φοιτητριών μας για συγκρότηση 
γνωστικών δομών μέσα από τη συνεργασία και τη 
συμμετοχή στην κοινωνική μάθηση.

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

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και  
Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Αρχιτεκτονικής

 • Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή (MSc) 
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας
 • Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΒΑ)
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA)
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/
Ξένης Γλώσσας (MA)

Τμήμα Θεολογίας
 • Θεολογία (MA)

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

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διατμηματικό Πρόγραμμα

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)*

Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων

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

Τμήμα Λογιστικής
 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA) 

Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Φιλοξενίας, Τουρισμού και Αθλητικής 
Διοίκησης 

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΒΒΑ)*

Σχολή Επιστημών Αγωγής
Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

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

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MEd) 
Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • 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)

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας

 • Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc)

Τμήμα Πληροφορικής
 • Πληροφορική (MSc)*

Ιατρική Σχολή
 • Δημόσια Υγεία (MPH)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MHSA)
 • Οικογενειακή Ιατρική (PG/MSc)

Νομική Σχολή
Τμήμα Νομικής

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

 • Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA)
 • Νομική (LLM)

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και 
Διακυβέρνησης

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

QS Stars Label
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πρώτο πανεπιστήμιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτυγχάνει την υψηλότερη 
βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars) στην ηλεκτρονική 
μάθηση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιστοποίηση EFQUEL
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει λάβει την «Πιστοποίηση 
UNIQUe για την Ποιότητα στην Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση και Αριστεία στη Χρήση της Τεχνολογίας 
της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», η 
οποία απονεμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την 
Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (EFQUEL). Η 
πιστοποίηση UNIQUe αποτελεί ένα από τα τρία ευρωπαϊκά 
βραβεία αξιολόγησης της ποιότητας όσον αφορά στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο έχει απονεμηθεί σε 
ελάχιστα μόνο πανεπιστήμια. Το βραβείο αυτό αποτελεί 
επιβεβαίωση της αυστηρής τήρησης προτύπων ποιότητας 
ως προς τη στρατηγική, τις υποδομές, την τεχνογνωσία 
και το ανθρώπινο δυναμικό, πρότυπα τα οποία είναι 
αναγκαία για την άριστη λειτουργία των προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.Πιστοποίηση EADTU E-xcellence

Το Πανεπιστήμιο έλαβε την πιστοποίηση «E-xcellence» 
από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Εξ Αποστάσεως 
Πανεπιστημιακή Διδασκαλία (EADTU), το οποίο αποτελεί 
τον κύριο φορέα της Ευρώπης στη διά βίου ανοικτή και 
ευέλικτη μάθηση και ηγείται μίας ευρωπαϊκής σύμπραξης 
πανεπιστημίων που παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις 
και καινοτομίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

* Για τις κατευθύνσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
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Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
- Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρουν το εξειδικευμένο 
διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
στο αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». 
Σκοπός του προγράμματος, το οποίο πραγματοποιείται 
ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των Νομικών Σχολών 
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.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα διεθνώς καταξιωμένο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Συγκαταλέγεται στα 600 
καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στην 
153η θέση της κατάταξης των Times Higher Education World 
University Rankings για τα Πανεπιστήμια των χωρών του 
BRICS και άλλων αναδυόμενων οικονομιών. 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. 

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

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατατάσσεται 
στα κορυφαία 500 Πανεπιστήμια στον κόσμο, ενώ κατέχει 
την 97η θέση στην κατάταξη των Times Higher Education 
World University Rankings για τα Πανεπιστήμια των 
χωρών του BRICS και άλλων αναδυόμενων οικονομιών. 
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. 

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher 
Education World University Rankings 2018, το St George’s, 
University of London κατατάσσεται στα κορυφαία 250 
πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις 
πρώτες 125 θέσεις για τις κλινικές σπουδές. Είναι το 
μόνο πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά 
αφοσιωμένο στην ιατρική εκπαίδευση. Η 250 ετών 
ιστορία του περιλαμβάνει σπουδαία επιτεύγματα σ’ 
αυτούς τους τομείς.

Ιατρικό Πρόγραμμα MBBS  
- St George’s, University of London
Το 2011, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία 
με το St George’s, University of London, εισήγαγε το 
4ετές Πρόγραμμα MBBS, το πρώτο Iατρικό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι φοιτητές αποκτούν το πτυχίο MBBS 
(Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) από το St 
George’s, University of London. Το καινοτόμο Βρετανικό 
πτυχίο Ιατρικής, το οποίο δικαιολογημένα θεωρείται από 
τους φοιτητές Ιατρικής μία δημοφιλής και ανταγωνιστική 
επιλογή, είναι πιστοποιημένο από το Γενικό Ιατρικό 
Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στα πλαίσια της στρατηγικής μας για τη διεθνοποίηση της 
ανώτατης εκπαίδευσης, έχουμε συνάψει συνεργασίες 
με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια με αντικείμενο τα 
προγράμματα σπουδών, την κινητικότητα των φοιτητών 
και τη δημιουργία ευκαιριών στον ακαδημαϊκό και 
επαγγελματικό χώρο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών 
μεταξύ των χωρών. 

Διαπανεπιστημιακό Διδακτορικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (PhD) 
- Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και 
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
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 Πάδοβα. 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. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Κρατικό Ινστιτούτο 
Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας (MGIMO) είναι ένας 
ακαδημαϊκός οργανισμός που θεωρείται ως το κορυφαίο 
πανεπιστήμιο στη Ρωσία με εξειδίκευση στις πολιτικές 
επιστήμες και τη νομική, στις οποίες κατατάσσεται ως ένα 
από τα κορυφαία πανεπιστήμια στις διεθνείς κατατάξεις. 

Διπλό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
- Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας  
- Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας  
- Συμβουλευτική στη Διεθνή Πολιτική MGIMO 
Το MGIMO έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την 
προσφορά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. 
Συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, «Διεθνείς Σχέσεις και 
Ευρωπαϊκές Σπουδές» και «Δίκαιο και Πολιτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», θα οδηγούν σε διπλό τίτλο 
σπουδών «Συμβουλευτικής στη Διεθνή Πολιτική» που θα 
απονέμεται από το MGIMO. Οι φοιτητές θα σπουδάζουν 
κατά το πρώτο έτος σπουδών τους στη Λευκωσία και κατά 
το δεύτερο έτος στη Μόσχα.

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.

Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα  
- Δίκαιο της Οικονομίας και των 
Επιχειρήσεων (LLM)  
- Τραπεζική, Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική (MA)
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 δικηγορικά γραφεία, δημόσιους φορείς και 
ιδιωτικές εταιρείες. 

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

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεργάζεται με: 

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

• το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, το μεγαλύτερο 
Πανεπιστήμιο της Κροατίας, που ιδρύθηκε το 1669 

• το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σύδνεϋ στην Αυστραλία 
που κατατάσσεται στα κορυφαία 2% στον κόσμο από 
την Times Higher Education 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ 
ΦΟΙΤΗΤΗ
Σταθερή επιδίωξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να 
καλλιεργήσει ένα ελκυστικό φοιτητο-κεντρικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, το οποίο τοποθετεί στο κέντρο του τον 
φοιτητή, προωθεί την ενεργό αυτοεκπαίδευση 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.

Χαμηλή αναλογία φοιτητών-καθηγητών
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. 

Ευρύ φάσμα εργαστηρίων
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.

Πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας
Δημιουργούμε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το 
οποίο εμπνέεται από την τεχνολογία και καθοδηγείται από 
τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης. Για τον σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιούμε κατά την παράδοση των μαθημάτων μας 
προηγμένες τεχνολογίες προερχόμενες από τον χώρο 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει πρόσβαση σε εκτεταμένους 
πόρους ηλεκτρονικής μάθησης για χιλιάδες φοιτητές μας 
που παρακολουθούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σ’ 
όλον 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. 

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

Εργαστήρια Πληροφορικής
 • 14 εργαστήρια εξοπλισμένα με προσωπικούς υπολογιστές
 • Εργαστήριο εξοπλισμένο με υπολογιστές iMac 
 • Συνολικά 483 τερματικά

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

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

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

Εργαστήρια Πολυμέσων και Ψηφιακής 
Επικοινωνίας

 • Στούντιο τηλεοπτικής παραγωγής με πλήρη 
ψηφιακή ροή εργασίας

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

 • Ραδιοφωνικό στούντιο και στούντιο ήχου
 • Εξωτερικά συστήματα εγγραφής

Εργαστήρια Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών

 • Ζωγραφικής και Σχεδίου
 • Γλυπτικής και Κεραμικής
 • Χαρακτικής και Τυπογραφίας
 • Στούντιο Φωτογραφίας και Σκοτεινός θάλαμος
 • Στούντιο VR, AR και Interactive Animation
 • Στούντιο Γραφιστικής και Πολυμέσων
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με 
εξειδικευμένο λογισμικό

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

 • Εξοπλισμός παρακολούθησης 
ψυχοφυσιολογικής ανταπόκρισης 

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

Εργαστήρια Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας

 • Πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα και 
αίθουσες μαγειρικής

 • Επαγγελματικό εστιατόριο χωρητικότητας 80 ατόμων 
εντός της πανεπιστημιούπολης 

Εργαστήρια Παραστατικών Τεχνών
 • Χορού
 • Στούντιο μουσικής εξάσκησης και εκτέλεσης

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

Εργαστήρια Ιατρικής/Βιβλιοθήκη
 • Κλινικών δεξιοτήτων
 • Ιστολογίας και ιστοπαθολογίας
 • Ανατομίας 
 • Μικροβιολογίας/Μοριακής βιολογίας
 • Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη
 • 100,000 βιβλία 
 • 500,000 ηλεκτρονικά βιβλία
 • 30,000 ηλεκτρονικά περιοδικά
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Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελείται από έξι Σχολές 
οι οποίες προσφέρουν περισσότερα από 100 συμβατικά, 
με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως προγράμματα. Το 
UNIC φημίζεται ιδιαίτερα για τα προγράμματα Ιατρικής, 
Επιστημών της Υγείας, Blockchain, Νομικής, Λογιστικής, 
Αρχιτεκτονικής, Διεθνών Σχέσεων, Εκπαίδευσης, 
Πληροφορικής και Μηχανικής. Ορισμένα από τα 
προγράμματα που προσφέρουμε και κάποια από τα 
Τμήματά μας υπήρξαν τα πρώτα του είδους τους στην 
Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Φροντίζουμε να 
δημιουργούμε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον 
εκπαίδευσης, με επίκεντρο τον φοιτητή, το οποίο προάγει 
τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ίδρυσε την πρώτη και 
μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο. Ανήκει, επίσης, 
στην παγκόσμια ελίτ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως 
για παράδειγμα στον χώρο της τεχνολογίας Blockchain/
Κρυπτονομισμάτων, καθώς ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο 
στον κόσμο που προσέφερε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών σ’ αυτό το πεδίο. Είναι, τέλος, το πρώτο 
Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτυγχάνει 
την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars) στην 
ηλεκτρονική μάθηση/εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 
τον οργανισμό αξιολόγησης QS Intelligence Unit, τον 
κορυφαίο, ανεξάρτητο, παγκόσμιο οργανισμό αξιολόγησης 
πανεπιστημίων.

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ  
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

1 Βραβευμένοι διδάσκοντες με 20 διακρίσεις την 
τελευταία τριετία (Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Europan, υποψηφιότητα 
για το Βραβείο Mies Van de Rohe)

2 Περισσότερα από 30 διεθνή φοιτητικά βραβεία την 
τελευταία τριετία

3 Πλήρης επαγγελματική πιστοποίηση στην Κύπρο από το 
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
και στην Ευρώπη από την ΕΕ (Οδηγία 2005/36/ΕC)

4 Μία από τις χαμηλότερες αναλογίες σπουδαστών ανά 
εκπαιδευτή στην Ευρώπη

5 Τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις ψηφιακού 
σχεδιασμού και κατασκευής

6 Οι απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε διεθνή 
πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους και εργάζονται σε 
φημισμένα αρχιτεκτονικά γραφεία εντός και εκτός 
Κύπρου

7 Διεθνείς και εθνικές συνεργασίες, επισκέψεις, 
εργαστήρια, προγράμματα ανταλλαγών, καλοκαιρινά 
προγράμματα

Το δυναμικό και σύγχρονο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
στεγάζεται σ’ ένα βραβευμένο ανακαινισμένο κτήριο, 
παλιό εργοστάσιο παπουτσιών, το οποίο είναι γνωστό ως 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας ή Architecture Research 
Centre (ARC). Το Τμήμα έχει αποκτήσει εξαιρετική 
φήμη στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ευρώπης, 
καθώς προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση, η οποία 
προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του για 
ένα μέλλον με συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις. Οι 
διδάσκοντες του Τμήματος είναι αρχιτέκτονες διεθνούς 
κύρους, αφοσιωμένοι στη διδασκαλία, την επαγγελματική 
πρακτική, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. 
Αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε αρχιτέκτονες με 
κριτική ικανότητα, οξύνοια, κοινωνική συνείδηση και 
τεχνική κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στη διερεύνηση των ζητημάτων που 
αφορούν στην αρχιτεκτονική του σήμερα. Η στιβαρή 
εκπαίδευση που προσφέρεται, προσεκτικά σχεδιασμένη, 
επικεντρώνεται τόσο στην πρακτική διάσταση όσο και 
στη θεωρητική γνώση και κατανόηση των προηγμένων 
ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής στον 
χώρο της Αρχιτεκτονικής. Το Τμήμα μας έχει ως στόχο 
να προάγει την ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό. Ως 
εκ τούτου, στα πλαίσια των μαθημάτων διερευνώνται 
κρίσιμα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, τα οποία 
συνεξετάζονται με τις τοπικές συνθήκες του εκάστοτε 
πολιτισμού, τον παράγοντα κλίμα, τις τοπικές αγορές, τη 
βιομηχανία και τις ανάγκες των κοινωνιών. Ενθαρρύνεται 
ιδιαίτερα η σκέψη που στρέφεται προς την οικολογία 
και την αειφορία, καθώς οι έννοιες αυτές αποτελούν 
τα απαραίτητα εργαλεία πλαισίωσης της κατανόησης 
και εφαρμογής των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών πτυχών της αρχιτεκτονικής. Ο συνδυασμός 
θεωρητικής γνώσης και τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση 
που προσφέρουμε καθιστά τους αποφοίτους μας 
περιζήτητους στην τοπική και διεθνή αγορά εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας (ARC)
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Όσοι και όσες επιλέξετε να σπουδάσετε Γλώσσα και 
Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα γίνετε 
μέλη μίας ολοζώντανης διεθνούς κοινότητας φοιτητών. 
Θα εκπαιδευτείτε από καταξιωμένους διδάσκοντες, με 
μακρά λίστα δημοσιεύσεων στο αντικείμενό τους και 
συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες υψηλού επιπέδου. 
Το Τμήμα μας προσφέρει πτυχία τα οποία παρέχουν άρτια 
κατάρτιση σε τρεις βασικές ενότητες: στη διδασκαλία 
ξένων γλωσσών και γλωσσολογίας, στην ανάλυση 
θεμάτων ανθρωπιστικών σπουδών, όπως η λογοτεχνία, 
ο πολιτισμός, η φιλοσοφία και η ψηφιακή γραφή, καθώς 
και στη διαχείριση περιεχομένου, την επιμέλεια και τη 
δημοσίευση στα αγγλικά. Θα εφοδιαστείτε με δεξιότητες 
που είναι πολύτιμες σε πολλά επαγγέλματα, όπως στη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών, τη λογοτεχνία, τη διαχείριση 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την έρευνα αγοράς, τη 
μετάφραση και τη διερμηνεία, τις πολιτιστικές υπηρεσίες 
και τις εκδόσεις. Ως απόφοιτοι του Τμήματος θα βρεθείτε 
άμεσα σε πλεονεκτική θέση στην αγορά εργασίας σ’ ένα 
ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

TMHMA ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ UNIC 

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

2 Διδάσκοντες που δημοσιεύουν το έργο τους σε 
εκδοτικούς οίκους εγνωσμένου κύρους, όπως οι 
Cambridge University Press, Routledge και Macmillan

3 Διδάσκοντες που υπηρετούν στις Επιτροπές Σύνταξης 
περιοδικών όπως το Teaching English with Technology

4 Διδάσκοντες που έχουν εξασφαλίσει σημαντική 
χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη συμμετοχή τους 
στο Πρόγραμμα Εγγύησης Ποιότητας Διδασκαλίας της 
Αγγλικής

5 Ολιγάριθμες τάξεις και εξατομικευμένη διδασκαλία για 
κάθε φοιτητή

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

7 Περισσότεροι από το 90% των αποφοίτων μας 
εργάζονται στο αντικείμενο σπουδών τους εντός ενός 
έτους μετά την αποφοίτησή τους

Βιβλιοθήκη UNIC

Με ιδιαίτερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 
πλεονεκτήματα στους τομείς των μέσων και της 
επικοινωνίας, το Τμήμα Επικοινωνίας προσφέρει άριστα 
οργανωμένα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών 
που σας προετοιμάζουν ώστε να υλοποιήσετε τους 
επαγγελματικούς σας στόχους στο αντικείμενο της 
επιλογής σας. Οι τομείς εκπαίδευσης του Τμήματος 
περιλαμβάνουν σπουδές στα ψηφιακά μέσα και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημοσιογραφία, τη 
ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ψηφιακή μετάδοση, τον 
κινηματογράφο και τη δημιουργική παραγωγή, τις 
δημόσιες σχέσεις και την προώθηση. Εστιάζοντας σε 
τρέχουσες και καινοφανείς θεωρίες, μεθόδους και 
πρακτικές, το Τμήμα ηγείται του χώρου αυτού εδώ και 
δεκαετίες και, μέσα από τα καινοτόμα προπτυχιακά, 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματά του, θέτει τις 
βάσεις ώστε να συνεχίσει τον ηγετικό του ρόλο στον χώρο 
κατά τα επόμενα χρόνια.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ UNIC 

1 Πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν 
ειδίκευση σε όλες τις σημαντικές πτυχές της επικοινωνίας 
και των μέσων

2 Το πρώτο στην Κύπρο μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Μέσα 
και την Επικοινωνία

3 Ξεχωριστή έμφαση στην έρευνα στα ΜΜΕ, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), 
συνεργάτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

4 Το Mediazone, ο οπτικοακουστικός κόμβος του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει στους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική 
εμπειρία, δουλεύοντας πλάι σε επαγγελματίες του χώρου 
των ΜΜΕ

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

6 Η πρώτη στην Κύπρο κατεύθυνση πανεπιστημιακού 
επιπέδου με ειδίκευση στον Κινηματογράφο

7 Ισχυροί δεσμοί με την κινηματογραφική κοινότητα και 
συνεργασίες με φεστιβάλ στην Κύπρο και το εξωτερικό

Στούντιο Mediazone στο UNIC
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Το Τμήμα Θεολογίας προσφέρει μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό πρόγραμμα στη Θεολογία. Τα προγράμματα 
του Τμήματος προσφέρονται για απόφοιτους διαφόρων 
πεδίων και επιστημών, ενώ το μεταπτυχιακό προσφέρεται 
τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως. Τα 
μαθήματα διδάσκονται από διακεκριμένους καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και από επισκέπτες 
καθηγητές άλλων συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. 
Καθώς το Τμήμα θεωρεί την έρευνα ως τη βάση των 
προγραμμάτων που προσφέρει, διατηρεί συνεργασίες με 
άλλα ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο 
και το εξωτερικό.

Οι τομείς έρευνας περιλαμβάνουν: Βιβλικές Σπουδές, 
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία της Εκκλησίας 
της Κύπρου, της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ρωσίας 
και των Πατριαρχείων, Ποιμαντική Θεολογία και 
Ιεραποστολική Εργασία, Σύγχρονη Κοινωνιολογία και 
Ηθική, Εκκλησιαστικό Δίκαιο –το οποίο περιλαμβάνει την 
εξέταση της σχέσης Εκκλησίας και Κράτους– καθώς και 
Λατρεία και Βυζαντινή Τέχνη

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ UNIC 

1 Υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή διεπιστημονική 
κατάρτιση στο πεδίο της Θεολογίας

2 Πρόσβαση στο ειδικό ερευνητικό κέντρο Θεολογίας και 
Πολιτισμού

3 Πρόσβαση στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Κέντρου 
Επιστημονικών Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου

4 Η Εκκλησία της Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 
παλαιότερες Ανατολικές αυτοκέφαλες εκκλησίες, ενώ 
πολλά μνημεία της περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
Παγκόσμιων Μνημείων της UNESCO

5 Η τεράστια θρησκευτική, ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά της Κύπρου, που αποτελεί ζωντανό 
εργαστήρι έρευνας και μάθησης για τους φοιτητές

6 Η ιδιαίτερα σημαντική αρχαία χριστιανική και βυζαντινή 
κληρονομιά της Κύπρου, η οποία ήταν η πρώτη χώρα 
που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό

Ιερά Μονή Κύκκου, Τρόοδος

Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει 
ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών σ’ ένα ευρύ φάσμα 
περιζήτητων κλάδων, στους οποίους εντάσσονται τα 
γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, της Κοινωνικής 
Εργασίας και της Εγκληματολογίας. Το Τμήμα υπήρξε 
ανέκαθεν πρωτοπόρο στο πεδίο ειδίκευσής του 
στην Κύπρο, έχει προσφέρει το πρώτο μεταπτυχιακό 
στην Κλινική Ψυχολογία και έχει θεσπίσει την πρώτη 
πανεπιστημιακή κλινική για κατάρτιση στην εκπαίδευση 
ψυχικής υγείας (ΚΕΣΥ) καθώς και το πρώτο μεταπτυχιακό 
στην Εγκληματολογία.

Προσφέρουμε καινοτόμο εκπαίδευση για τους 
μελλοντικούς επαγγελματίες του τομέα της Ψυχικής 
Υγείας, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα ασκήσουν σημαντική 
και θετική επιρροή στις ζωές των ανθρώπων, 
ενδυναμώνοντας άτομα, οικογένειες, ομάδες, καθώς και 
την ευρύτερη κοινότητα. Οι διδάσκοντες ασχολούνται 
επισταμένως με την εφαρμογή σε χώρους εργασίας, την 
πρακτική, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, καθώς 
συμμετέχουν σε σημαντικούς οργανισμούς όπως η ΕΕ και 
ο ΟΗΕ. Μέσα από μία σύγχρονη προσέγγιση διδασκαλίας 
επίκαιρων ψυχοκοινωνικών ζητημάτων κι ένα άρτια 
σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο 
στην έρευνα, θα αποκτήσετε κριτική γνώση, δεξιότητες και 
αντίληψη εννοιών, προσόντα που θα σας αναδείξουν ως 
φορείς αλλαγής και εξέλιξης στο αντικείμενό σας.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ UNIC 

1 Προγράμματα σχεδιασμένα ώστε να αντανακλούν μία 
σύγχρονη προσέγγιση επίκαιρων ζητημάτων

2 Ολοκληρωμένα πτυχία που προσφέρουν κλινική 
άσκηση και πρακτική κατάρτιση

3 Διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν ενεργό συμμετοχή στον 
χώρο της εργασίας, σε επίπεδο πρακτικής, έρευνας και 
λήψης αποφάσεων

4 Το πρώτο Κέντρο Έρευνας για την Κοινωνική Εργασία 
και την Κοινωνική Πολιτική στην Κύπρο, το οποίο 
ιδρύθηκε από το Τμήμα μας

5 Το Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
(ΚΕΣΥ) που λειτουργεί ως χώρος κατάρτισης, όπου οι 
φοιτητές μας πραγματοποιούν την άσκησή τους

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

7 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που οδηγούν σε 
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κύπρο 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Φοιτήτριες κλινικής ψυχολογίας στο εργαστήριο Ψυχολογίας 
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Το Τμήμα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει σχεδιαστές 
και εικαστικούς, να τους εξοπλίσει με γνώση, κριτική 
ικανότητα και δημιουργική σκέψη και παράλληλα να 
διαμορφώσει ελεύθερα σκεπτόμενους και υπεύθυνους 
πολίτες. Καλλιεργώντας την ενασχόληση με την έρευνα 
και τον πειραματισμό, οι απόφοιτοί μας βαδίζουν με 
σιγουριά μέσα σ’ έναν κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται. 
Τα προγράμματά μας παρέχουν ευρεία και καινοτόμο 
μόρφωση που βασίζεται στην πρακτική, τεχνολογική 
και θεωρητική διδασκαλία. Τα μαθήματα προσφέρουν 
θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στην καλλιτεχνική 
πρακτική, στον σχεδιασμό και στην παραγωγή έντυπων 
και ψηφιακών προϊόντων στους τομείς των Καλών 
Τεχνών, της Γραφιστικής και των Πολυμέσων. Μέσα 
από τη διεπιστημονική προσέγγιση των μαθημάτων του 
Τμήματος, προάγεται η κριτική, θεωρητική και δημιουργική 
διερεύνηση γνωστικών πεδίων, όπως η τυπογραφική 
σχεδίαση, η συμβατική και ηλεκτρονική έκδοση, η γραφική 
επικοινωνία, η σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης 
και διεπαφής, η εικονική πραγματικότητα, η ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η δημιουργία κινουμένων 
σχεδίων και οπτικών εφέ, η φωτογραφία και η ζωγραφική, 
η γλυπτική και η χαρακτική. Τα προγράμματα είναι 
επικεντρωμένα στις ανάγκες των φοιτητών, οι οποίοι 
ενθαρρύνονται από τους διδάσκοντες να αξιοποιήσουν 
το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να καλλιεργήσουν 
το ταλέντο τους.

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ UNIC 

1 Διδάσκοντες με πρωτοπόρα έρευνα στην Εικονική 
Πραγματικότητα, τη Γραφική Επικοινωνία και την Τέχνη

2 Καινοτόμο και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, 
που εστιάζει στον Σχεδιασμό Διαδραστικών Πολυμέσων

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

4 Διοργάνωση περισσότερων από 20 εκθέσεων καθώς 
και πολυάριθμων σεμιναρίων, εργαστηρίων και 
συνεδρίων ετησίως

5 Βραβείο για ερευνητικό δοκίμιο στην Εικονική 
Πραγματικότητα (2016)

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

7 Υψηλό ποσοστό άμεσης και πλήρους απασχόλησης 
μετά την αποφοίτηση

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

Οι διδάσκοντες είναι ιδιαίτερα δραστήριοι ερευνητές στους 
τομείς τους, με δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά, 
συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενη έρευνα, εξέχουσες 
θέσεις σε στρατηγικές και συμβουλευτικές ομάδες και 
συνεργασίες με τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Ως 
Τμήμα πρωτοπορούμε, καθώς τόσο τα προπτυχιακά όσο 
και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα αντανακλούν την 
εύρωστη δυναμική της καινοτομίας στις επιχειρήσεις 
και την τεχνολογία, παρέχοντας απαράμιλλη μόρφωση, 
σύγχρονη έρευνα αιχμής και υπηρεσίες, στους φοιτητές 
μας αλλά και στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική 
κοινότητα. Είμαστε προσηλωμένοι στην παροχή υψηλού 
επιπέδου γνώσης και στην καλλιέργεια των απαραίτητων 
δεξιοτήτων για μία ταχέως εξελισσόμενη και ελκυστική 
σταδιοδρομία υψηλών απαιτήσεων και εκπληκτικών 
ευκαιριών, προκειμένου να διακριθείτε ως κορυφαία 
στελέχη, επιχειρηματίες, διευθυντές και επαγγελματίες 
στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορικής.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MIS)
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ UNIC 

1 Κορυφαίο τμήμα στον κόσμο στη διδασκαλία της 
Τεχνολογίας Blockchain

2 4 κατευθύνσεις για το πτυχίο στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (ΒΒΑ) και 3 κατευθύνσεις για το 
μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

3 Το πρώτο τμήμα στον κόσμο που έχει προσφέρει 
Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)  
και μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Νόμισμα

4 Το πρώτο τμήμα στον κόσμο που έχει εκδώσει 
ακαδημαϊκά πιστοποιητικά στο Blockchain

5 Το πρώτο πρόγραμμα Διαχείρισης Ενέργειας, 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην περιοχή, που 
εξασφαλίζει τις περισσότερες υποτροφίες από το 
αρμόδιο Υπουργείο

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

7 Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις 
μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης

Ο Καθ. Κωνσταντίνος Μαρκίδης του London Business School 
μοιράζεται τις γνώσεις του για την Ανατρεπτική Καινοτομία, στο 

πλαίσιο της σειράς ομιλιών ''Life Changing Ideas''

Έργο φοιτήτριας Ekaterina DubovayaΈργο φοιτήτριας Χριστίνας ΑβραάμΈργο φοιτητή Λεωνίδα Κωνσταντίνου
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Η βαρύτητα που προσδίδουμε στο γνωστικό αντικείμενο 
της Λογιστικής αντανακλά τη σημασία του συγκεκριμένου 
κλάδου για το νησί μας. Η Κύπρος αποτελεί διεθνή κόμβο 
λογιστικών υπηρεσιών και, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο 
αριθμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε αναλογία με τον 
πληθυσμό της, είναι ο ιδανικός προορισμός για σπουδές 
Λογιστικής. Εδώ και χρόνια έχουμε εστιάσει ως Τμήμα 
στην παροχή υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης 
στους τομείς της Λογιστικής και της Τραπεζικής και 
Χρηματοοικονομικής. Η παράδοση της ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής μας ποιότητας αποδεικνύεται από τις 
επιτυχίες των αποφοίτων μας στις εξετάσεις της Ένωσης 
Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και του Ινστιτούτου 
Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW). 
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί 
εγκεκριμένο Μαθησιακό Εταίρο τόσο για την ACCA 
όσο και για το ICAEW, αλλά και εγκεκριμένο Κέντρο 
Ηλεκτρονικών (Computer-based) Εξετάσεων. Μέσα από 
τα προγράμματα Λογιστικής του Τμήματός μας θα μάθετε 
πώς να εφαρμόζετε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις 
αρχές της κριτικής επιχειρησιακής σκέψης, της επίλυσης 
προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων σε λογιστικά, 
ελεγκτικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, 
στα πλαίσια του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
το οποίο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και 
μεταβλητότητα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι 
γνώστες εκείνων των θεωρητικών και πρακτικών 
λογιστικών δεξιοτήτων που επιθυμούν οι εργοδότες, 
ενδυναμώνοντας έτσι την ισχύ τους στην αγορά εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ UNIC 

1 Ένα από τα κορυφαία τμήματα Λογιστικής στην ευρύτερη 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου

2 Πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζει 
τους φοιτητές για τα παγκοσμίως ανώτερα επαγγελματικά 
προσόντα του κλάδου (ACCA και ACA)

3 9 απαλλαγές από την ACCA (Ορκωτοί Λογιστές) που 
αποτελεί και τον μέγιστο δυνατό αριθμό απαλλαγών

4 Δυνατότητα αίτησης για απαλλαγές (μέχρι 12 εξαιρέσεις) 
από τα μαθήματα του ACA

5 To Εργαστήριο Λογιστικής προσφέρει πρακτική εκπαίδευση 
και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας

6 Κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική, 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική με το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο

7 Έδρα της PwC στην Επιχειρηματική Έρευνα που συνδέει 
την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με τον 
επιχειρηματικό κόσμο

Πύργος Jean Nouvel, Γραφεία Ernst & Young, Κέντρο Λευκωσίας 

Ο χώρος του Μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται σε διεθνές 
επίπεδο από διαρκείς αλλαγές και προκλήσεις. 
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ταχέως 
αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς κλάδους σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, ενώ βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε κάθε 
τομέα, κάθε εταιρεία και οργανισμό. Λόγω της ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής φύσης του Μάρκετινγκ και του πολύ 
γρήγορα εξελισσόμενου χαρακτήρα του, υπάρχει ισχυρή 
ζήτηση καταρτισμένων αποφοίτων, τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό. Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα 
με τέτοιο τρόπο ώστε να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε 
συνολική αντίληψη της πολυπλοκότητας των διεργασιών 
του αντικειμένου και να σας εκπαιδεύσουν να εφαρμόζετε 
κριτική σκέψη στις διάφορες προσεγγίσεις Μάρκετινγκ. 
Και οι δύο δεξιότητες αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας 
στον συγκεκριμένο τομέα. Οι εδραιωμένοι ισχυροί δεσμοί 
του Τμήματος με τον εργασιακό χώρο διασφαλίζουν ότι η 
στήριξή μας θα επεκταθεί, μετά την αποφοίτησή σας, στην 
εξεύρεση εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  
ΣΤΟ UNIC 

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

2 Πανεπιστημιακός Εταίρος του Chartered Institute of 
Marketing (UK)

3 Το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ (ΒΒΑ) στην 
Κύπρο που έχει διαπιστευτεί από το Chartered Institute of 
Marketing (UK)

4 Προπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ (ΒΒΑ) που 
έχει διαπιστευτεί από τον Σύνδεσμο Διαφημιστικών 
Επιχειρήσεων Κύπρου

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

6 Ισχυροί δεσμοί με τον χώρο της εργασίας μέσα από στενές 
συνεργασίες με τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις

7 Ευκαιρίες πρακτικής στην Κύπρο και το εξωτερικό

Ο Δρ Δημήτρης Βρόντης, Εκτελεστικός Κοσμήτορας, 
Distance Learning Unit και Καθηγητής στο Τμήμα 
Μάρκετινγκ, κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο EuroMed 
2016, Βαρσοβία, Πολωνία
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Η Κύπρος είναι ένας σημαντικός διεθνής επιχειρηματικός 
κόμβος που προσφέρει ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες 
και διαθέτει μοντέρνα και άρτια φορολογικά και νομικά 
συστήματα, προηγμένη υποδομή, στρατηγική γεωγραφική 
θέση και μία οικονομία με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Όλ' αυτά καθιστούν το 
νησί την ιδανική επιλογή για διεθνείς επενδυτές. Στα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος, 
πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό, 
άτομα καταρτισμένα με υψηλή μόρφωση και άριστες 
δεξιότητες, επιδέξιοι γνώστες της πολυπλοκότητας 
του επιχειρηματικού κλάδου. Οι παράγοντες αυτοί 
καθιστούν την Κύπρο ιδανικό προορισμό για σπουδές 
στα Χρηματοοικονομικά και τα Οικονομικά, γι’ αυτό και 
εμείς αποδίδουμε τόση σημασία στην παροχή άριστης 
εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι 
επαγγελματίες γιατί είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη 
γνώση και τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τα προγράμματά μας παρέχουν εκ των έσω 
κατανόηση του οικονομικού και χρηματοοικονομικού 
πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί μία επιχείρηση, καθώς 
και τους τρόπους με τους οποίους οι εθνικές και διεθνείς 
οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την επιχειρηματική 
λήψη αποφάσεων. Θα αποκτήσετε, επιπρόσθετα, την 
ικανότητα να εφαρμόζετε τις γνώσεις που θα αποκομίσετε, 
γεγονός που στο μέλλον θα καταστήσει όσο το δυνατό πιο 
ευοίωνες τις προοπτικές σας στην αγορά εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ UNIC 

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

2 Διδακτικό προσωπικό που διεξάγει εκτεταμένη 
έρευνα σε τομείς όπως η Χρηματαγορά, η Διαχείριση 
Περιουσιακών Στοιχείων και η Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση

3 Διαρκής ακαδημαϊκή συνεργασία με την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου

4 Συμμετοχή φοιτητών στον ετήσιο Διαγωνισμό CFA 
Research Challenge, με τη φετινή αποστολή (2019) να 
κερδίζει την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό.

5 Πολλές ευκαιρίες πρακτικής στην Κύπρο και το 
εξωτερικό

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

7 Στην Κύπρο λειτουργούν πάνω από 40 κυπριακές και 
διεθνείς τράπεζες

Κέντρο Μανχάταν, Νέα Υόρκη

Το Τμήμα μας πρωτοπορεί στους κλάδους της Φιλοξενίας, 
του Τουρισμού και της Αθλητικής Διοίκησης, καθώς είναι 
το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει 
πιστοποιημένα πτυχία στα τρία αυτά γνωστικά αντικείμενα 
και το πρώτο Πανεπιστήμιο της ευρύτερης περιοχής 
που προσφέρει κατεύθυνση πτυχίου στη Διεύθυνση 
Καζίνο και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, 
Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Τα σύγχρονα 
προγράμματα σπουδών μας αντανακλούν τις τρέχουσες 
βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και προσφέρονται από 
διδακτικό προσωπικό με μεγάλη εργασιακή πείρα πάνω 
στη βιομηχανία του τουρισμού. Τα ακαδημαϊκά μας 
προγράμματα θα σας εφοδιάσουν με τις απαραίτητες 
δεξιότητες και την πρακτική γνώση που απαιτούνται 
προκειμένου να διακριθείτε στους κλάδους που επιλέγετε. 
Εκτός από τη συνήθη θεωρητική κατάρτιση στις αίθουσες 
διδασκαλίας, τα προγράμματά μας περιλαμβάνουν 
διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές, επιτόπιες 
επισκέψεις καθώς και πρακτική εξάσκηση. Απαρέγκλιτος 
στόχος μας είναι η διασφάλιση της ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης και επάρκειας των φοιτητών μας στο 
αντικείμενό τους.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Wall Street, New York

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΣΤΟ UNIC 

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

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

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

4 Το πτυχίο στην Αθλητική Διοίκηση που έχει 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης στον Αθλητισμού (EOSE)

5 Εξαιρετικά υψηλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, 
καθώς οι φοιτητές μας εργάζονται στο αντικείμενο 
σπουδών τους εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους

6 Πάνω από 3 εκατ. τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο 
την Κύπρο

7 Η Κύπρος διαθέτει μία από τις πιο ανεπτυγμένες 
τουριστικές υποδομές στον κόσμο, με πάνω από 1,000 
ξενοδοχεία και θέρετρα

Μαρίνα Λεμεσού
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Από τη μέρα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα, το Τμήμα 
Μουσικής και Χορού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
έχει εξελιχθεί σ’ έναν πολύ σημαντικό θεσμό στον χώρο 
των παραστατικών τεχνών στην Κύπρο. Το διδακτικό 
προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από οκτώ μέλη 
πλήρους απασχόλησης και περισσότερους από 30 
επισκέπτες εκπαιδευτές, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ 
των καλύτερων μουσικών, χορευτών και ερευνητών του 
αντικειμένου στην Κύπρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, 
όσοι και όσες επιλέγετε να σπουδάσατε Μουσική και 
Χορό στο Πανεπιστήμιο μας, ουσιαστικά προετοιμάζεστε 
να ενταχθείτε σ’ ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και 
απρόβλεπτο επαγγελματικό πεδίο, το οποίο απαιτεί 
όλο και υψηλότερα επίπεδα θεωρητικής και πρακτικής 
κατάρτισης, καλλιτεχνικής και επαγγελματικής ευελιξίας 
και, κυρίως, επιχειρηματικό πνεύμα. Για τον λόγο αυτό, 
έχουμε σχεδιάσει τα προγράμματά μας με τέτοιον 
τρόπο ώστε να φέρνουμε σε επαφή την αναδυόμενη 
γενιά καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και ερευνητών με μία 
πλούσια και πλουραλιστική εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία 
απορρέει από τη δυναμική αλληλεπίδραση ερμηνευτικής 
ικανότητας και ακαδημαϊκής επάρκειας. Στα πλαίσια αυτά, 
θα σας δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μουσικές 
ή χορευτικές παραστάσεις με την αμέριστη στήριξη των 
διδασκόντων στο πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μόνο τα τελευταία 3 χρόνια δόθηκαν περισσότερες από 70 
παραστάσεις με τη συμμετοχή του Τμήματος. 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ  
ΧΟΡΟ ΣΤΟ UNIC 

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

2 Καινοτόμα προγράμματα, ισορροπημένα σε επίπεδο 
πρακτικής, θεωρίας και έρευνας

3 Το πρώτο στην Κύπρο πτυχίο στον Χορό

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

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

6 Συνεργασίες με διεθνείς καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς

7 Ευκαιρίες για συμμετοχή σε συναυλίες και παραστάσεις 
χορού

Χορευτική παράσταση από φοιτητές του UNIC

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πιστεύουμε ακράδαντα 
στη γόνιμη και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτονόητα, λοιπόν, το 
Τμήμα των Παιδαγωγικών Σπουδών ήταν το πρώτο που 
ενστερνίστηκε αυτό το όραμα. Σήμερα, το Τμήμα μας 
πρωτοπορεί στην εξ αποστάσεως/online εκπαίδευση σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, καθώς, μέσα από τα προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματά μας στις Επιστήμες Αγωγής, 
διδάσκουμε χιλιάδες μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 
εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και τη 
θεωρία μαθησιακού σχεδιασμού. Επίσης, το Τμήμα 
υποστηρίζει την Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, η οποία είναι εστιασμένη στον διαπολιτισμικό 
διάλογο. Η απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα μας θα 
σας εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες 
προκειμένου να ακολουθήσετε μία επιτυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία ως ενεργός συμμέτοχος 
στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω των πιο 
αποδοτικών και πρόσφορων μεθόδων διδασκαλίας. 
Κοντά μας, θα γνωρίσετε σε βάθος τις θεμελιώδεις πτυχές 
της εκπαίδευσης και θα αναπτύξετε τις δεξιότητες που 
χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός, τόσο σε φυσικό όσο και σε 
εικονικό περιβάλλον διδασκαλίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ UNIC 

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

2 Ισχυρή ικανότητα διευθέτησης θέσεων πρακτικής 
άσκησης για τους φοιτητές

3 Πολυπληθέστερη ομάδα φοιτητών στο Πανεπιστήμιο

4 Έδρα UNESCO με την κατεύθυνση: «Πολιτισμική 
Ετερότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν 
Πολιτισμό Ειρήνης»

5 Πρωτοποριακή χρήση των πιο προηγμένων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση

6 Πτυχία στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση

7 Σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στις Επιστήμες 
Αγωγής

Η Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Οι Βιοϊατρικές Επιστήμες είναι ένας συναρπαστικός τομέας 
που διέπεται από γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και 
πρωτοποριακά ιατρικά επιτεύγματα. Σε διεθνές επίπεδο 
δίνεται κυρίως έμφαση στη θεραπεία ασθενειών με 
βλαστοκύτταρα, στη γονιδιωματική και στη θεραπεία 
ασθενειών που προσβάλουν τη γνωστική λειτουργία του 
ανθρώπου. Επιπλέον, η χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος, η ραγδαία ανάπτυξη νέων γενετικών 
τεχνολογιών και η εξατομικευμένη ιατρική με εφαρμογές 
στη θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών αρχίζουν 
να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πραγματικότητας. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών 
Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας φέρνουν 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε επαφή μ’ ένα πολύ 
ελκυστικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δημιουργούν 
προοπτικές εργασίας σ’ ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως 
η φροντίδα υγείας, η έρευνα και η εκπαίδευση. Τα 
προγράμματά μας θα σας δώσουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχετε ενεργά σ’ έναν άκρως ενδιαφέροντα, 
καινοτόμο χώρο επιστημονικής έρευνας και θα σας 
δώσουν τα αναγκαία εφόδια ώστε να συμβάλετε, ως 
επαγγελματίες πλέον, στη βελτίωση των προτύπων υγείας 
στην Κύπρο και στον κόσμο. Το Τμήμα διατηρεί στενή 
συνεργασία με το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στην 
περιοχή σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ UNIC 

1 Εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, με μεγάλο 
αριθμό διδασκόντων πλήρους απασχόλησης που 
συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες σε 
διαφορετικά πεδία, με πάνω από 50 δημοσιεύσεις ετησίως

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

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

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

5 Προγράμματα πλήρως αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες 
Επαγγελματικές Οργανώσεις στην Κύπρο και την ΕΕ

6 Ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια προηγμένης 
τεχνολογίας

7 Το πρώτο πρόγραμμα στην Επιστήμη του Αθλητισμού στην 
Κύπρο

8 Υψηλό ποσοστό άμεσης εξεύρεσης εργασίας στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό μετά την αποφοίτηση

Εργαστήριο Φαρμακευτικής

Μάθημα στο Εργαστήριο Πολιτικής Μηχανικής

Το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
προσφέρει προγράμματα σε όλους τους βασικούς 
επιμέρους κλάδους της Μηχανικής: Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική & Μηχανική 
Περιβάλλοντος και Μηχανική Πετρελαίου & Φυσικού 
Αερίου. Όλοι οι κλάδοι σπουδών είναι εγκεκριμένοι από 
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η 
επιστήμη της Μηχανικής υπόκειται σε συνεχή τεχνολογική 
εξέλιξη λόγω νέων ανακαλύψεων, αναδυόμενων 
τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών, με σημαντικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Κάθε ένα 
από τα προγράμματα που προσφέρονται από το Τμήμα 
υποστηρίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένα μέλη ΔΕΠ 
με μακρόχρονη εμπειρία στη διδασκαλία και την έρευνα, 
καθώς και από πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υψηλής 
τεχνολογίας, που προάγουν την εμπειρία και την τεχνική 
κατάρτιση. Το Τμήμα παράγει αποφοίτους με εξαιρετικά 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι οποίοι είναι περιζήτητοι 
στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΣΤΟ UNIC

1 Οι πτυχιούχοι του UNIC απασχολούνται από γνωστές 
εταιρείες που εργάζονται σε μεγάλα έργα μηχανικής με 
τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία

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

3 Ακαδημαϊκό προσωπικό με μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων και συμμετοχή σε χρηματοδοτημένα 
ερευνητικά έργα, διαμέσου ερευνητικών συνεργασιών 
με τη βιομηχανία, άλλα πανεπιστήμια, καθώς και 
ερευνητικά κέντρα

4 Οι μηχανολογικές βιομηχανίες λειτουργούν σ' ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι 
πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες και γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η 
διδασκαλία στο Τμήμα γίνεται κυρίως στα αγγλικά και 
έτσι οι απόφοιτοί μας είναι σε θέση να βρουν εργασία 
στον κλάδο σε όλες τις χώρες

5 Σύγχρονα εργαστήρια και εγκαταστάσεις με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλισμένους με 
εξειδικευμένα λογισμικά

6 Πρόσβαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες μέσω του 
ερευνητικού δικτύου του UNIC το οποίο περιλαμβάνει 
βιομηχανίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά 
τον κόσμο

7 Μικρές τάξεις (κάτω των 20 φοιτητών), που προάγουν 
την αριστεία στη διδασκαλία και τη μάθηση
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Η τεχνολογία και οι εφαρμογές της εξελίσσονται σήμερα 
με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην ταχύτητα επέκτασης των κλάδων 
της Πληροφορικής και των Μαθηματικών, καθώς και 
στο εύρος της επιρροής που τα πεδία αυτά ασκούν 
στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες. Το Τμήμα 
Πληροφορικής εκπαιδεύει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές 
του προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν και να 
συμμετέχουν στις ραγδαίες αλλαγές στον χώρο της 
Πληροφορικής. Στα προγράμματα του Τμήματός μας, θα 
έρθετε σε επαφή με τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις 
στο αντικείμενο αυτό, θα εμπλακείτε σε έρευνα αιχμής που 
αφορά, ανάμεσα σε άλλα, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην 
Κυβερνοασφάλεια, στην Εικονική Πραγματικότητα και στο 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) αλλά και θα αναπτύξετε 
την ικανότητα να λύνετε περίπλοκα προβλήματα, 
ώστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη μελλοντική 
σταδιοδρομία σας σε συναφείς κλάδους. Είναι μία 
σπουδαία αφετηρία απ' όπου μπορούν οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες μας να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΣΤΟ UNIC 

1 Διακεκριμένοι διδάσκοντες διεθνούς φήμης και 
εμβέλειας

2 Καινοτόμα προγράμματα, με κατευθύνσεις σε τρέχουσες 
και αναδυόμενες τάσεις στον κλάδο

3 Συμμετοχή των φοιτητών σε έρευνα αιχμής σε 
ιδιαίτερα σύγχρονα και επίκαιρα αντικείμενα, όπως 
Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, Ασφάλεια 
Κυβερνοχώρου, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τεχνολογία 
Blockchain και Εικονική Πραγματικότητα

4 Το UNIC είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση για την τεχνολογία blockchain

5 Συμμετοχή φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς 
(Hackathon, PentestCyprus, Imagine Cup) και διεθνείς 
βραβεύσεις: Παγκόσμιος Ημιτελικός για το Microsoft 
Imagine Cup (2015) και Βραβείο Δημιουργικότητας 
Facebook (2016)

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

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

Επίδειξη HTC Vive στο Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας του UNIC

Εδώ και δύο δεκαετίες, το UNIC ηγείται της ανάπτυξης 
των προγραμμάτων επιστημών ζωής και υγείας στην 
Κύπρο. Το 2011, ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιό μας το πρώτο 
πρόγραμμα Ιατρικής στην Κύπρο, το 4ετές πρόγραμμα 
MBBS σε συνεργασία με το St George’s, University of 
London. Η υψηλή ποιότητα του προγράμματος αυτού 
είναι διασφαλισμένη αφού είναι πιστοποιημένο από το 
Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει 
επίσης το 6ετές πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση του 
ιατρικού τίτλου MD, τρία μεταπτυχιακά στους τομείς 
της Δημόσιας Υγείας (MPH), της Διοίκησης Υπηρεσιών 
Υγείας (MHSA) και της Οικογενειακής Ιατρικής (MSc), 
καθώς και διδακτορικό στις Ιατρικές Επιστήμες (PhD). 
Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 740 φοιτητές απ’ 
όλο τον κόσμο –από χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία– φοιτούν στη Σχολή 
μας. Οι διεθνείς συνεργασίες με έγκριτα πανεπιστήμια 
και ιατρικά κέντρα, οι παγκοσμίου φήμης καθηγητές και 
οι υπερσύγχρονες εκγαταστάσεις που περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, το κέντρο ανατομίας, τη βιβλιοθήκη, 
και τα εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων, ιστολογίας και 
παθολογίας, διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. 
Η ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση προάγει τη γνώση 
μέσα από τη συνεργασία και την πρακτική εμπειρία και 
αναπτύσσει την κριτική σκέψη και τον προβληματισμό. 
Οι απόφοιτοί μας ασκούν το ιατρικό επάγγελμα διεθνώς, 
σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το ΗΒ, διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, το Ισραήλ και ο Λίβανος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ UNIC 

1 Η πρώτη και μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο

2 Περισσότεροι από 740 φοιτητές από 58 χώρες, κυρίως 
από τις ΗΠΑ, το ΗΒ, τον Καναδά, την Αυστραλία, 
καθώς και από διάφορες χώρες της Ευρώπης

3 Πρόγραμμα MBBS σε συνεργασία με το St George’s, 
University of London, τη 2η αρχαιότερη Ιατρική Σχολή 
στην Αγγλία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των 250 
κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο

4 Πρωτοποριακό πρόγραμμα με άσκηση σε κλινικό 
περιβάλλον, επικεντρωμένο στη μάθηση μέσω 
επίλυσης προβλημάτων

5 Συνεργασία με νοσοκομεία για πρακτική άσκηση στις 
ΗΠΑ, την Αγγλία, το Ισραήλ και την Κύπρο

6 99% ποσοστό απασχόλησης με πολλούς φοιτητές 
μας να εργάζονται σε κορυφαία νοσοκομεία όπως τα 
Oxford, Cambridge, Harvard, Mount Sinai

7 Ολοκαίνουριες εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας 
που περιλαμβάνουν Κέντρο Ανατομίας και Εργαστήρια 
Κλινικών Δεξιοτήτων

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής 
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Ιατρικό Κέντρο Sheba, Tel Hashomer, Ισραήλ
Το Ιατρικό Κέντρο Sheba είναι ένα τριτοβάθμιο 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί και 
ως εθνικό ιατρικό κέντρο. Βρίσκεται στο Tel Hashomer, 
κοντά στην πρωτεύουσα Τελ Αβίβ, και θεωρείται το πιο 
ολοκληρωμένο ιατρικό κέντρο στη Μέση Ανατολή και 
παγκόσμιο κέντρο ιατρικής εκπαίδευσης και επιστημονικής 
έρευνας. Το Newsweek κατατάσει το Ιατρικό Κέντρο Sheba 
ανάμεσα στα 10 καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου.

Σήμερα, το Ιατρικό Κέντρο Sheba διαθέτει έξι μεγάλες 
κτηριακές εγκαταστάσεις: το ιατρικό ερευνητικό συγκρότημα, 
την πανεπιστημιούπολη, το νοσοκομείο εντατικής νοσηλείας, 
το νοσοκομείο παίδων, τη γυναικολογική κλινική και το 
κέντρο αποκατάστασης. Συνολικά περιλαμβάνει 64 ιατρικά 
τμήματα, 75 εργαστήρια, 110 κλινικές εξωτερικών ασθενών 
και 1,700 κλίνες. Με προσωπικό που ξεπερνά τις 6,000, το 
Sheba διενεργεί 32,000 εγχειρήσεις και δέχεται 1.5 εκατ. 
επισκέψεις ασθενών ετησίως.

Νοσοκομείο Barnsley NHS Foundation Trust, 
Μπάρνσλεϊ, Ηνωμένο Βασίλειο
Το Barnsley Hospital NHS Foundation Trust κτίστηκε τη 
δεκαετία του 1970 και καλύπτει τους περίπου 250,000 
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μπάρνσλεϊ. 
Σήμερα διαθέτει 350 κλίνες και παρέχει ένα πλήρες 
φάσμα γενικών ιατρικών υπηρεσιών για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς. Επιπρόσθετα, και σε συνεργασία 
με το Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, 
παρέχει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες στους τομείς 
της ογκολογίας και της χειρουργικής. Κατά τη διάρκεια 
της διετίας 2016-2017, το νοσοκομείο του Μπάρνσλεϊ 
δέχθηκε 412,833 ασθενείς, πραγματοποίησε 265,374 
κλινικές εξετάσεις και περιέθαλψε 83,550 ασθενείς στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Λεμεσός, Κύπρος
Με 410 κλίνες, το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είναι το 
2ο μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Κύπρο. Παρέχει ιατρικές 
υπηρεσίες στους 200,000 κατοίκους της πόλης και της 
επαρχίας Λεμεσού, ενώ καλύπτει και την επαρχία Πάφου σε 
ό,τι αφορά ορισμένες ειδικότητες, που δεν προσφέρονται στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 
διαθέτει ειδικότητες όπως η χειρουργική, η παθολογία, 
η καρδιολογία, η ορθοπεδική, η γυναικολογία/μαιευτική 
και η νεφρολογία.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είναι το μοναδικό νοσοκομείο 
στην Κύπρο με ειδική μονάδα παροχής υπηρεσιών 
για μολυσματικές ασθένειες. Διαθέτει επίσης κέντρο 
που προσφέρει προγράμματα κατάρτισης για Πρώτες 
Βοήθειες ή Επείγουσα Βοήθεια σε τραυματίες ή βαριά 
πάσχοντες (ATLS PHTLS).

Κλινική άσκηση σε 4 χώρες
Μ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλινικής κατάρτισης 
που εκτείνεται σε τρεις ηπείρους, η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μία πραγματικά 
διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία. Τα πρώτα δύο έτη σπουδών 
για το πρόγραμμα MBBS και τα πρώτα τέσσερα έτη για 
το πρόγραμμα MD πραγματοποιούνται στην Κύπρο, με 
τους φοιτητές να αποκτούν από τα πρώτα εξάμηνα κλινική 
εμπειρία στα σημαντικότερα νοσοκομεία της χώρας.

Τα δύο τελευταία χρόνια σπουδών τους, οι φοιτητές 
του προγράμματος MBBS τοποθετούνται σ’ ένα από τα 
ακόλουθα συνεργαζόμενα νοσοκομεία:

 • Baltimore Washington Medical Center, University 
of Maryland, Μέριλαντ (για φοιτητές όλων 
των εθνικοτήτων)

 • Swedish Covenant Hospital, Σικάγο (μόνο για 
Αμερικανούς και Καναδούς φοιτητές)

 • Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (για φοιτητές όλων 
των εθνικοτήτων)

 • Sheba Medical Centre, Ισραήλ (μόνο για 
Ισραηλίτες φοιτητές)

Οι φοιτητές του προγράμματος MBBS που 
πραγματοποιούν την κλινική τους κατάρτιση στην Κύπρο 
και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά το αντίστοιχο 
περιβάλλον των ΗΠΑ, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν 
για διάστημα από 10 μέχρι 17 εβδομάδες σε περισσότερα 
από 25 νοσοκομεία στις ΗΠΑ, με τα οποία συνεργάζεται η 
Ιατρική Σχολή. 

Για την κλινική τους κατάρτιση οι φοιτητές του προγράμματος 
MD έχουν τη δυνατότητα, τα δύο τελευταία χρόνια σπουδών 
τους, να ενταχθούν είτε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είτε 
στο Barnsley Hospital NHS Foundation Trust του Ηνωμένου 
Βασιλείου, δεδομένου ότι κατέχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν κλινική άσκηση στο 
Baltimore Washington Medical Center, University of 
Maryland της Βαλτιμόρης ή στο Swedish Covenant 
Hospital του Σικάγου πρέπει να περάσουν το πρώτο στάδιο 
των αμερικανικών εξετάσεων Άδειας Άσκησης του Ιατρικού 
Επαγγέλματος (USMLE, Step 1). Η Ιατρική Σχολή προσφέρει 
ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή υποστήριξη στην προετοιμασία 
για τις εξετάσεις USMLE, η οποία συμπεριλαμβάνει 
προσωπική συμβουλευτική και πρακτική εξάσκηση. Οι 
φοιτητές που δεν επιτυγχάνουν σε αυτή την εξέταση 
ολοκληρώνουν την κλινική εκπαίδευσή τους στην Κύπρο.

Επιτυχίες αποφοίτων
Η επιτυχία κάθε Ιατρικής Σχολής αντικατοπτρίζεται και 
στην επιτυχία των αποφοίτων της. Μέχρι τώρα έχουν 
αποφοιτήσει τέσσερεις τάξεις (2015-2018) και οι απόφοιτοι 
έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε παγκοσμίου κύρους ιατρικά 
κέντρα όπως το John Radcliffe Hospital της Οξφόρδης και 
το Addenbrooke’s Hospital του Κέιμπριτζ, το St. Mary’s 
Hospital, το King’s College Hospital και το University 
College Hospital του Λονδίνου, το Massachusetts General 
Hospital της Βοστώνης, το Thomas Jefferson University 
Hospital της Φιλαδέλφειας, το Mount Sinai της Νέας 
Υόρκης καθώς και το Dalhousie University Halifax και το 
University of Toronto του Καναδά.

Swedish Covenant Hospital, Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ
Το Swedish Covenant Hospital είναι μία ολοκληρωμένη 
μονάδα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες 
υγείας και ευεξίας στη βόρεια και βορειοδυτική περιοχή του 
Σικάγου. Προσφέρει μία σειρά ιατρικών προγραμμάτων, 
ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες 
περίθαλψης για καρδιοπάθειες, καρκίνο, ορθοπεδικά και 
γυναικολογικά προβλήματα, προβλήματα στην πλάτη καθώς 
και για περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Είναι ένα από τα λίγα 
ανεξάρτητα, μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία της περιοχής και 
η αποστολή του είναι να παρέχει παρηγορητική φροντίδα 
μέσα σ’ ένα θεραπευτικό περιβάλλον. Με 335 κλίνες και 2,444 
υπαλλήλους (ανάμεσα στους οποίους και περισσότεροι από 
550 ιατροί), το Swedish Covenant Hospital δέχεται κάθε 
χρόνο περισσότερους από 14,500 ασθενείς και αντιμετωπίζει 
περίπου 48,000 περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Είναι 
συνδεδεμένο με τρεις αμερικανικές Ιατρικές Σχολές, ενώ η 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί τον 
αποκλειστικό διεθνή εκπαιδευτικό συνεργάτη του.

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία
UM Baltimore Washington Medical Center, ΗΠΑ 
Το UM Baltimore Washington Medical Center είναι ένα 
περιφερειακό νοσοκομείο, που βρίσκεται στο προάστιο 
Glen Burnie, ανάμεσα στη Βαλτιμόρη, το Μέριλαντ και 
την Ουάσιγκτον (Περιφέρεια της Κολούμπια), και κοντά 
στην Αννάπολις, πρωτεύουσα του Μέριλαντ. Είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα της περιοχής, με 288 
κλίνες, 2,200 υπαλλήλους και 700 γιατρούς και προσφέρει 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Εκτός από 
την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, το UM 
Baltimore Washington Medical Center παρέχει ευκαιρίες 
για εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική ανέλιξη 
σε ειδικευόμενους γιατρούς και συνεργάτες, μέσα από 
πολυάριθμα προγράμματα και υποτροφίες του University 
of Maryland Medical System, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα ειδικοτήτων.
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Με περισσότερα από 20 χρόνια στην παροχή 
άριστης νομικής εκπαίδευσης, το Τμήμα Νομικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας ήταν το πρώτο στην Κύπρο που 
απένειμε πτυχίο Νομικής, επίσημα αναγνωρισμένο από την 
Κυπριακή Δημοκρατία και το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου. 
Σήμερα, προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα Νομικής στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα και συγκριτική νομική εκπαίδευση από τη σκοπιά 
του Κοινού Δικαίου, του Ηπειρωτικού Δικαίου και του 
Μικτού Νομικού Συστήματος. Τα προγράμματα σπουδών 
μας στοχεύουν στο να εφοδιάσουν τους φοιτητές μας 
με εξαιρετικές ικανότητες και νομικές γνώσεις, ώστε να 
διασφαλίσουν αξιόλογες επαγγελματικές θέσεις πάνω 
στο αντικείμενο (δικηγόροι, δικαστές, νομικοί σύμβουλοι, 
διευθυντικά στελέχη σε ιδιωτικές και πολυεθνικές 
εταιρείες και δημόσιοι αξιωματούχοι).Τα προπτυχιακά 
και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα σπουδών είναι 
σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις κλίσεις των φοιτητών και των φοιτητριών 
μας και έτσι να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους 
επιλογές μετά την αποφοίτηση. Το Τμήμα παρέχει στους 
φοιτητές του πολύτιμες ακαδημαϊκές δεξιότητες μέσα σ’ 
ένα αμιγώς νομικό περιβάλλον από καθηγητές με γνώσεις, 
εμπειρία και μεταδοτικότητα. Πολλοί απόφοιτοί μας έχουν 
διαπρέψει ως νομικοί σε χώρες σ’ όλον τον κόσμο.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΟ UNIC 

1 Το μοναδικό Τμήμα στον κόσμο που προσφέρει 
συγκριτική νομική εκπαίδευση από τη σκοπιά του 
Κοινού Δικαίου, του Ηπειρωτικού Δικαίου και του 
Μικτού Νομικού Συστήματος

2 Πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών, στα οποία 
διδάσκουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί νομικοί και μάχιμοι 
δικηγόροι στην Κύπρο

3 Κοινό διδακτορικό πρόγραμμα με κορυφαία διεθνή 
Πανεπιστήμια: Πάδοβα, Ζάγκρεμπ και Δυτικού Σύδνεϋ

4 Διδακτορικό στη Νομική σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς νομικής έρευνας υπό την επίβλεψη ειδικών του 
κάθε τομέα

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

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

7 Συνεργασία με την Unidroit και το Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Τσάτσου και πλήρες 
μέλος της European Law Faculties Association (ELFA)

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

2ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, 
το μεγαλύτερο του είδους στην περιοχή 

Τα μεγάλα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα 
που αφορούν στην Κύπρο, στην ανατολική Μεσόγειο 
και στην ευρύτερη περιοχή, στην ΕΕ και στη διεθνή 
σκηνή βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς μεταβολής. 
Τα προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας αποσκοπούν στην ανάλυση και αξιολόγηση 
των ζητημάτων αυτών, εστιάζουν σε εξειδικευμένες 
πτυχές τους και επιτρέπουν στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες τους να ακολουθήσουν μία σταδιοδρομία στους 
τομείς των Διεθνών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Σπουδών 
και της Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχουμε τη διεξοδική 
εκπαίδευση, τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται 
οι απόφοιτοι, ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά σε 
σχετικές θέσεις εργασίας, καθώς μπορούν να εργαστούν 
σε διεθνείς οργανισμούς, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
σε πολυεθνικές εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 
Τμήμα χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για τις σπουδές με 
αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανατολική 
Μεσόγειο. Διαθέτει υψηλόβαθμο εκπαιδευτικό προσωπικό 
και την κορυφαία ερευνητική ομάδα Διεθνών Σχέσεων 
στην Κύπρο, η οποία εκπροσωπείται πολύ συχνά στο 
Εθνικό Γεωστρατηγικό Συμβούλιο. Παρέχει ένα αξιόλογο 
περιβάλλον σπουδών σε φοιτητές που αναζητούν να 
ειδικευτούν στα θέματα της περιοχής και σε φοιτητές 
προγραμμάτων ανταλλαγής που επιθυμούν να ενισχύσουν 
τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στοχευμένα.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ UNIC 

1 Σπουδές σε κράτος μέλος της ΕΕ με εξαιρετικούς δεσμούς 
με την ανατολική Μεσόγειο, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, 
μια περιοχή σε γεωπολιτική θέση-κλειδί 

2 Ένα από τα κορυφαία τμήματα του κόσμου για τα ζητήματα 
της ανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο το Κέντρο 
Πρωτοβουλίας Ανατολικών Μεσογειακών Σπουδών (EMSI)

3 Ένα από τα κορυφαία τμήματα της περιοχής στον κλάδο 
των Διεθνών Σχέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης

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

5 Εκδίδει το The Cyprus Review, το πρώτο αγγλόφωνο 
επιστημονικό περιοδικό με αντικείμενο πρωτότυπες 
κυπρολογικές έρευνες

6 Εκδίδει την επιστημονική επετηρίδα Eastern Mediterranean 
Geopolitical Review που εστιάζει σε θέματα τα οποία 
επηρεάζουν την ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

7 Συμφωνία διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και διπλών 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το φημισμένο 
πανεπιστήμιο MGIMO της Ρωσίας  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο
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Η Globaltraining είναι ένας κορυφαίος οργανισμός, 
ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού 
τομέα στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Στην 
25χρονη επιτυχημένη πορεία της, η Globaltraining έχει 
καταστεί ένα διεθνούς φήμης κέντρο αριστείας, έχοντας 
εκπαιδεύσει προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους, 
οικονομικούς διευθυντές και συνεταίρους κορυφαίων 
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών, λογιστικών και 
ελεγκτικών οίκων, μεγάλων διεθνών τραπεζών και 
πολυεθνικών εταιρειών. Από τα εκπαιδευτικά κέντρα 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Αθήνας και Βουκουρεστίου έχουν 
αναδυθεί κορυφαίοι επαγγελματίες, με εντυπωσιακές 
επιδόσεις σε επαγγελματικές εξετάσεις και εξαιρετικές 
επιτυχίες σε παγκόσμιους διαγωνισμούς κάθε χρόνο. Τα 
τελευταία έξι χρόνια, οι φοιτητές της Globaltraining έχουν 
συγκεντρώσει πάνω από 60 διεθνή βραβεία στις εξετάσεις 
της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και 
του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την 
Ουαλία (ICAEW).

Η Globaltraining είναι επίσημος πάροχος δομημένων 
επαγγελματικών μαθημάτων, τα οποία οδηγούν σε διεθνή 
επαγγελματικά προσόντα, όπως οι ACCA (Chartered 
Certified Accountant), ACA (Chartered Accountant), CFA 
(Chartered Financial Analyst), CIA (Certified Internal 
Auditor), CFΕ (Certified Fraud Examiner), ADIT (Advanced 
Diploma in International Taxation) του Chartered Institute 
of Taxation, και προετοιμάζουν τους υποψήφιους των 
εξετάσεων CySEС. Είναι επίσημος πάροχος μάθησης 
(Platinum Learning Partner) του ACCA και Εταίρος στη 
Μάθηση του ICAEW.

Η Globaltraining είναι ο αποκλειστικός Εκπαιδευτικός 
Συνεργάτης του International Compliance Association 
(ICA) στην Κύπρο, του μεγαλύτερου επαγγελματικού 
οργανισμού στο κόσμο για θέματα Συμμόρφωσης, 
Οικονομικού Εγκλήματος και Ξεπλύματος Χρήματος 
(AML). Το ICA ειδικεύεται στην παροχή ενός 
ευρέως φάσματος εξειδικευμένων επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων και διπλωμάτων διεθνούς αναγνώρισης, 
σε συνεργασία με το Alliance Manchester Business 
School του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Είναι 
επίσης αποκλειστικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου 
Bangor για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA για 
Ορκωτούς Τραπεζίτες σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία και 
ανατολική Ευρώπη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20,000+ 

1,800+

4

150+

10+
300+

κέντρα σε
Κύπρο, Ελλάδα
και Ρουμανία

επαγγελματικοί
τίτλοι

διεθνείς και παγκύπριες 
διακρίσεις τα 
τελευταία 25 χρόνια 

σεμινάρια
τον χρόνο

συμμετέχοντες
σε επαγγελματικά

σεμινάρια CPD
τον χρόνο

φοιτητές και απόφοιτοι

οργανισμός
στον κόσμο
που προσέφερε τον
επαγγελματικό τίτλο
ACA (ICAEW) 
εκτός Ην. Βασιλείου

ος
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
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παγκόσμιοι διαγωνισμοί
πρόβλεψης για τη βελτίωση

της ακρίβειας των προβλέψεων

Ερευνητικά Κέντρα
25

AI Lab

4
AR/VR 

M

Έρευνα στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη 
και στη Μηχανική Μάθηση

ενεργά 
προγράμματα
Horizon 2020

Έρευνα στην
επαυξημένη & στην

εικονική πραγματικότητα
στην εκπαίδευση
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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 Πανεπιστήμιό μας επιδιώκει την ανάπτυξη 
συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
στην πραγμάτευση διαφόρων θεματικών.

Το Πανεπιστήμιο μετέχει ενεργά, ανάμεσα σε άλλα, στα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενδεικτικά, 
συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Horizon 2020, 
μέσω των οποίων συνεργάζεται με σημαντικά πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και το Ισραήλ, ενώ το 
πιο πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα (DIALLS) στο οποίο 
συμμετέχει είναι υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση 
του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Μέσα από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά έργα, άλλοτε 
ως εταίρος και άλλοτε ως συντονιστής, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας έχει αναπτύξει μία ευρεία βάση γνώσεων και έχει 
συσσωρεύσει τεχνογνωσία όσον αφορά τόσο στη διεξαγωγή 
έρευνας όσο και στη διαχείριση ερευνητικών έργων. Οι 
ερευνητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εστιάζουν στη 
διερεύνηση σύγχρονων ζητημάτων σ’ ένα εύρος γνωστικών 
πεδίων όπως είναι αυτά της επιστήμης και τεχνολογίας, 
των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των 
επιχειρήσεων και της ιατρικής.

Στο πλαίσιο του οράματός του να καταστεί πρωτοπόρο 
ίδρυμα στην έρευνα και την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας έχει συνεισφέρει στη δημιουργία 25 ερευνητικών 
κέντρων και συμβεβλημένων ιδρυμάτων. Ανάμεσα σε 
αυτά είναι και το Institute For the Future (IFF), το οποίο 
επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς έρευνας και 
μελέτης: επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, τεχνητή 
νοημοσύνη και τεχνολογία Blockchain και ψηφιακό νόμισμα. 

Ερευνητικά Κέντρα και Δίκτυα
 • Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF)

 - Κέντρο Οικονομικών Σπουδών (CES)
 - Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης και Ενεργειακής 

Πολιτικής (CGD)
 - Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Κοινωνικής 

Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (RCSWSP)
 - Κέντρο Έρευνας για τον Τουρισμό και τις 

Μεταφορές (TTRC)
 - Κέντρο Διαχείρισης Γνώσης, Διαδικασιών και 

Έρευνας (Know2Pro)
 - Cyprus Centre for Law and Justice (CCLJ)

 • Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας και Αναβάθμισης της 
Εκπαίδευσης (ΙΔΑΠΕ)

 • Institute For the Future (IFF)
 • Διπλωματική Ακαδημία
 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (EDC)
 • Πρωτοβουλία Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου (EMSI)
 • AI Lab
 • N Lab

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

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

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

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

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

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Σύστημα Εντοπισμού Αντικειμένων που αναπτύχθηκε από τον Ιωάννη 
Κυριακίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Μηχανικής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 
(M-COMPETITIONS)
Οι Διαγωνισμοί Πρόβλεψης M-Competitions είναι το 
πνευματικό παιδί του Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη, 
πρωτοπόρου στον τομέα και, κατά πολλούς, πατέρα 
των διαγωνισμών μεθόδων και τεχνικών πρόβλεψης. Η 
πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από περίπου 
τέσσερις δεκαετίες με τη διεξαγωγή διαγωνισμών πρόβλεψης 
(M-Competitions) το 1982, και κατόπιν το 1993, το 2000 και το 
2018. Ήδη οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη 
βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων και στην ενημέρωση 
των μάνατζερ θεσμών και επιχειρήσεων σχετικά με την πλέον 
κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης για τις ειδικές τους ανάγκες.

Το M4 (Makridakis 4) διοργανώθηκε από το Institute For 
the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τη στήριξη 
της Μονάδας Προβλέψεων και Στρατηγικής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Εταιρείες κολοσσοί όπως 
η UBER και η Amazon στήριξαν το M4 απονέμοντας στους 
νικητές χρηματικά έπαθλα και τιμητικά βραβεία.

4ος Διαγωνισμός Πρόβλεψης - M4 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες από 48 χώρες, 
μεταξύ των οποίων ήταν και οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η 
Βραζιλία, η Αυστραλία, η Μαλαισία και η Ελλάδα. Τα πέντε 
κυριότερα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Πρόβλεψης 
M4 έχουν ως εξής:

 • Ο συνδυασμός μεθόδων ήταν ο «βασιλιάς» του 
Μ4. Από τις 17 πιο ακριβείς μεθόδους, οι 12 ήταν 
«συνδυασμοί» κυρίως στατιστικών προσεγγίσεων.

 • Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν μία «υβριδική» προσέγγιση 
που χρησιμοποίησε τόσο στατιστικά στοιχεία όσο 
και στοιχεία νοημοσύνης των μηχανών (ΝM). Αυτή 
η μέθοδος παρήγαγε τις πιο ακριβείς προβλέψεις 
αλλά και τα πιο ακριβή διαστήματα πρόβλεψης (PIs) 
και υποβλήθηκε από τον Slawek Smyl, επιστήμονα 
δεδομένων στην Uber Technologies. Σύμφωνα με το 
ποσοστό ακρίβειας, η πρόβλεψή του ήταν σχεδόν 10% 
ακριβέστερη από το συγκριτικό σημείο αναφοράς.

 • Η δεύτερη πιο ακριβής μέθοδος ήταν ένας συνδυασμός 
επτά στατιστικών μεθόδων και μίας μεθόδου που 
βασίζεται στη ΝΜ, με τα βάρη στάθμισης του μέσου 
όρου να υπολογίζονται από έναν αλγόριθμο της ΝΜ 
που προγραμματίστηκε να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα 
πρόβλεψης μέσω της διαδικασίας παρακράτησης 
(holdout tests). Αυτή η μέθοδος υποβλήθηκε από 
κοινού από το Πανεπιστήμιο της Κορούνια της Ισπανίας 
και το Πανεπιστήμιο Monash της Αυστραλίας

 • Οι δύο πρώτες ακριβέστερες μέθοδοι επέδειξαν επίσης 
μία εκπληκτική επιτυχία στον σωστό προσδιορισμό 
διαστημάτων πρόβλεψης σε ποσοστό 95%. Αυτές είναι 

οι πρώτες μέθοδοι, εξ όσον γνωρίζουμε, που έχουν 
πετύχει αυτόν τον προσδιορισμό, αντί να υποτιμούν 
ουσιαστικά την αβεβαιότητα 

Οι έξι καθαρές μέθοδοι ΝM που υποβλήθηκαν στο M4 είχαν 
όλες κακή απόδοση. Καμία από αυτές δεν ήταν ακριβέστερη 
από την Comb και μόνο μία ήταν ακριβέστερη από μια μέθοδο 
αναφοράς. Αυτή η εξέλιξη υποστηρίζει τα πορίσματα της πιο 
πρόσφατης έρευνας των καθηγητών Μακριδάκη, Σπηλιώτη και 
Ασημακόπουλου, που δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE.

Καθηγητής Σπύρος Μακριδάκης 
Ο Σπύρος Μακριδάκης είναι Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Διευθυντής του 
IFF. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Επιστημών των 
Αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο INSEAD και 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ένας από τους 
κορυφαίους ειδικούς στις προβλέψεις και στη 
στρατηγική στον κόσμο, με πολλές δημοσιεύσεις 
και βιβλία. Ο Μακριδάκης είναι ένας από τους 
ιδρυτές –και ο πρώτος αρχισυντάκτης– του 
επιστημονικού περιοδικού Journal of Forecasting 
και του International Journal of Forecasting, 
έκδοση του International Institute of Forecasters– 
στο οποίο επίσης διετέλεσε αρχισυντάκτης την 
περίοδο 1982-1987.

«Η πρόβλεψη είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό, 
τον προγραμματισμό και τις στρατηγικές αποφάσεις, 
τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κυβερνητικών 
οργανώσεων, επομένως οποιαδήποτε προσπάθεια 
βελτίωσης της ακρίβειάς της έχει μεγάλη 
πρακτική αξία. Είναι αναμφισβήτητα ένας κρίσιμος 
παράγοντας για, μεταξύ άλλων, τη μείωση του 
κόστους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών. Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα 
η συμμετοχή των επιχειρήσεων στον διαγωνισμό».

Τομείς εστίασης για το 2020
Το IFF έχει ξεχωρίσει τρεις τομείς μελέτης και έρευνας για 
την περίοδο 2018-2020: τεχνολογίες Blockchain (όπου το 
UNIC ήδη κατέχει την παγκόσμια πρωτοπορία), τεχνητή 
νοημοσύνη και επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα. 
Το Ινστιτούτο επιδιώκει να θέσει και να μελετήσει 
απαιτητικά αλλά άκρως ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: 
Πώς συγκρίνεται το Bitcoin με το Fedwire; Ποιες αλλαγές 
θα σηματοδοτήσουν τα αυτοοδηγούμενα οχήματα στους 
πολεοδομικούς κανόνες, στις ασφαλιστικές εταιρείες και 
στις δημόσιες συγκοινωνίες; Πότε θα αποκτήσουν νομικά 
δικαιώματα τα ρομπότ; Στόχος είναι να δοθεί η ώθηση 
σε φοιτητές και καθηγητές, ώστε να εξετάσουν τις αρχές 
χάραξης υπεύθυνων πολιτικών για τις τεχνολογικές αυτές 
μεταβολές, αλλά και σε ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων, 
ώστε να προετοιμαστούν και να επιδιώξουν τις επωφελείς 
κοινωνικά συνέπειες της εφαρμογής τους. Η αποστολή 
του Ινστιτούτου είναι από τη φύση της διεπιστημονική 
και λειτουργεί συνεργατικά με διάφορες Σχολές και 
Τμήματα του UNIC για την υποστήριξη ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων, ερευνών και κατάρτισης και τη διεξαγωγή 
συνεδρίων. Επίσης, επιζητεί συνεργασίες με άλλα 
πανεπιστήμια και ιδρύματα που επικεντρώνονται σε 
παρόμοιους τομείς.

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. Μία ευρεία γκάμα τεχνολογιών –
τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, 
ρομποτική, επαυξημένη πραγματικότητα (augmented 
reality), εικονική πραγματικότητα (virtual reality), τεχνολογία 
Blockchain, τηλεκατευθυνόμενες πτητικές μηχανές 
(drones), κατανεμημένοι αυτόνομοι οργανισμοί (distributed 
autonomous organisations), υπολογιστική ιατρική, 
σύγχρονη εξερεύνηση του διαστήματος– αναμένεται να 
αποκτήσουν εμπορική αξιοποίηση μέχρι το 2020. Κάθε 
μία από αυτές τις τεχνολογίες θα μπορούσε να είναι 
ανατρεπτική από μόνη της, ενώ, στο σύνολό τους, θα έχουν 
σύνθετη επίδραση στην οικονομία, τις κοινωνικές δομές, 
τα νομικά συστήματα, την κατανομή του εισοδήματος, τη 
διακυβέρνηση, την παιδεία και τις πολεμικές πρακτικές 
και θα θέσουν νέα ουσιαστικά ερωτήματα πάνω στην 
οργάνωση και τη δομή της κοινωνίας.
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Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θεωρείται από πολλούς 
ανεξάρτητους παρατηρητές πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο 
στον κόσμο σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας στην 
τεχνολογία Blockchain και στα Ψηφιακά Νομίσματα. Είναι 
το πρώτο Πανεπιστήμιο στον κόσμο που προσέφερε, 
ήδη από το 2014, ένα δωρεάν εξ αποστάσεως μάθημα 
(MOOC) στα Ψηφιακά Νομίσματα, το οποίο έχουν 
παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 30,000 
φοιτητές από 85 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Παράλληλα, 
το εξ αποστάσεως αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στο Ψηφιακό Νόμισμα (MSc in Digital Currency) του 
Πανεπιστημίου υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα 
στον τομέα παγκοσμίως και θεωρείται ευρέως το 
κορυφαίο στον κόσμο – όπως πιστοποιούν έγκυρα 
έντυπα όπως το περιοδικό The Merkle (Ιανουάριος 
2017). Οι απόφοιτοι του προγράμματος ήδη εργάζονται 
ή μετέχουν σε κορυφαίες εταιρείες Blockchain σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι από την 
άνοιξη του 2017 το πρώτο στον κόσμο το οποίο εκδίδει 
πλέον όλους τους τίτλους σπουδών των αποφοίτων 
του (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα) 
στο Bitcoin Blockchain, παρέχοντας παράλληλα 
άμεση ηλεκτρονική πιστοποίηση της γνησιότητας 
των τίτλων αυτών.

DECENTRALIZED
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει τη σειρά 
παγκόσμιων συνεδρίων DECENTRALIZED, η οποία 
αποτελεί μία πρωτοποριακή διάσκεψη κορυφής για 
επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς και είναι εστιασμένη 
στους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία Βlockchain 
και τα αποκεντρωμένα συστήματα επηρεάζουν τις εταιρείες 
και την κοινωνία.

Το συνέδριο επαναλαμβάνεται ετησίως και περιλαμβάνει 
εκατοντάδες ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη 
βιομηχανία και τους κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς 
και χιλιάδες συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, έχει σαν στόχο τη 
δημιουργία μίας πλατφόρμας για τη συλλογική προσπάθεια 
αξιοποίησης των τελευταίων καινοτομιών και την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτού του αναπτυσσόμενου 
οικοσυστήματος. 

Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το DECENTRALIZED 2019, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά 
στην Αθήνα, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου. 

Πληροφορίες σχετικά με το DECENTRALIZED μπορείτε να 
βρείτε στη διεύθυνση: www.decentralized.com. 

Εναρκτήρια ομιλία στο DECENTRALIZED 2018 από την κ. Εύα Καϊλή, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιστήμης και Τεχνολογίας (STOA) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πανεπιστήμιο διεθνώς 
που προσφέρει 
μεταπτυχιακό στο 
Ψηφιακό Νόμισμα

Πανεπιστήμιο 
που αποδέχεται 
πληρωμές 
σε  ψηφιακό νόμισμα

Πανεπιστήμιο που εκδίδει 
ακαδημαϊκά πιστοποιητικά 
στο Blockchain

Πρόγραμμα Σπουδών
παγκοσμίως

στο Ψηφιακό Νόμισμα

«Παρακολουθούμε την έλευση του 

Διαδικτύου του Νομίσματος 

να παρελαύνει μπροστά στα μάτια μας» 
δήλωσε ο Δρ. Χρήστος Βλάχος, 
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών του UNIC

Παγκόσμια Κάλυψη Τύπου

#1 University of Nicosia
#2 New York University
#3 Stanford University
#4 Princeton University
#5 Duke University

The Merkle, Ιανουάριος 2017

Πρόσφατη Κατάταξη 
σε Περιοδικό Τεχνολογίας Blockchain

σε αριθμό 
αποφοίτων

παγκοσμίως
στο Ψηφιακό

Νόμισμα 

#1ο

ο

ο

οι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
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Στα ίδια πλαίσια, η Ripple αποτελεί ιδρυτικό μέλος του 
IFF του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επιχορηγεί το Ripple 
Graduate Fellowship (υποτροφίες για μεταδιδακτορική 
έρευνα Blockchain στο Πανεπιστήμιό μας) καθώς και 
το Ripple Scholar Scheme (υποτροφίες σε φοιτητές του 
μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Νόμισμα).

Άμεση ηλεκτρονική πιστοποίηση γνησιότητας 
πτυχίου 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο 
στον κόσμο το οποίο εξέδωσε τίτλους σπουδών στο 
Bitcoin Blockchain, ένα αποκεντρωμένο και κατανεμημένο 
ψηφιακό μητρώο, ήδη από το 2014, αξιοποιώντας την 
τεχνολογία Blockchain για τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος πιστοποίησης της γνησιότητας των τίτλων 
σπουδών που εκδίδει. Σήμερα, το UNIC είναι το πρώτο 
Πανεπιστήμιο στον κόσμο που έχει κάνει τη μετάβαση από 
τη δοκιμαστική στην πλήρη εφαρμογή της πρωτοποριακής 
αυτής τεχνολογίας σε διαρκή βάση για όλους τους 
αποφοίτους του.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά διπλώματα) που εκδίδονται από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηφιοποιούνται πλέον και 
είναι διαθέσιμοι στους αποφοίτους μας online. Το 
ψηφιακό αποτύπωμα κάθε τίτλου προστίθεται επίσης 
στο Bitcoin Blockchain και προσφέρει κατόπιν –σε 
δυνητικούς εργοδότες ή άλλα Πανεπιστήμια– άμεση, 
ασφαλή και ψηφιακή πιστοποίηση γνησιότητας μέσω του 
σχετικού εργαλείου επαλήθευσης στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου μας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αυτή την υπηρεσία 
και σε άλλα ακαδημαϊκά και κυβερνητικά ιδρύματα σε 
ανοικτή/ελεύθερη βάση. Ήδη, άλλα Πανεπιστήμια (π.χ. 
το British University in Dubai) έχουν υιοθετήσει την 
τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιό μας για την 
ηλεκτρονική πιστοποίηση γνησιότητας των πτυχίων τους 
μέσω Blockchain. 

Η τεχνολογία, που έκανε δυνατή αυτή την εξέλιξη, 
αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα Blockchain 
του Ινστιτούτου για το Μέλλον (IFF) στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του 
Καθηγητή Γεώργιου Γιαγλή, παγκοσμίου φήμης αυθεντίας 
στα Ψηφιακά Νομίσματα και την τεχνολογία Blockchain

Ripple: Πανεπιστημιακή Πρωτοβουλία 
'Ερευνας για το Blockchain  
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει ενεργά 
στη σημαντική κοινοπραξία University Blockchain 
Research Initiative της Ripple, μέσω της οποίας η Ripple 
χρηματοδοτεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
ορισμένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στον τομέα της 
τεχνολογίας Blockchain και του Ψηφιακού Νομίσματος, 
ανάμεσα στα οποία βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
το MIT, το Stanford, το Princeton, το Wharton και το UCL.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δράσεις συνεργατικής 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ των 
Πανεπιστημίων-εταίρων, αλλά και δράσεις υποστήριξης 
των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
στο Ψηφιακό Νόμισμα του Πανεπιστημίου μας μέσω 
παροχής υποτροφιών.

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Γιαγλής 
Ο Γεώργιος Μ. Γιαγλής είναι Διευθυντής του Institute 
For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Προηγουμένως διετέλεσε Αντιπρύτανης (2011-
2015) και Καθηγητής (2002-2017) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολείται με το Ψηφιακό Νόμισμα και τις εφαρμογές 
Blockchain από το 2012 και επικεντρώνεται στην έρευνα 
νέων μοντέλων βιομηχανικής οργάνωσης (όπως η 
κατανεμημένη αυτόνομη οργάνωση) και του χώρου της 
συνεργατικής οικονομίας. Υπήρξε από τους πρώτους 
ακαδημαϊκούς παγκοσμίως που εστίασε στην έρευνα και 
τη διδασκαλία της τεχνολογίας Blockchain και κατάρτισε 
το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του πρώτου 
αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού πτυχίου στην τεχνολογία 
Blockchain στον κόσμο (μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό 
Νόμισμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας). 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ 
είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής επτά 
διεθνών περιοδικών, ανάμεσά τους και του Ledger. 
Τέλος, είναι αρχισυντάκτης τεχνολογίας Blockchain 
στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Blockchain και 
συμμετέχει στις εργασίες του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης ISO/TC 307 (Blockchain and Distributed 
Ledger Technologies).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας έχει ως βασική προτεραιότητα την προαγωγή 
της έρευνας στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Με 
εφαλτήριο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό της έργο, η 
Σχολή συμμετέχει ενεργά στα ευρύτερα επιχειρηματικά, 
οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα.

Πολλά μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
της Σχολής έχουν λάβει εξωτερική χρηματοδότηση από 
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα σ’ ένα ευρύ 
φάσμα των αντικειμένων που σχετίζονται με τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα 
στην επιστημονική έρευνα. Παράλληλα, η Σχολή διατηρεί 
στενούς δεσμούς με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω ενός 
συμβουλευτικού σώματος (School of Business Advisory 
Board), το οποίο αποτελείται από στελέχη σημαντικών 
οργανισμών, καθώς και μέσω της Έδρας PwC στην 
Επιχειρηματική Έρευνα.

Έδρα PwC στην Επιχειρηματική Έρευνα
Η Έδρα PwC στην Επιχειρηματική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας ιδρύθηκε το 2002 στα πλαίσια των δράσεων 
ευρύτερης κοινωνικής συνεισφοράς του δικτύου της PwC. 
Η συμφωνία καλύπτει πολλά διαφορετικά είδη συνεργασίας 
και συνδέει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με 
τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο κύριος στόχος της Έδρας είναι να προωθήσει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα έρευνας, πληροφόρησης και 
τεκμηρίωσης στους τομείς της λογιστικής, της ναυτιλίας, 
του τουρισμού, των χρηματοοικονομικών, του ανθρώπινου 
δυναμικού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Συνέδριο EuroMed 2016, Βαρσοβία, Πολωνία

Η Έδρα συνεισφέρει ενεργά στην αναβάθμιση του χώρου 
των επιχειρήσεων στην Κύπρο και προσφέρει υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση στους φοιτητές με 
ευκαιρίες άμεσης επαφής με τον επιχειρηματικό κόσμο 
καθώς και στήριξη στον τομέα της επιχειρηματικής έρευνας.

Euromed Journal of Business
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας έχει ιδρύσει το Euromed Journal of Business 
(EMJB), ένα ακαδημαϊκό περιοδικό που σήμερα 
δημοσιεύεται από τον Emerald, τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο 
στον κόσμο σε θέματα έρευνας πάνω στη διοίκηση.

Πρόκειται για το μοναδικό περιοδικό που φιλοξενεί τον 
επιστημονικό διάλογο μεταξύ Ευρωπαίων ερευνητών 
και ερευνητών από χώρες της Μεσογείου, αναδεικνύει 
τις καλύτερες έρευνες και πρακτικές των αναπτυγμένων 
και αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρώπης και της 
Μεσογείου και συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων και 
στην κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων, τάσεων και 
προκλήσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Στόχος του περιοδικού είναι να παρέχει μία πλατφόρμα 
για νέες ιδέες στις επιχειρήσεις και ένα φόρουμ για τη 
συζήτηση θεμάτων που τις αφορούν. Ως εκ τούτου, παρέχει 
στους αναγνώστες του μία επισκόπηση των αναδυόμενων 
επιχειρηματικών πρακτικών και επιτρέπει σε ακαδημαϊκούς 
και επαγγελματίες να παραμένουν ενημερωμένοι 
σχετικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις στις χώρες της 
ευρύτερης περιοχής.

Το EuroMed Journal of Business είναι το επίσημο περιοδικό 
του EuroMed Research Business Institute.
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ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει στην 
ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής και στην καινοτόμο 
έρευνα στις περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
της Μηχανικής Μάθησης και της Επιστήμης Δεδομένων. 

Είναι στελεχωμένο από ακαδημαϊκούς, μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που διεξάγουν έρευνα και συμμετέχουν σε επιστημονικά 
έργα που πραγματεύονται σύγχρονες εφαρμογές όπως οι 
ευφυείς πόλεις, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων, η βαθιά 
μάθηση, η ανάλυση συναισθήματος, η ιατρική πληροφορική 
και η ανάπτυξη συστημάτων δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 
Έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προβλήματα για την 
επίλυση των οποίων απαιτείται η συνεισφορά πολλών 
επιστημονικών πεδίων.

Το εργαστήριο προάγει τη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, 
η Εξόρυξη Δεδομένων και τα Νευρωνικά Δίκτυα. 
Διευθυντές της ομάδας είναι ο Δρ. Ιωάννης Κατάκης και 
η Δρ. Αθηνά Στασοπούλου, καθηγητές του τμήματος 
Πληροφορικής .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση 
ailab.unic.ac.cy 

 

Artificial
Intelligence Lab

HORIZON 2020 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ο συντονιστής του 
ερευνητικού προγράμματος OACTIVE. Το πρόγραμμα 
OACTIVE εξετάζει προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα που 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εξατομικευμένα 
προγράμματα θεραπείας σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. 
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μία εκφυλιστική ασθένεια 
των αρθρώσεων, η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στον 
άνθρωπο, που προκαλεί πόνο και μειωμένη κινητικότητα 
και συνεπώς υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα 
ζωής των ασθενών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του 
HORIZON 2020, με τη συνολική χρηματοδότηση να 
ανέρχεται στα 5 εκατ. 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. 
Συντονιστές του ερευνητικού προγράμματος είναι 
οι Δρ. Κυριάκος Φελέκκης και Δρ. Χριστόφορος 
Γιαννάκη του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της ασθένειας με τη χρήση μίας ολιστικής 
προσέγγισης κατά την οποία τα ατομικά δεδομένα 
των ασθενών συσχετίζονται με περιβαλλοντολογικά 
και κοινωνιολογικά στοιχεία, με σκοπό την κατασκευή 
αποτελεσματικών εργαλείων πρόβλεψης για την 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ  
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

εξατομικευμένη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδάς. Το 
OACTIVE στοχεύει στη δημιουργία υπολογιστικών 
μοντέλων με τη δυνατότητα να προβλέψουν την εξέλιξη 
της ασθένειας και να προσφέρουν έτσι καλύτερη 
διάγνωσή της. Με τη χρήση παρεμβάσεων Εικονικής 
Πραγματικότητας (Virtual Reality) θα παρέχεται 
εξατομικευμένη θεραπεία με ευχάριστο τρόπο ώστε να 
ενισχύεται το κίνητρο και η συμμετοχή του ασθενούς 
στη θεραπεία. Η χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας 
θα βοηθήσει επίσης σημαντικά και τους λειτουργούς 
υγείας στην καλύτερη παρακολούθηση της προόδου 
των ασθενών επιτρέποντάς τους να εφαρμόσουν ένα πιο 
ευέλικτο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Δρ. Κυριάκος Φελέκκης και Δρ. Χριστόφορος Γιαννάκη, 
συντονιστές του ερευνητικού προγράμματος OACTIVE

Δρ. Ιωάννης Κατάκης
Ο Ιωάννης Κατάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 
και Συνδιευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής 
Νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε Πληροφορική 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2004) και εκπόνησε 
διδακτορική διατριβή με θέμα “Μέθοδοι Μηχανικής 
Μάθησης για την Αυτόματη Ταξινόμηση Κειμένων» 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2009). Μετά τις 
μεταπτυχιακές σπουδές του, εργάστηκε σε αρκετά 
πανεπιστήμια ως Λέκτορας και ως Ανώτερος 
Λειτουργός Έρευνας. Πρόσφατα, το όνομά του 
συμπεριλήφθηκε στη «Λίστα Ιωαννίδη» η οποία 
περιλαμβάνει τα ονόματα των 45 κορυφαίων 
επιστημόνων ηλικίας κάτω των 45 χρόνων, με βάση 
τον αντίκτυπο της έρευνάς τους. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εξόρυξη Κοινωνικών, 
Διαδικτυακών και Αστικών Δεδομένων, Ευφυείς 
Πόλεις, Ανάλυση Συναισθήματος και Εξόρυξη 
Γνώμης, Βαθιά Μηχανική Μάθηση, Ρεύματα 
Δεδομένων και Μάθηση Πολλαπλών Ετικετών.  
H έρευνά του έχει δεχθεί περισσότερες από 5,000 
επιστημονικές αναφορές. Δημοσιεύει άρθρα σε 
Διεθνή Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά, 
διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και είναι 
συντάκτης του περιοδικού Information Systems. 
Έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 
έργα όπου συμμετείχε ως Συντονιστής Διασφάλισης 
Ποιότητας και Ανώτερος Λειτουργός Έρευνας. 
Υπηρετεί τακτικά επιτροπές προγράμματος 
διεθνών συνεδρίων και αξιολογεί άρθρα σε 
κορυφαία περιοδικά.

Καθ. Αθηνά Στασοπούλου, συνδιεθύντρια  
του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (CING) 
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, ενώνοντας τις 
δυνάμεις τους στον κλάδο των βιοϊατρικών επιστημών. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της Βιοϊατρικής 
παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τόσο στην έρευνα όσο 
και στην εφαρμογή της γνώσης πάνω στην αντιμετώπιση 
διαφόρων ασθενειών, ενώ παράλληλα στην περιοχή μας 
αυξάνεται σε δημοτικότητα και ως ακαδημαϊκός κλάδος.

Το CING βρίσκεται στην πρωτοπορία στον χώρο της 
διάγνωσης, της έρευνας αλλά και της εκπαίδευσης, 
καθώς προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στις 
βιοϊατρικές επιστήμες από την ίδρυσή του το 1990. Το 
2012, ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στον 

κλάδο με τη δημιουργία της Σχολής Μοριακής Ιατρικής 
Κύπρου. Η κίνηση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σ’ 
αυτόν τον τομέα, το οποίο έχει αφήσει το ισχυρό του 
αποτύπωμα στην Κύπρο ως προς την παροχή εκπαίδευσης 
σε εντόπιους και διεθνείς φοιτητές, καθώς προσφέρει μία 
σειρά άρτιων ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις και γενικές υποδομές.

Η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων δεν επικεντρώνεται 
μόνο στον τομέα της έρευνας, αλλά και σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με ακαδημαϊκά προγράμματα, όπως 
η διδασκαλία, η προσέλκυση διεθνών φοιτητών και η 
παροχή κοινών υπηρεσιών σε φοιτητές και διδάσκοντες. 

To Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου, συνεργαζόμενο Ινστιτούτο με το UNIC

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
HORIZON 2020
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με εκπρόσωπο τη Σχολή 
Επιστημών Αγωγής, αποτελεί το ένα από τα οκτώ 
Πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Ισραήλ που συμμετέχουν στο 
DIALLS (Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy 
Learning in Schools/Διάλογος και επιχειρηματολογία για 
την προώθηση της πολιτισμικής εγγραμματοσύνης στα 
σχολεία), ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 
από το Horizon 2020 και συγκεκριμένα υπό τη θεματική 
«Κατανοώντας την Ευρώπη – προωθώντας τον δημόσιο 
πολιτισμικό ευρωπαϊκό χώρο».

Το πρόγραμμα, το οποίο έλαβε επιχορήγηση 4.4 εκατ., 
συντονίζει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας θα συνεργαστεί με κορυφαία Πανεπιστήμια, 
όπως με το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ, με το Πανεπιστήμιο 
της Βαρκελώνης και με το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της 
Ιερουσαλήμ, για την προώθηση του παραπάνω στόχου 
που αποτελεί έναν από τους βασικούς της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία θα αξιοποιήσει 
το δίκτυο των σχολείων-εταίρων της προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο σε 
αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, για την καλλιέργεια 
της πολιτισμικής εγγραμματοσύνης των νέων στην 
επίσημη εκπαίδευση, μέσω της διδασκαλίας του διαλόγου 
και της επιχειρηματολογίας ως τρόπων κατανόησης 
των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων, των πολιτισμών και της 
ποικιλομορφίας.

Έδρα UNESCO «Πολιτισμική ετερότητα και 
διαπολιτισμικός διάλογος για έναν πολιτισμό 
ειρήνης»
Το 2005 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η 
πρώτη Έδρα UNESCO στην Κύπρο. Στόχος της Έδρας 
είναι «η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης 
και τεκμηρίωσης στον τομέα της πολιτισμικής, γλωσσικής 
και θρησκευτικής ετερότητας και του διαπολιτισμικού 
διαλόγου για έναν πολιτισμό ειρήνης, σε τοπικό, εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο».

Μέσα από πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
εκδηλώσεων, συνεργασιών και διεθνών συναντήσεων, η 
Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εργάζεται 
συστηματικά με στόχο την επίτευξη των δεδηλωμένων 
στόχων της. Ταυτόχρονα, έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο 
συνεργασιών εντός και εκτός Κύπρου, με σκοπό την 
προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης πάνω στη 
πολιτισμική ετερότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Οι Έδρες UNESCO λειτουργούν υπό την αιγίδα και τη 
διεύθυνση της UNESCO, τα κεντρικά γραφεία της οποίας 
βρίσκονται στο Παρίσι. Μέσω της Έδρας UNESCO, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υιοθέτησε και συμβάλλει ενεργά 
στο όραμα ώστε να αναδειχτεί η ευρύτερη περιοχή ως ένα 
καλύτερο και ασφαλές μέρος να ζεις.

Δρ. Μαρία Ευαγόρου
Η Μαρία Ευαγόρου είναι Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η 
επιστημονική της δραστηριότητα επικεντρώνεται 
στη διερεύνηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
διερώτησης και επιχειρηματολογίας φοιτητών και 
εκπαιδευτικών πάνω σε κοινωνικοεπιστημονικά 
θέματα πριν την ανάληψη της υπηρεσίας τους. 
Συγκεκριμένα, στο έργο της δίνει έμφαση στις 
απόψεις φοιτητών και εκπαιδευτικών κατά 
τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις πάνω σε 
κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, καθώς στοχεύει 
να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηριχθούν στην 
προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν τέτοιες 
θεματικές στη διδασκαλία τους. Η Δρ. Ευαγόρου 
έχει εργαστεί ως κύρια ερευνήτρια και ανώτερη 
ερευνήτρια σε διάφορα ευρωπαϊκά και τοπικά 
προγράμματα, υπήρξε μέλος της συντακτικής 
ομάδας του JRST και συντονίστρια του ESERA, 
ενώ έχει στο ενεργητικό της μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων. 
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Διπλωματική Ακαδημία
Η Διπλωματική Ακαδημία (Diplomatic Academy, DA) 
είναι ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο 
είναι στενά συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
και ιδρύθηκε το 2011 με στόχο τη μελέτη και την παροχή 
εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάλυσης σε ό,τι αφορά 
στις διπλωματικές και διεθνείς σχέσεις. Υπηρετώντας 
τον σκοπό αυτό, η Ακαδημία διοργανώνει και φιλοξενεί 
ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Έχει 
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, το συνέδριο του Μοντέλου 
Ηνωμένων Εθνών και έχει καθιερώσει το ετήσιο Θερινό 
Σχολείο που επικεντρώνεται στις διεθνείς συγκρούσεις 
και την περιφερειακή γεωπολιτική. Επιπλέον, μέσω της 
συνεργασίας της με υψηλόβαθμους ακαδημαϊκούς 
και έγκριτους δημοσιογράφους, η Ακαδημία γίνεται 
αποδέκτης και προωθεί εμπεριστατωμένες αναλύσεις 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις εξελίξεις στην 
ευμετάβλητη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου καθώς 
και στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.

Έδρα για τον Διάλογο στις Σπουδές Μέσης 
Ανατολής 
Η Μέση Ανατολή είναι σήμερα η κύρια πηγή ενέργειας με 
βάση τους υδρογονάνθρακες παγκοσμίως και φιλοξενεί 
τους ιερούς τόπους λατρείας για τις τρεις αβρααμικές 
θρησκείες. Ως γενέτειρα μεγάλων πολιτισμών, η περιοχή 
έχει προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα και μπορεί να 
προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ωστόσο, η εκπλήρωση 
αυτού του ρόλου δυσχεραίνεται από την ταραχώδη 
ιστορία της, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται από οικονομική 
υπανάπτυξη, υπερπληθυσμό, έλλειψη κοινωνικής 
συνοχής, πολιτική αστάθεια και αντιδημοκρατικές 
πρακτικές. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης 
στο σταυροδρόμι των πολιτισμών μεταξύ της Μέσης 
Ανατολής και της Ευρώπης, είναι η πλέον κατάλληλη 
χώρα για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με 
αυτόν τον τεράστιας σημασίας πολιτιστικό και γεωγραφικό 
χώρο. Μπορεί επίσης να καταστεί χρήσιμη γέφυρα 
μεταξύ ανατολικών και δυτικών πολιτισμών και φόρουμ, 
όπου οι διαφορετικές σκέψεις και αντιλήψεις μπορούν να 
συναντηθούν. Για τους παραπάνω λόγους, η Έδρα για τον 
Διάλογο στις Σπουδές Μέσης Ανατολής (Dialogue Chair 
in Middle Eastern Studies) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας το 2003, ώστε να μελετήσει διάφορες πτυχές 
των περιφερειακών εξελίξεων στο πλαίσιο των σύγχρονων 
διεθνών σχέσεων.

Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Υποθέσεων (CCEIA)
Το Κέντρο συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
αποτελεί μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή 
σκέψης. Από την ίδρυσή του το 1993, επικεντρώθηκε 
στην ανάπτυξη της έρευνας και στην εξέταση, μελέτη 
και ανάλυση σημαντικών οικονομικών, πολιτικών, 
κοινωνικών και στρατηγικών θεμάτων που απασχολούν 
την Κύπρο, την ανατολική Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ανάμεσα σ’ αυτά περιλαμβάνονται θέματα 
ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, 
εθνοτικές συγκρούσεις και διακυβέρνηση σε διεθνοτικές 
και πολυεθνικές κοινωνίες καθώς και η ενεργειακή 
γεωπολιτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Κυπριακό 
πρόβλημα και τις ποικίλες διαστάσεις του, σε άλλα θέματα 
που αφορούν στην Κύπρο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
καθώς και στην ασφάλεια και συνεργασία στην ανατολική 
Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Κύπρος βρίσκεται σε μία ιδιαίτερη περιοχή υψηλής 
γεωπολιτικής σημασίας και συμμετέχει ενεργά σ’ ένα 
πολύπλοκο σύστημα διεθνών σχέσεων, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει στους κατοίκους της ένα ασφαλές, σύγχρονο και 
υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Το γεγονός αυτό καθιστά την 
Κύπρο ένα ιδανικό εργαστήριο μελέτης ζητημάτων που 
άπτονται των ευρωπαϊκών και των διεθνών σχέσεων, της 
διπλωματίας και των εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο. 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαδραματίζει έναν κομβικό 
ρόλο στη μελέτη των θεμάτων αυτών, αφού έχει ιδρύσει 
και συνεργάζεται με σημαντικά Κέντρα Έρευνας στα 
παραπάνω πεδία.

Πρωτοβουλία Σπουδών Ανατολικής 
Μεσογείου (EMSI)
Η Πρωτοβουλία Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου (Eastern 
Mediterranean Studies Initiative, EMSI) στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας στοχεύει στη διεθνή συνεργασία ανάμεσα 
σε επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες που 
ενδιαφέρονται για ζητήματα γεωπολιτικής, οικονομίας, 
ανάπτυξης, ενέργειας καθώς και για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα της ανατολικής Μεσογείου. Τα μέλη του 
EMSI συνεργάζονται στην έρευνα, στη διοργάνωση 
συνεδρίων και σεμιναρίων, καθώς και σε προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών και σπουδών στο εξωτερικό. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους 
Ο Ανδρέας Θεοφάνους είναι Καθηγητής Πολιτικής 
Οικονομίας και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων καθώς και του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σπούδασε Οικονομικά 
και Πολιτικές Επιστήμες στο Susquehanna 
University με υποτροφία του προγράμματος 
Fulbright, αποφοιτώντας με τιμητική διάκριση το 
1983 (Valedictorian). Συνέχισε τις σπουδές του 
με υποτροφία του Pennsylvania State University, 
απ’ όπου έλαβε τους τίτλους ΜΑ και PhD στα 
Οικονομικά, το 1985 και το 1988 αντίστοιχα. 
Διετέλεσε Σύμβουλος επί Οικονομικών Θεμάτων του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (1990-1993). 
Έχει επισκεφθεί μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων και 
συμμετείχε σε δεξαμενές σκέψης ως Επισκέπτης 
Καθηγητής, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης 
και προσκεκλημένος ομιλητής στην Ευρώπη, 
τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή, την 
Ιαπωνία και την Αυστραλία. Είναι συγγραφέας και 
συνεπιμελητής πολλών βιβλίων και συγγραμμάτων 
πάνω σε πολιτικά και οικονομικά θέματα, καθώς 
και σχετικά με την Κύπρο, την ΕΕ και την ευρύτερη 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Έχει επίσης 
συνδιοργανώσει πολυάριθμα διεθνή συμπόσια και 
συνέδρια και είναι επιστημονικός συντονιστής σε 
σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Στις αρχές του 
2010 εισήγαγε τη νέα σειρά «Κείμενα Πολιτικής» 
του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το 2004 το 
ηλεκτρονικό διμηνιαίο έντυπο In Depth, του οποίου 
είναι και επιμελητής.

Η Διευθύντρια του EMSI, κ. Εύη Ζαμπετάκη, καλωσορίζει τους 
σύνεδρους στο 3ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Πρωτοβουλίας

Ακαδημαϊκό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας και 
Ανατολικής Μεσογείου (BSEMAN)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ιδρυτικό μέλος του 
Ακαδημαϊκού Δικτύου Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής 
Μεσογείου (Black Sea and Eastern Mediterranean 
Academic Network, BSEMAN). Το Δίκτυο αποτελείται από 
50 και πλέον Πανεπιστήμια της ευρύτερης περιοχής και 
αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων ιδρυμάτων αναφορικά με την ανάληψη 
κοινών ερευνητικών έργων, την ανάπτυξη και τον 
εμπλουτισμό μίας κοινής βάσης δεδομένων επικοινωνίας, 
την έκδοση περιοδικών και τη διοργάνωση επιστημονικών 
εργαστηρίων και συνεδρίων, στοχεύοντας στη γενικότερη 
ανάπτυξη της εκπαιδευτικής συνεργασίας.
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ΝΟΜΙΚΗ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει στο αντικείμενο της 
Νομικής μία δυναμική ομάδα ακαδημαϊκών με σημαντική 
διδακτική και ερευνητική εμπειρία καθώς και διπλωματική 
και κυβερνητική επιρροή. Μέλη του Διδακτικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους ως σύμβουλοι ή είναι διορισμένοι 
σε κρατικούς θεσμούς και σημαντικούς οργανισμούς. 
Έχουν επίσης λάβει εξωτερική χρηματοδότηση από 
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ανάμεσα στα 
οποία είναι τα Jean Monnet Centre of Excellence και Jean 
Monnet Chair Ad Personam, καθώς και χρηματοδότηση 
για έρευνα από οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το 
Fundamental Rights Agency, το UNDP/UNOPS, το EEA, 
και προγράμματα όπως τα FP7, Socrates, Euclides, 
Archimed, Grundvig, Interreg, Smart και Civil Justice. Τους 
έχουν επίσης ανατεθεί ερευνητικά προγράμματα από 
κυβερνητικούς φορείς, όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μέλη του Τμήματος διατελούν διοικητικά στελέχη 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών πρωτοβουλιών, όπως η 
Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για Εκκλησιαστική και Κρατική 
Έρευνα (European Consortium for Church and State 
Research), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τις 
Διενέξεις (European Network for Conflict Research) και 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διεπιστημονική Έρευνα για 
την Κλιματική Αλλαγή, την Ανασφάλεια Τροφίμων και την 
Πολιτική Αστάθεια (Interdisciplinary Research on Climate 
Change, Food Insecurity, and Political Instability).

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

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

Έχει τιμηθεί για το έργο του με το βραβείο Άννυς 
Τσάτσου από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου στην Αθήνα. Πρόσφατα επιλέγηκε ως 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών 
και Τεχνών (EASA) σε αναγνώριση της διεθνούς 
ακαδημαϊκής και επιστημονικής του εργασίας. Είναι 
ο πρώτος Κύπριος νομικός που λαμβάνει αυτή την 
τιμητική διάκριση.

Κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια του κυπριακού 
παραρτήματος του Royal Commonwealth Society Cyprus 
Branch (RCS Cyprus) ήταν ο Πρίγκιπας Michael of Kent, 
μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας

Συνέδρια και Εκδηλώσεις 
Η Νομική Σχολή διοργανώνει επίσης σειρά διαλέξεων και 
διεθνών συνεδρίων για καίρια νομικά ζητήματα. Ενδεικτικά 
παραδείγματα εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 
αποτελούν το Σεμινάριο για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 
και τα Πνευματικά Δικαιώματα, σε συνεργασία με την 
εταιρεία online ηλεκτρονικών παιχνιδιών Wargaming, το 
Συνέδριο για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, το Διεθνές Συνέδριο για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τα Θρησκεύματα σε συνεργασία με 
τα Πανεπιστήμια της Πάδοβα, του Ζάγκρεμπ και του 
Δυτικού Σύδνεϋ, καθώς και η ομιλία του Chancellor of 
the High Court και εκδότη του White Book, Sir Geoffrey 
Vos, για θέματα Χρηματοοικονομικής, Ρυθμιστικής και 
Νομικής Τεχνολογίας.

Ψηφιακή Πλατφόρμα Νομικής Βιβλιογραφίας 
του Κυπριακού Δικαίου
Ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμοσμένης 
έρευνας, το οποίο συνδυάζει τη νομική επιστήμη με 
την τεχνολογία, είναι η δημιουργία της Ψηφιακής 
Πλατφόρμας Νομικής Βιβλιογραφίας του Κυπριακού 
Δικαίου από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθ. Αχιλλέα 
Αιμιλιανίδη. Το κυρίως σώμα του έργου περιλαμβάνει 
περισσότερες από 1,500 βιβλιογραφικές αναφορές 
χωρισμένες σε 30 βασικές κατηγορίες, οι οποίες έγιναν με 
σκοπό τη διευκόλυνση των ερευνητών και του κοινού. Η 
κατηγοριοποίηση αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη νομικής 
ακριβολογίας, αλλά και στην εύρεση του πρόσφορου 
υλικού ώστε να μπορεί να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα σε 
διάφορα αντικείμενα της Νομικής. Απότοκος πολύχρονης 
βιβλιογραφικής έρευνας, η ψηφιακή πλατφόρμα 
ανανεώνεται συνεχώς με τις τελευταίες επιστημονικές 
εξελίξεις και, στα πλαίσια του δεδηλωμένου στόχου της ΕΕ 
για ανοικτή πρόσβαση, παραμένει διαθέσιμη προς το κοινό 
χωρίς καμία χρέωση, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια για 
μεγιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο 
του κυπριακού δικαίου. 

Ο Καθ. Marco Ventura του Πανεπιστημίου της Σιένα, στο 
Διεθνές Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Θρησκεύματα»

Έδρα Royal Commonwealth Society Cyprus 
Branch – RCS Cyprus
Τον Απρίλιο 2017 ιδρύθηκε το κυπριακό παράρτημα της 
Βασιλικής Εταιρείας Κοινοπολιτείας (Royal Commonwealth 
Society Cyprus Branch, RCS Cyprus), το οποίο εντάσσεται 
στο διεθνές δίκτυο των κατά τόπους και περιφερειακών 
παραρτημάτων της Royal Commonwealth Society, 
οργανισμού που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1868. Η RCS 
Cyprus έχει οργανική σύνδεση με το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, όπου και εδρεύει με Πρόεδρο τον Κοσμήτορα 
της Νομικής Σχολής, Καθ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη. Η έδρα, 
μέσω των επιστημονικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 
της, έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών και 
αξιών της Κοινοπολιτείας, καθώς και τη σύσφιγξη των 
σχέσεων ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς της. Οι 
δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 
συζητήσεων και διαλέξεων

 • Τη διοργάνωση πολιτιστικών, φιλανθρωπικών 
και άλλων εκδηλώσεων και δράσεων, σύμφωνα 
με το πνεύμα του Χάρτη της Βασιλικής Εταιρείας 
Κοινοπολιτείας

 • Την πραγματοποίηση επαφών και ανταλλαγών 
με φορείς του διεθνούς και τοπικού δικτύου 
του RCS Cyprus

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του παραρτήματος, 
κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρίγκιπας Michael of 
Kent, μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, ο 
οποίος μίλησε εκτενώς για τον αναβαθμισμένο ρόλο 
της Κοινοπολιτείας στην επιχειρηματικότητα και τις 
επενδύσεις, ενώ τόνισε επίσης τη σημασία της ίδρυσης του 
κυπριακού παραρτήματος.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διεξάγει συστηματική έρευνα σε 
κρίσιμους τομείς μεγάλης κοινωνικής σημασίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ελλάδα), τον οργανισμό 
Defense for Children International (Ιταλία) και το 
Πανεπιστήμιο Kazimiero Simonavičiaus Universitetas 
(Λιθουανία), έχει λάβει χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την 
Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) με σκοπό 
την υλοποίηση του έργου Alliance for Children on the 
Move: Standard Operating Procedures for Guardians-
ASOP4G. Σκοπός του έργου αποτελεί η δημιουργία και 
υιοθέτηση ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης 
κηδεμόνων για ασυνόδευτα παιδιά σε κάθε χώρα.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα λάβουν χώρα διάφορες 
δράσεις, όπως συναντήσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης 
και έρευνας, με στόχο την κατανόηση των αναγκών των 
ασυνόδευτων παιδιών αλλά και της λειτουργίας του 
εθνικού συστήματος κηδεμονίας, ώστε να προταθεί ένα 
βιώσιμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για τους κηδεμόνες των παιδιών (επαγγελματίες και 
λειτουργοί σε ιδρύματα). Με την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης, το έργο θα παρέχει αφενός την ευκαιρία 
στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε μηνιαίες 
εποπτικές συναντήσεις και αφετέρου τη δυνατότητα σε 
10 άτομα να εκπαιδευθούν ως εκπαιδευτές κηδεμόνων, 
ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και η βιωσιμότητα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ  
ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
(UNRF) συμμετέχει στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει 
την κατασκευή αστεροσκοπείου στην κοινότητα Αγρίδια 
στο όρος Τρόοδος. Το UNRF είναι ιδιαίτερα περήφανο 
που είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της 
κοινοπραξίας με εταίρους την Κυπριακή Δημοκρατία, την 
Ελληνική Δημοκρατία, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών, 
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, τον Δήμο Σητείας, 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την εταιρεία Φιλαγροτική 
Συμβουλευτική.

Η πρόταση, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και από τον αρμόδιο 
φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υλοποιηθεί βάσει 
χρονοδιαγράμματος στους επόμενους 18 μήνες. Η 
δημιουργία ενός ανοιχτού για το κοινό αστεροσκοπείου 
αποτελεί την υλοποίηση ενός οράματος δεκαετιών και 
θα παρέχει σε παιδιά, μαθητές, αλλά και σε όλους τους 
συμπολίτες μας και επισκέπτες της Κύπρου, πρόσβαση 
σ’ ένα μοναδικό παράθυρο προς τον συναρπαστικό 
κόσμο των άστρων και του διαστήματος. Επιπλέον, το 
αστεροσκοπείο αναμένεται να αξιοποιηθεί τόσο στη 
δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

για την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την 
επιστήμη καθώς και στην υποστήριξη των τουριστικών 
πρωτοβουλιών και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης 
στην περιοχή του Τροόδους.

Η μελέτη και η ενασχόληση με το διάστημα, θεμελιωμένη 
σε ένα νέο μοντέλο με σύγχρονες και καινοτόμες 
βάσεις, θα αποτελέσει μία από τις κύριες προκλήσεις 
της ανθρωπότητας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο 
απώτερος σκοπός του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του 
Ερευνητικού Ιδρύματος είναι η σταθερή προσήλωση και 
η πρωτοπορία στις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες. 
Επομένως, η ίδρυση του αστεροσκοπείου στον τόπο μας 
θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην Κύπρο για 
τη μελέτη του διαστήματος, καθώς και το έναυσμα ώστε 
οι νέες γενιές να μπορέσουν να ανταποκριθούν θετικά και 
εποικοδομητικά σε αυτή τη σημαντική πρόκληση.

Σχεδιασμός από το βραβευμένο αρχιτεκτονικό δίδυμο, Έλενα 
& Νικοδήμος Τσολάκης-Κυριάκος Τσολάκης, Αρχιτέκτονες

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας 
που ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από 

τη UNHCR σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής 
αιτούντων άσυλο στην Κύπρο

Συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο 
στην Κύπρο
Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
τη διεξαγωγή μίας μελέτης σχετικά με τις συνθήκες 
υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην Κύπρο. Η μελέτη 
εστιάστηκε σε πέντε βασικούς τομείς: την απασχόληση, 
τη στέγαση, την εκπαίδευση, την κοινωνική βοήθεια και 
τις κοινοτικές σχέσεις και περιλαμβάνει ατομικές και 
ομαδικές συνεντεύξεις με περίπου 600 αιτούντες άσυλο 
καθώς και συνεντεύξεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, 
εκπροσώπους των ΜΚΟ και άλλους βασικούς 
ενδιαφερόμενους. «Αυτή η έκθεση δεν είναι απλά μία 
ακαδημαϊκή έρευνα», δήλωσε ο Damtew Dessalegne, 
εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες στην Κύπρο, «αλλά κυρίως μία πρόσκληση για 
δράση με στόχο τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των 
αιτούντων άσυλο και κατά τρόπο που να επικυρώνει την 
αξία του ασύλου. Ελπίζω ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικής καθώς και οι υποστηρικτές των προσφύγων θα 
βρουν στη μελέτη αυτή τροφή για σκέψη».

Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης: μία 
πόλη ο κόσμος όλος
Σκοπός της έρευνας/αξιολόγησης που χρηματοδοτήθηκε 
από τον Δήμο Λεμεσού ήταν η καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και η αναβάθμιση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των κοινωνικών 
λειτουργών σε δημοτικά σχολεία της Λεμεσού με υψηλό 
ποσοστό παιδιών από οικογένειες μεταναστών υπηκόων 
τρίτων χωρών. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει 
παραμέτρους όπως: ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, 
συνεργασία οργανώσεων, αξιολόγηση του βαθμού 
ένταξης των παιδιών αυτών στο σχολικό πλαίσιο αλλά 
και στην ευρύτερη κοινότητα, ενέργειες προς βελτίωση 
της λειτουργίας της δομής της οικογένειας αλλά και του 
σχολικού πλαισίου. Επιπλέον, η μελέτη πρότεινε καλές 
πρακτικές αλλά και ουσιαστικές ενέργειες για τη συνεχή 
βελτίωση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και των 
εφαρμογών του.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Οι νέες φοιτητικές εστίες (UNIC Residences) για 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φοιτητικής 
διαμονής, καθώς περιλαμβάνουν τρία ξεχωριστά 
συγκροτήματα εστιών –τα SIX, U και TRIANGLE– τα 
οποία συγκαταλέγονται στις πιο εντυπωσιακές φοιτητικές 
εστίες της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο SIX 
προτάθηκε ως υποψήφιο για το περίφημο Ευρωπαϊκό 
Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής «Mies van der Rohe», 
το οποίο απονέμεται κάθε δύο χρόνια προς επιβράβευση 
της ποιοτικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. 

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

Οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση σε πανεπιστημιακή 
υποδομή που έγινε ποτέ στην Κύπρο και είναι 
διαθέσιμες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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SIX Residence
Η φοιτητική εστία SIX είναι ένα κτήριο ορόσημο για την 
Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Κατανεμημένες σε 6 
διακριτούς πύργους, εξ ου και η ονομασία «SIX», οι 307 
πολυτελείς φοιτητικές κατοικίες του δωδεκαώροφου 
συγκροτήματος δεσπόζουν στην πόλη και τη γύρω 
περιοχή και ταυτόχρονα προσφέρουν καταπληκτική θέα.

Στον 12ο όροφο του SIX βρίσκεται το εντυπωσιακό γυάλινο 
UNIC Clubhouse, ένα πραγματικό στολίδι που διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ και πισίνα για αποκλειστική χρήση από τα 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το UNIC Clubhouse 
είναι ένα ιδανικό μέρος χαλάρωσης για τους ένοικους 
του SIX, αλλά και ένας από τους πιο ελκυστικούς χώρους 
ψυχαγωγίας σε ολόκληρο το νησί (λειτουργία 2019).

Το SIX αποτελεί τμήμα της πανεπιστημιούπολης και 
απέχει μόλις 2 λεπτά με τα πόδια από τα κεντρικά 
κτήρια του Πανεπιστημίου. Σε απόσταση 5 με 10 λεπτών 
βρίσκονται και όλα τα υπόλοιπα κτήρια του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας (βιβλιοθήκη, γυμναστήριο κ.ά.) καθώς και 
το κέντρο της ευρύτερης ολοζώντανης και όμορφης 
περιοχής με όλες τις ανέσεις και τις παροχές για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες (εστιατόρια, καφετέριες, 
καταστήματα, υπεραγορές).

Παροχές συγκροτήματος
 • Πρόσβαση στο UNIC Clubhouse στον 12ο και τελευταίο 
όροφο, με εστιατόριο, σαλόνι και υπαίθρια αιωρούμενη 
πισίνα (λειτουργία 2019)

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

Εξοπλισμός δωματίων
 •  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
 • Τριπλή 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 καθρέφτης

Το SIX προτάθηκε ως υποψήφιο για το περίφημο 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
«Mies van der Rohe», το οποίο απονέμεται κάθε 
δύο χρόνια προς επιβράβευση της ποιοτικής 
αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη
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U Residence
Το αρχιτεκτονικά υπερσύγχρονο U διαθέτει 399 δωμάτια 
σε 7 ορόφους καθώς και καφετέριες και εστιατόρια για 
όλες τις προτιμήσεις. Τα μονόκλινα στούντιο παρέχουν 
όλες τις ανέσεις, από ιδιωτικό μπάνιο μέχρι μικρή 
κουζίνα και ιδιωτικό μπαλκόνι. Το U προσφέρει επίσης 
τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν συγκάτοικο να 
μοιραστούν διαμερίσματα των 2 υπνοδωματίων. 

Παροχές συγκροτήματος
 • 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

Εξοπλισμός δωματίων
 • 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
 • Διπλή ντουλάπα με συρταριέρα
 • Γραφείο και καρέκλα γραφείου
 • Βιβλιοθήκη
 • Ντουλάπια
 • Επίπεδη τηλεόραση 32 ιντσών με καλωδιακή σύνδεση
 • Κουζίνα, φούρνος μικροκυμάτων, εστίες μαγειρέματος, 
ψυγείο και καθρέφτης
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TRIANGLE Residence
Το Triangle θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο του 2019 
και θα συμπληρώσει το συγκρότημα SIX με επιπλέον 153 
σύγχρονα και ευρύχωρα δωμάτια.  

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

Εξοπλισμός δωματίων
 •  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
 • Τριπλή 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 καθρέφτης

Έναρξη Λειτουργίας: Σεπτέμβριος 2019
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UNIC CITY: ΜΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΟΥ ΣΦΥΖΕΙ ΑΠΟ ΖΩΗ 
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 με τις ανάγκες των 
φοιτητών και των φοιτητριών μας, στοχεύοντας πάντοτε 
στην παροχή μίας πλούσιας σε εμπειρίες και όμορφες 
στιγμές φοιτητικής ζωής, μέσα από την επαφή με την 
τοπική κοινότητα και την ποικιλομορφία, τη μάθηση και 
τη 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.
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Βιβλιοθήκη
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 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί τη δεύτερη 
μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της χώρας, η οποία 
διαθέτει έναν εντυπωσιακό αριθμό βιβλίων που καλύπτουν 
όλους τους τομείς σπουδών και επιτρέπει την πρόσβαση 
σε χιλιάδες ηλεκτρονικές πηγές. 

 • 100,000 βιβλία 
 • 500,000 ηλεκτρονικά βιβλία
 • 30,000 ηλεκτρονικά περιοδικά

Χώροι μελέτης
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 επιλέξτε έναν 
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.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δέσμευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 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’ αυτόν τον λόγο, επενδύουμε συνεχώς στην 
πανεπιστημιούπολη, σε κτήρια, εγκαταστάσεις και νέες 
τεχνολογίες, με στόχο να μεγιστοποιούμε τη συνολική 
ποιότητα της διδασκαλίας και να διασφαλίσουμε έναν 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 έναν 
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.

Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας
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.

Αμφιθέατρο UNESCO

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εργαστήριo Φαρμακευτικής
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Εστιατόρια
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 πόλης, όλα σε πολύ κοντινές αποστάσεις από την 
πανεπιστημιούπολη, μπορείτε να απολαύσετε κάποιο 
γεύμα, να πιείτε έναν καφέ, να ακούσετε ζωντανή μουσική, 
να παρακολουθήσετε κάποιο αθλητικό γεγονός ή απλά 
να χαλαρώσετε με τους φίλους σας. Γύρω από την 
πανεπιστημιούπολη, δημοφιλείς διεθνείς αλυσίδες, όπως 
McDonald’s, KFC, Bennigan’s, Starbucks, Caffe Nero και 
άλλες, γεμίζουν με φοιτητοπαρέες που συχνάζουν εκεί. 

UNIC Clubhouse Restaurant  
(λειτουργία 2019)
Το UNIC Clubhouse στην ταράτσα της 12όροφης εστίας SIX, 
με εστιατόριο, μπαρ και πισίνα για αποκλειστική χρήση των 
μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 
των ενοίκων της εστίας SIX, θα αποτελεί έναν από τους πιο 
ελκυστικούς χώρους ψυχαγωγίας σε ολόκληρο το νησί.

Ψυχαγωγία
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.

COFFEEOLOGY101
Το COFFEEOLOGY101 είναι μία σύγχρονη καφετέρια, η 
οποία αποτελείται από άνετους καναπέδες και τραπεζάκια 
καθώς και εξωτερικό μπαρ με υπέροχη θέα. Ο χώρος είναι 
διαμορφωμένος με μεγάλη εργονομία, προσφέροντας 
χώρο μελέτης καθώς και πολλά σημεία φόρτισης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο COFFEEOLOGY101 
προσφέρονται ελαφρά γεύματα και ο εξαιρετικός 
καφές Hausbrandt, μία από τις καλύτερες ιταλικές 
ποικιλίες. Πέρα από την ολοήμερη λειτουργία του, το 
COFFEEOLOGY101 παραμένει επίσης ανοιχτό ως χώρος 
μελέτης από τις 20:00 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Καταστήματα
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 15 λεπτών. 

UNIC Store
Το UNIC Store, στο κεντρικό κτήριο της πανεπιστημιούπολης, 
προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία από ρούχα, αθλητικά 
είδη, δώρα και αξεσουάρ, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή 
στους φοιτητές, στο προσωπικό και στους επισκέπτες μας. 
Αυτή η συλλογή επίσημων προϊόντων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας αποτελεί ιδανικό τρόπο για να δείξετε πόσο 
υπερήφανοι είστε για το Πανεπιστήμιό σας, είτε είστε 
φοιτητής, απόφοιτος ή ένθερμος υποστηρικτής των 
ομάδων του. Μετά την υιοθέτηση του αετού του Bonelli 
ως επίσημης μασκότ μας, το 2% των πωλήσεων από το 
UNIC Store προσφέρεται στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο 
Κύπρου για την υποστήριξη των προσπαθειών του για την 
προστασία των πτηνών της Κύπρου.

UNIC Store

COFFEEOLOGY101

UNIC Store

Το εστιατόριο του UNIC Clubhouse

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
Το ολοκαίνουριο Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UFIT Fitness Centre) σας 
παρέχει κάθε ευκολία ώστε να κρατηθείτε σε φόρμα, 
με ολοκαίνουργιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, 
πρωτοποριακές αίθουσες άθλησης και έμπειρο 
προσωπικό. Εκτός από το UFIT, στην ευρύτερη περιοχή 
υπάρχουν κι άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για πολλά 
άλλα αθλήματα.

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.

UFIT Express
Οι φοιτητές που μένουν στις UNIC Residences έχουν 
επίσης πρόσβαση στο UFIT Express, ένα μικρό αλλά 
πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με μηχανήματα 
γυμναστικής, διαδρόμους, ελλειπτικά, στατικά ποδήλατα, 
στρωματάκια, αλτήρες, βαράκια και άλλο εξοπλισμό 
ήπιας εκγύμνασης. 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

COFFEEOLOGY101
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Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

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 συνομηλίκούς 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.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

«Όταν άρχιζα το πρώτο μου 
εξάμηνο ως φοιτητής, δεν ήξερα 
τι να περιμένω. Οι εμπειρίες 
που αποκόμισα ως φοιτητής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
είναι ανεκτίμητες. Η γνώση 
που συσσώρευσα στα χρόνια 
αυτά και η υπέροχη φοιτητική 
ζωή με βοήθησαν να γίνω ένα 
ολοκληρωμένο και χρήσιμο μέλος 
της κοινωνίας.»
Μαρίνος Σάββα 
Μηχανική Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, τάξη του 2015
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Opening Session of UNIC September, UNIC's Orientation Programme for New Students

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!

 

UNIC SEPTEMBER

Πάρτι καλωσορίσματος: UNIC Music Vibes 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι 
γεμάτη με διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
διοργανώνονται πολλές κι ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές επιθυμίες 
της διεθνούς φοιτητικής μας κοινότητας. Όποια κι αν είναι 
τα χόμπι ή τα ενδιαφέροντά σας, η πλειάδα φοιτητικών 
ομίλων του Πανεπιστημίου σάς δίνει τη δυνατότητα να 
συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, πάρτι, εκδρομές, νυχτερινές 
εξόδους και άλλες δραστηριότητες.

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

Τη δυνατότητα για νέες γνωριμίες, φιλίες και ατελείωτες 
ώρες διασκέδασης παρέχουν και οι πολλές εκδηλώσεις 
εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης, όπως μουσικές 
συναυλίες, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, 
διαλέξεις, ομιλίες εκλεκτών καλεσμένων κ.λπ., για 
τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το online 
ημερολόγιο εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές είναι ανοικτές 
στο ευρύ κοινό, ενώ αρκετές διοργανώνονται και 
πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους φοιτητές.
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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 κυριαρχεί στον αγωνιστικό 
πανεπιστημιακό αθλητισμό στην Κύπρο. Τη χρονιά που μας 
πέρασε, 10 από τις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου 
μας κατετάγησαν πρώτες, 10 ήρθαν δεύτερες και άλλες 
10 κατέλαβαν την τρίτη θέση σε διάφορα πρωταθλήματα 
ανάμεσα στα κυπριακά πανεπιστήμια. Στις νικήτριες 
ομάδες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, τα οποία διοργανώνει η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

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

Ψυχαγωγικός αθλητισμός
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.

Αθλητικοί Όμιλοι
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, οι 
πολεμικές τέχνες, οι υπαίθριες δραστηριότητες, το τρέξιμο 
και το ταεκβοντό.

«Κάνοντας μία ανασκόπηση των 
φοιτητικών μου χρόνων, συνειδητοποιώ 
πως αυτή η εμπειρία μού έχει 
δώσει πολύ περισσότερα από μία 
απλή ακαδημαϊκή μόρφωση. Έχω 
αποκτήσει υπέροχους φίλους απ’ 
όλον τον κόσμο, τους οποίους δεν θα 
μπορούσα να είχα γνωρίσει αλλιώς. 
Μπόρεσα να εξερευνήσω τα θέλω 
και τα ενδιαφέροντά μου και, κατ’ 
επέκταση, να κατανοήσω καλύτερα τον 
εαυτό μου. Μέσα από την ομάδα βόλεϊ 
του Πανεπιστημίου γνώρισα νέους 
ανθρώπους και κατάλαβα πως μερικές 
φορές δε χρειάζεται να μιλάς την ίδια 
γλώσσα για να επικοινωνήσεις.»
Alexandra Donchuk
Αγγλική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία, τάξη του 2017
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Η φοίτηση σ’ ένα άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι 
μία θαυμάσια ευκαιρία να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε 
από κοντά έναν άλλο πολιτισμό και έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής ώστε να αναπτύξετε τους ορίζοντες και τις 
δυνατότητές σας. Οι περισσότεροι φοιτητές που φοιτούν 
για ένα διάστημα σε μία ξένη χώρα αξιολογούν αυτή τους 
την εμπειρία ως μία από τις σημαντικότερες της φοιτητικής 
τους ζωής. Στο πλαίσιο προώθησης της διεθνοποίησης, 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στηρίζει περίπου 500 
εισερχόμενους και εξερχόμενους διεθνείς φοιτητές κάθε 
χρόνο, μέσα από τη συμμετοχή του στα προγράμματα 
κινητικότητας/ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ 
και της πρωτοβουλίας για σπουδές στο εξωτερικό 
Global Semesters.

Τι είναι το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+
 • Ένα πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

 • Στόχος του είναι οι Ευρωπαίοι νέοι να σπουδάσουν, να 
επιμορφωθούν ή να εργαστούν σε μία ξένη χώρα

 • Δίνει τη δυνατότητα εργασίας και σπουδών σε χώρες 
εντός ή εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, με στόχο 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της δυνατότητας 
εξεύρεσης εργασίας

Ευκαιρίες συμμετοχής
Εάν είστε φοιτητής (πλήρους φοίτησης) του UNIC μπορείτε:

 • Να σπουδάσετε ή να εργαστείτε σε μία ξένη χώρα για 
περίοδο 12 μηνών σε κάθε κύκλο σπουδών

 • Να λάβετε πλήρη αναγνώριση των σπουδών ή της 
εργασίας σας όταν επιστρέψετε

 • Να λάβετε επιχορήγηση για τα έξοδα ταξιδιού και 
διαβίωσής σας στο εξωτερικό

 • Να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σε μία ξένη γλώσσα, να 
γνωρίσετε άλλους πολιτισμούς, να κάνετε νέους φίλους

 • Να αποφύγετε τα έξοδα εγγραφής στον 
φορέα υποδοχής

 • Να επενδύσετε στην προσωπική και επαγγελματική σας 
εξέλιξη και να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας 

Είναι μία θαυμάσια ευκαιρία
 • Να γνωρίσετε την Ευρώπη και τον κόσμο
 • Να γνωρίσετε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του 
αντικειμένου σπουδών σας

 • Να αναπτύξετε την ανεξαρτησία σας και την 
αυτοπεποίθησή σας

 • Να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας

Τι είναι το Global Semesters του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNGS)

 • Η μονάδα σπουδών στο εξωτερικό για φοιτητές από τις 
ΗΠΑ και τον Καναδά

 • Τα τελευταία 15 χρόνια, διευκολύνει τις σπουδές 
εξωτερικού στην Κύπρο και σ’ όλον τον κόσμο

 • Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από περίπου 700 
πανεπιστήμια και κολέγια των ΗΠΑ και του Καναδά 
συμμετείχαν στα διάφορα προγράμματά του

Γιατί να συμμετάσχω
 • Το UNGS παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα και 
ευκαιρίες για διεθνείς εμπειρίες

 • Η προσέγγιση είναι πολυθεματική, καθώς ενσωματώνει 
ακαδημαϊκές και εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες

 • Οι φοιτητές συμπληρώνουν ένα πλήρες ακαδημαϊκό 
εξάμηνο ή μία καλοκαιρινή περίοδο

 • Οι συμμετέχοντες αποκτούν ενδιαφέρουσες γνώσεις 
πάνω στη χώρα υποδοχής, μέσω πολλαπλών 
εκδηλώσεων, εκδρομών και δραστηριοτήτων 
προσανατολισμού

Ευκαιρίες συμμετοχής για φοιτητές και 
διδακτικό προσωπικό των ΗΠΑ και του 
Καναδά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 • Το UNIC είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα υποδοχής στην 
περιοχή για φοιτητές από τη Βόρεια Αμερική, καθώς η 
γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο στο να δεχθεί φοιτητές 
σχεδόν από όλους τους κλάδους σπουδών

 • Οι φοιτητές των Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, 
Επιστήμης των Μηχανικών και Μαθηματικών (STEM) 
ευνοούνται ιδιαίτερα, καθώς αυτοί οι τομείς συνήθως 
δεν αποτελούν επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό

 • Το UNGS προσφέρει καλοκαιρινά προγράμματα στις 
επιστήμες υγείας και στη διοίκηση μονάδων υγείας, 
τα οποία δίνουν στους μη επαγγελματίες φοιτητές μία 
μοναδική ευκαιρία να προσθέσουν διεθνή εμπειρία στο 
βιογραφικό τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

 • Το UNGS εκπονεί εξατομικευμένα προγράμματα 
πάνω σε συγκεκριμένες ακαδημαϊκές ή/και 
πολιτισμικές θεματικές για καθηγητές και διδάσκοντες 
από Πανεπιστήμια-εταίρους που συντονίζουν και 
καθοδηγούν ομάδες φοιτητών σε βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα κινητικότητας. Η Κύπρος αποτελεί 
ιδανικό μέρος για προγράμματα σπουδών σε όλα 
σχεδόν τα αντικείμενα.
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟΝ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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 στον κόσμο καθώς επίσης και την 
5η θέση στην κατάταξη των καλύτερων χωρών για 
μετεγκατάσταση στον κόσμο.

«Χάρη στο οικείο και φιλικό περιβάλλον, 
αλλά και στην αγάπη που μοιραζόμαστε 
με τους συμφοιτητές μου κάθε μέρα, δεν 
έχω νιώσει νοσταλγία για την πατρίδα 
μου. Έχω γνωρίσει φοιτητές απ’ όλον τον 
κόσμο και έχω διευρύνει τους ορίζοντές 
μου ως άτομο και ως επαγγελματίας. 
Αναμφίβολα το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας θα είναι ένα πολύ μεγάλο 
κεφάλαιο στη ζωή μου.»
Φαίη Σκοπελίτη
Ψυχολογία, τάξη του 2018
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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 επαγγελματικού προσανατολισμού
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 
σας. Τα αποτελέσματά του Ariston Test καταδεικνύουν 
ακόμα και κατά πόσο η προσωπικότητά σας συνάδει με τις 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου περιβάλλοντος εργασίας ή 
ειδικότητας που έχετε επιλέξει.

Κέντρο Φοιτητικής Επιτυχίας
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 σας προτείνουν λύσεις και να 
σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας.

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

Ομάδα Στήριξης Φοιτητών
Η Ομάδα Στήριξης Φοιτητών είναι πάντοτε στη διάθεσή 
σας 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 έχετε τη στήριξη ενός 
Συμβούλου ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση για εσάς.

Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών (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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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Το UNIC σάς προετοιμάζει για μία επιτυχημένη 
σταδιοδρομία στον τομέα της επιλογής σας, παρέχοντάς 
σας όλα τα αναγκαία εφόδια για να διαπρέψετε 
επαγγελματικά μετά την αποφοίτησή σας. Οι διδάσκοντες 
στις Σχολές μας είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στο αντικείμενό 
τους και διατηρούν στενούς δεσμούς με αντίστοιχες 
εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, γεγονός 
που σας δίνει πρόσβαση σε κορυφαίους εργοδότες και, 
κατά συνέπεια, ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και 
εξασφάλισης εργασίας.

Ευκαιρίες για διεθνή σταδιοδρομία
Πολλοί απόφοιτοί μας βρίσκονται σε θέσεις παγκόσμιας 
επιρροής, σε πληθώρα επαγγελμάτων και σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς. Πολλοί επιδίωξαν και πέτυχαν 
να εργαστούν για γνωστές πολυεθνικές εταιρείες εντός 
κι εκτός Κύπρου, καθώς και στις χώρες καταγωγής 
τους, ενώ άλλοι ανέπτυξαν με επιτυχία τις δικές τους 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε καίριους τομείς. Σ’ 
αυτούς συγκαταλέγονται και οι πρώτοι ειδήμονες στα 
κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία Blockchain, οι οποίοι, 
αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μεταπτυχιακό τους 
στο Ψηφιακό Νόμισμα (το πρώτο πλήρες ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα στον τομέα), έγιναν περιζήτητοι από 
παγκόσμιες εταιρείες και οργανισμούς.Οι απόφοιτοι 
της Ιατρικής Σχολής μας, επίσης, χαίρουν άμεσης 
εργοδότησης με ποσοστό 99%, σε κορυφαία νοσοκομεία, 
όπως της Οξφόρδης, του Cambridge, του Χάρβαρντ και 
του Mount Sinai.

Σύνδεση σπουδών και εργασίας 
Μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και Απασχολησιμότητας 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί 
μας έχουν πρόσβαση σε πολλές θέσεις εργασίας και 
πρακτικής άσκησης σε κορυφαίους οργανισμούς ανά τον 
κόσμο. Συνεργαζόμαστε στενά με εξωτερικούς εταίρους 
για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων και τη 
διασύνδεση φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών με 
εταιρείες και τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο τη σύναψη 
στενών συνεργασιών που περιλαμβάνουν ερευνητικά 
προγράμματα, εσωτερική πρακτική άσκηση και προοπτικές 
πλήρους απασχόλησης. Επιθυμούμε να βρισκόμαστε στην 
πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο σε 
ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου ταλέντου σε 
όλους τους τομείς. Στόχος μας είναι να σας εφοδιάσουμε 
με τις βασικές δεξιότητες και την τεχνογνωσία που 
απαιτεί η εποχή μας, ενισχύοντας έτσι τη θέση σας στην 
αγορά εργασίας. 

Συζήτηση με θέμα 'What do HR Directors 
Look for in Today's Candidates?'

Cyprus Career Expo
To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ιδρυτικό μέλος της 
ετήσιας Cyprus Career Expo (CCE), της μεγαλύτερης 
έκθεσης σταδιοδρομίας και επαγγελματικής απασχόλησης 
που διεξάγεται στην Κύπρο. Κάθε χρόνο, η CCE αποτελεί 
τόπο συνάντησης για κορυφαίους εργοδότες της χώρας 
και χιλιάδες υποψήφιους επαγγελματίες. Στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο διαλέξεων, οι ομιλητές της έκθεσης 
μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και μέσα 
από πρακτικές συμβουλές βοηθούν τους συμμετέχοντες 
να βελτιωθούν στον τομέα τους.

Ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό της CCE είναι η 
δυνατότητα διεξαγωγής επί τόπου συνεντεύξεων, η 
οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες οργανισμούς να 
αξιολογούν υποψήφιους και να προσλαμβάνουν άμεσα 
τους καταλληλότερους. Η CCE ξεχωρίζει ως μία από τις 
σημαντικές ετήσιες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου 
με στόχο την ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας 
και απασχόλησης των φοιτητών και των αποφοίτων μας 
καθώς και του ευρύτερου κοινού. Η φετινή CCE διήρκησε 
δύο ημέρες και την επισκέφτηκαν πάνω από 3,000 άτομα, 
ενώ οι συμμετέχουσες εταιρείες ξεπέρασαν τις 80. 

«Είμαι ευτυχής να μοιραστώ μαζί σας το 
γεγονός ότι προσλάβαμε 30 άτομα τις 
τελευταίες δύο ημέρες. Σ’ ευχαριστούμε 
Cyprus Career Expo, θα τα πούμε 
και του χρόνου!»
Βαλεντίνα Χαραλάμπους
Talent Acquisition Manager
City of Dreams 
Mediterranean, MELCO
 

Η Υπουργός Εργασίας, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, συγχαίρει το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τους συνεργάτες του για την 

διοργάνωση της CCE
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ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γίνεστε 
αυτομάτως αναπόσπαστα μέλη του διεθνούς δικτύου 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας, όπου κι αν βρίσκεστε 
στον κόσμο. Μέσω αυτής της ενεργούς παγκόσμιας 
κοινότητας, θα έχετε την ευκαιρία να έρχεστε σε επαφή 
με αποφοίτους μας που βρίσκονται σε περισσότερες 
από 70 χώρες. 

Διεθνής κοινότητα αποφοίτων
Μια σειρά ετήσιων εκδηλώσεων δικτύωσης, 
επανασύνδεσης, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων σάς 
βοηθούν να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε επαφές 
με άλλους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Σας δίνεται έτσι η δυνατότητα να μοιραστείτε εμπειρίες 
με μέλη της κοινότητας απ’ όλον τον κόσμο, πολλοί από 
τους οποίους έχουν σημειώσει σπουδαίες διακρίσεις σε 
διάφορους τομείς.

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τα σημαντικότερα 
νέα και τις εξελίξεις του Πανεπιστημίου μας μέσω του 
ηλεκτρονικού περιοδικού αποφοίτων και να διαβάζετε τις 
πιο πρόσφατες ιστορίες επιτυχίας των πτυχιούχων μας 
που διακρίνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών 
κλάδων παγκοσμίως.

Έμπνευση για τη νέα γενιά
Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν με 
πολλούς τρόπους να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για 
τους υποψήφιους νέους φοιτητές και τους μελλοντικούς 
πτυχιούχους και έτσι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας. 

Θα έχετε την ευκαιρία ως πτυχιούχοι να γνωρίσετε την 
επόμενη γενιά αποφοίτων, μέσα από δείπνα, σεμινάρια, 
διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες δικτύωσης, και να 
μοιραστείτε ιστορίες από τα δικά σας φοιτητικά χρόνια 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά και την εξέλιξη που 
μπορούν να έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας μετά 
την αποφοίτηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα τι σημαίνει να 
είναι κανείς μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου μας. 

UNIC Clubhouse (λειτουργία 2019)
Το UNIC Clubhouse, σημείο δικτύωσης των αποφοίτων 
του UNIC, είναι ένα καλαίσθητο εστιατόριο, lounge 
και pool bar στην ταράτσα του 12όροφου SIX, μίας εκ 
των νεόκτιστων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Ο πολυχώρος αυτός, όπου η κοινότητα του 
Πανεπιστημίου έχει αποκλειστική πρόσβαση, είναι ιδανικός 
για χαλάρωση και ψυχαγωγία καθώς και για δικτύωση και 
επαγγελματικές συναντήσεις.

The UNIC Clubhouse on the 12th 

floor of SIX Student Residence
To UNIC Clubhouse, σημείο δικτύωσης των αποφοίτων
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Η ΠΟΛΗ  
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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.

«Με ωραίο καιρό, πολυσύχναστες 
καφετέριες και πανέμορφα 
ηλιοβασιλέματα, η Λευκωσία με 
καλωσόρισε και με έκανε να νιώσω 
σαν στο σπίτι μου από την πρώτη 
κιόλας μέρα που έφτασα στο νησί. Η 
πολυπολιτισμικότητα της πόλης και 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με 
ενθουσίασε και μου έδωσε την ευκαιρία 
να γνωρίσω νέους πολιτισμούς.»
Jacomien Nel 
Ιατρική, τάξη του 2021

The Walled City of Nicosia from Above
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ΚΥΠΡΟΣ: ΕΝΑ 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ 
ΣΠΟΥΔΕΣ
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, 
στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Από τα 
αρχαία χρόνια, αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά από 
γεωπολιτικής άποψης σημεία στην περιοχή, με τα ίχνη της 
πλούσιας πολιτιστικής της ιστορίας να είναι εμφανή σε κάθε 
της σημείο. Έλληνες, Αιγύπτιοι και Ρωμαίοι, Σταυροφόροι, 
Βυζαντινοί, Φράγκοι και Οθωμανοί, έχουν αφήσει όλοι τους 
μία ισχυρή κληρονομιά, την οποία 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 ζεστό και 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, με το 70% της οικονομίας της να 
στηρίζεται στις υπηρεσίες. Η οικονομική δραστηριότητα 
της χώρας επικεντρώνεται στις χρηματοοικονομικές και 
επαγγελματικές υπηρεσίες, τις τραπεζικές δραστηριότητες, 
τη διαχείριση επενδύσεων, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον 
κτηματομεσιτικό τομέα.

Ο τόπος διαθέτει τις κατάλληλες οικονομικές υποδομές 
για να στηρίζει χιλιάδες πολυεθνικές εταιρείες, χάρη σ’ ένα 
σταθερό και σύγχρονο νομικό και φορολογικό σύστημα 
κι ένα εργατικό δυναμικό με υψηλή μόρφωση. Σε ό,τι 
αφορά τον τουρισμό, η Κύπρος διαθέτει πάνω από 1,000 
ξενοδοχειακές μονάδες και από τις πιο ανεπτυγμένες 
τουριστικές υποδομές στον κόσμο. Η χώρα αποτελεί επίσης 
διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, όντας το 2ο μεγαλύτερο κέντρο 
διαχείρισης πλοίων στον κόσμο, καθώς συντηρεί και 
παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες σ’ ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό του παγκόσμιου νηολογίου, ενώ κατέχει το 3ο 
μεγαλύτερο νηολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

Πέτρα του Ρωμιού, Πάφος

Μεσαιωνικό Κάστρο, Πάφος

Η σύγχρονη πόλη της Λευκωσίας

«Κατάγομαι από την Ισλανδία και 
πιστεύω πως είναι υπέροχο να 
σπουδάζεις σε μία χώρα που έχει 
πάντοτε ήλιο και καλό καιρό. Είναι 
πολύ πιο εύκολο να ξυπνάς το πρωί 
για να πας στο Πανεπιστήμιο και ο 
ηλιόλουστος καιρός να σου φτιάχνει τη 
διάθεση. Η ζωή στην Κύπρο είναι πολύ 
άνετη. Από την πρώτη μου κιόλας μέρα, 
οι άνθρωποι της Κύπρου μού φέρθηκαν 
ζεστά και φιλόξενα, κάνοντάς με να 
νιώσω αμέσως σαν στο σπίτι μου.»
Sjoefn Ragnarsdottir
Ιατρική, τάξη του 2021
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Ένα Ιδανικό Μέρος για Σπουδές

Διεθνής
λογιστικός,
τραπεζικός,
ναυτιλιακός
και τουριστικός
κόμβος

φοιτητές 
στην Κύπρο30,000+

12,000

80%

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
επίπεδο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην ΕΕ (55%)

του πληθυσμού μιλά
την αγγλική γλώσσα

χρόνια ιστορίας

Οικονομικά προσιτό
κόστος ζωής

πιο ασφαλής 
χώρα στον κόσμο
για ηλικίες 15-24 χρονών 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2017)

1η

Αρχαιολογικός Χώρος Κουρίου

Γειτονιά στην Παλιά Λευκωσία

Μαρίνα Λεμεσού
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Φοιτητική Εμπειρία

138

Ένα Ιδανικό Μέρος να Ζεις Παραλία Νησί, Αγία Νάπα

Αποβάθρα, Μόλος Λεμεσού

Μαρίνα Λεμεσού
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Θεολογία (PhD)3 • 180

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

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

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Εγκληματολογία (PhD)3 • • 180

Ψυχολογία (PhD)3 • 180

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

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός (MA) • • 90
Κατευθύνσεις: Γραφιστική/Διαδραστικός Σχεδιασμός Πολυμέσων

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (PhD)3 • • 180
Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA)3 • • 180

Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής 
Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS)
Προπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (BSc) • • •1 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • • 240
Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) • • •1 240
Κατευθύνσεις: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων/Διοίκηση/Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία/Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα 

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc) • • •1 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διαχείριση Μηχανικής (MSc) • • 90
Ψηφιακό Νόμισμα (MSc) • • 90
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Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

Τμήμα Λογιστικής
Προπτυχιακά Προγράμματα
Λογιστική (BSc) • • •1 240

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

• • 120

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

Μάρκετινγκ (BBA) • • •1 240

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

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

• • •1 240

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

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

Χορός (BA) • • 240

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Μουσική (MMus) • • 90

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

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

• • 120

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (MEd) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

• • 90

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

• • • 90

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

• • • 90

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Επιστήμες Αγωγής (PhD)3 • • 240

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

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

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

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

Κλινική Διαιτολογία (MSc) • • 120

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

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

1. Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των 
δύο πρώτων ετών, κάποια μαθήματα δύναται να προσφερθούν 
και στα ελληνικά.
2. Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, υπάρχει υποστήριξη στα ελληνικά εφόσον χρειάζεται.
3. Το πρόγραμμα προϋποθέτει ατομικές συναντήσεις με την 
εποπτική ομάδα.
4. Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στα αγγλικά εξ αποστάσεως.
5. Μόνο η Εκπαιδευτική Ψυχολογία προσφέρεται εξ αποστάσεως.
6. Για την Εκπαιδευτική Ψυχολογία οι φοιτητές οφείλουν να 
συμπληρώσουν 90 ECTS. Για τη Σχολική Ψυχολογία οι φοιτητές 

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Πληροφορική (PhD)3 • • 180

οφείλουν να συμπληρώσουν 150 ECTS. Η Σχολική Ψυχολογία 
περιλαμβάνει εποπτευόμενη μαθητεία σε σχολεία. Τα πρώτα τρία 
τετράμηνα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.
7. Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά με φυσική παρουσία. 
Προσφέρεται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά  
εξ αποστάσεως.
8. Το πρόγραμμα προσφέρεται στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους, κάποια μαθήματα δύναται να προσφερθούν και 
στα ελληνικά.
9. Η κατεύθυνση Τεχνολογίες Blockchain προσφέρεται μόνο  
εξ αποστάσεως.

Προγράμματα Σπουδών Μέθοδος Διδασκαλίας Γλώσσα 
Διδασκαλίας

Μονάδες
ECTS

Με φυσική 
παρουσία

Εξ αποστάσεως 
(online)

Αγγλική Ελληνική

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

• • 330

Ιατρική, MD (για κατόχους απολυτηρίου λυκείου) • • 360

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Δημόσια Υγεία (MPH) • • 90
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MHSA) • • 90
Οικογενειακή Ιατρική (PG/MSc) • • 60/90

Διδακτορικά Προγράμματα
Ιατρικές Επιστήμες (PhD)3 • 180

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

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

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

• • 90

Κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις/Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων 

Διδακτορικά Προγράμματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη 
Διακυβέρνηση (PhD)3- Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο της 
Πάδοβας, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ και το Πανεπιστήμιο 
του Δυτικού Σύδνεϋ

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

Διδακτορικά Προγράμματα
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD)3 • • 180
Δημόσια Διοίκηση (PhD)3 • • 180
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί φοιτητές απ’ όλον 
τον κόσμο, ενσωματώνοντας αρμονικά ένα ευρύ φάσμα 
ακαδημαϊκών υποβάθρων, εμπειριών, ενδιαφερόντων, 
ταλέντων και πολιτισμών.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο γίνεται ανά κατηγορία, 
ανάλογα με τα προσόντα του φοιτητή και της φοιτήτριας 
και τους εκπαιδευτικούς του/της στόχους. Γενικό κριτήριο 
ένταξης στο Πανεπιστήμιο αποτελεί η προηγούμενη 
ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή και της φοιτήτριας, 
συμπεριλαμβανομένων των βαθμών του/της στο λύκειο.

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

Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα
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.

Γνώση αγγλικής γλώσσας – Κατατακτήριες 
εξετάσεις αγγλικής γλώσσας online (NEPTON)
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 δώσουν 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)

TOEFL 513 και άνω 

Computer-based TOEFL 183 και άνω  

Internet-based TOEFL 65 και άνω 

IELTS 5.5 και άνω 

Cambridge Exams 
[First Certificate]

B και άνω 

Cambridge Exams [Proficiency 
Certificate]

C και άνω 

GCSE English Language "O" Level 
or IGCSE

C και άνω 

Michigan Examination 
of Proficiency in English

Pass

Michigan Examination 
of Competency in English

Pass

Μετεγγραφές προπτυχιακών φοιτητών και πιστωτικές 
μονάδες από άλλα Πανεπιστήμια
Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ευπρόσδεκτες οι 
μετεγγραφές φοιτητών από άλλα αναγνωρισμένα 
πανεπιστήμια και κολέγια και γίνονται αποδεκτές οι 
πιστωτικές μονάδες μαθημάτων ισοδύναμων και ίδιας 
ποιότητας με τα μαθήματα που το ίδιο προσφέρει.

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

Μονάδες από εθνικά κέντρα εξετάσεων 
Μονάδες πιστώνονται για Α Levels, επιλεγμένα GCSE, 
LCCI και άλλα παρόμοια προσόντα.

Εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
Η ελάχιστη απαίτηση για την εισαγωγή σε πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών είναι ένα πρώτο πτυχίο (Bachelor’s 
Degree) από αναγνωρισμένο 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 Γραφείο Εισδοχής 
είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων φοιτητών και 
φοιτητριών για να τους/τις 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΑΙΤΗΣΗΣ
Ξεκινήστε την αίτηση εγγραφής σας συμπληρώνοντας 
το πανεπιστημιακό έντυπο αίτησης και υποβάλετέ το 
είτε online, μέσω του φοιτητικού σας λογαριασμού στην 
ιστοσελίδα μας, είτε ταχυδρομικώς, είτε στέλνοντας ένα 
σαρωμένο αντίγραφο στο admissions@unic.ac.cy 

Δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής:
1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου (σελίδα με τα προσωπικά σας στοιχεία 
και φωτογραφία)

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

μέσης εκπαίδευσης και αναλυτική βαθμολογία ή 
ισοδύναμο προσόν

• Για μεταπτυχιακούς φοιτητές: αντίγραφο πτυχίου και 
αναλυτική βαθμολογία

• Για διδακτορικούς φοιτητές: αντίγραφα πτυχίου και 
μεταπτυχιακού με αναλυτικές βαθμολογίες

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

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

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

7. Ερευνητική πρόταση (μόνο για 
διδακτορικούς φοιτητές)

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

προγράμματα σπουδών)
Όταν η αίτησή σας εξεταστεί, θα επικοινωνήσει μαζί 
σας Σύμβουλος Εισδοχής για να σας καθοδηγήσει στα 
επόμενα στάδια της διαδικασίας εγγραφής και, όπου 
χρειάζεται, στη διαδικασία έκδοσης φοιτητικής βίζας.
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Χορήγηση βίζας/Θεώρηση
Κάρτα διαμονής για φοιτητές από χώρες 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 
Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρέχει 
κάθε βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία.

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

Άδεια εισόδου (βίζα) για φοιτητές από χώρες εκτός 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.

Απαιτούμενα τέλη και έγγραφα για φοιτητές από 
χώρες εκτός ΕΕ
Στη συνέχεια, και αφού εκδοθεί η επιστολή αποδοχής της 
αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου, 
θα ενημερωθείτε ως προς τον τρόπο υποβολής των 
ακόλουθων στο Γραφείο Εισδοχής:

 • €55 τέλος υποβολής αίτησης εγγραφής φοιτητή (καμία 
αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, 
το οποίο δεν επιστρέφεται)

 • €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 ή 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 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 4 
μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης)

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

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

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.

Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που αντιλαμβάνεται τον ρόλο 
του στην κοινωνία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στηρίζει 
με κάθε δυνατό τρόπο φοιτητές και φοιτήτριες με 
υψηλές ακαδημαϊκές ή αθλητικές επιδόσεις καθώς και 
φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν οικονομική ανάγκη. 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει 
υποτροφίες ή άλλου είδους οικονομική ενίσχυση σε 
εντόπιους ή διεθνείς φοιτητές, οι οποίες ανέρχονται 
συνολικά στα €10 εκατομμύρια περίπου. 

Οι υποτροφίες, μερικές ή πλήρεις, χορηγούνται από το 
Πανεπιστήμιο με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως οι υψηλές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι αθλητικές επιδόσεις ή  
η οικονομική κατάσταση του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Υποτροφίες χορηγεί επίσης η Ιατρική Σχολή με στόχο να 
βοηθήσει επιλέξιμους φοιτητές ως προς την κάλυψη των 
εξόδων των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής, 
med.unic.ac.cy.

Υποτροφίες ακαδημαϊκής απόδοσης 
Με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις
Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
μπορεί να είναι υποψήφιοι για υποτροφία είτε βάσει 
του γενικού τους βαθμού στο Απολυτήριο Λυκείου, 
είτε βάσει του συσσωρευμένου γενικού βαθμού 
(CPA) στην περίπτωση φοιτητών με μεταφερόμενες 
πιστωτικές μονάδες.

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

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

Ενίσχυση με βάση οικονομικά κριτήρια
Η ενίσχυση βάσει οικονομικών αναγκών δίνεται υπό 
τη μορφή υποτροφίας, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών 
επιδόσεων. Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται από την 
αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής βοήθειας σε:

 • Φοιτητές και φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα

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

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

 • Φοιτητές και φοιτήτριες για άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις 
διάφορες υποτροφίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας: unic.ac.cy.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ



Φθινόπωρο 2019

Τέλος Ιουλίου 

Τέλος Αυγούστου

Μέσα Σεπτεμβρίου

23 Σεπτεμβρίου

8 Οκτωβρίου 

Άνοιξη 2020

Τέλος Οκτωβρίου  

Μέσα Νοεμβρίου

Μέσα Ιανουαρίου

Τέλος Ιανουαρίου

Μέσα Φεβρουαρίου

WWW.UNIC.AC.CY/APPLY

Κύπρος/άλλες χώρες:

Ελλάδα:

Ηνωμένο Βασίλειο:
ΗΠΑ:
Κίνα:

Ρουμανία:

Ρωσία:

+ 357 22 841528, + 357 22 367500 
+ 30 210 6748293, 8001001212

+ 44 800 0465430 

+ 1 212 321 0921
+ 86 400 0705923

+ 40 31 425 3663

+ 7 499 6094195

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
UniversityofNicosia universityofnicosia

Καλοκαίρι 2020

Τέλος Μαρτίου 

Τέλος Απριλίου

Μέσα Μαΐου

Αρχές Ιουνίου

Μέσα Ιουνίου

Ημερομηνίες

Αιτήσεις εγγραφής (εκτός ΕΕ):

Θεωρήσεις/βίζες (εκτός ΕΕ): 

Αιτήσεις εγγραφής (ΕΕ):

Έναρξη μαθημάτων:

Προσθαφαίρεση μαθημάτων:

+357 95147167

*  Χρησιμοποιήστε το Viber και το WhatsApp μόνο για αποστολή μηνυμάτων

Uni_of_Nicosia UniversityNicosia +357 95147167

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 (Απρίλιος 2019). 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 
πειθαρχικούς κανόνες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί 
ηλεκτρονικά (online). 




