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Νέοι ορίζοντες και νέες προκλήσεις ανοίγονται στο δρόμο χιλιάδων νέων φοιτητών που 
ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης 
της Κύπρου. Η αγωνία των εξετάσεων τελείωσε και πλέον έφτασε η ώρα των μεγάλων απο-
φάσεων. Όσοι κατάφεραν με το σπαθί τους να κερδίσουν μία θέση στις σχολές της επιλογής 
τους, θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα την κρατήσουν ή όχι, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει 
να ζυγίσουν καλά τις επιλογές τους για να κάνουν την καλύτερη για το μέλλον τους. 
Η επιλογή τόσο του κλάδου σπουδών όσο και του ακαδημαϊκού ιδρύματος που θα φοιτήσουμε, 
αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε 
κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Από αυτή την απόφαση, άλλωστε, καθορίζεται το μέλλον 
του κάθε ανθρώπου όσον αφορά την επαγγελματική του σταδιοδρομία και κατ’ επέκταση 
το βιοτικό του επίπεδο. 
Οπότε, με γνώμονα αυτό και με δεδομένο ότι υπάρχουν νέοι επίδοξοι φοιτητές που δεν 
έχουν κάνει ακόμη την επιλογή τους, η «Σημερινή της Κυριακής», μέσω του ειδικού ενθέτου 
«Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Επέλεξε την Κύπρο», παρουσιάζει το προφίλ της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Κύπρο, τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής, συστήνει στους αναγνώ-
στες του τα καλύτερα πανεπιστήμια και τις εγκεκριμένες σχολές που λειτουργούν σήμερα 
στη χώρα μας και δίνει συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή. Αυτό 
το ένθετο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τους νέους μας να καταλήξουν 
στη σωστή απόφαση. 
Εμείς τους ευχόμαστε καλή αρχή και καλή σταδιοδρομία σε ότι κι αν επιλέξουν! 
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Οι επιλογές 
σπουδών 
στην Κύπρο
Σήμερα λειτουργουν τρια δήμοΣια
και πεντε ιδιωτικα πανεπιΣτήμια, 
οπωΣ επιΣήΣ τεΣΣεριΣ δήμοΣιεΣ ΣχολεΣ
ανωτερήΣ εκπαιδευΣήΣ και 45 ιδιωτικεΣ 
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Πολλές και καλές επιλογές για 
σπουδές τόσο για τους Κύπρι-
ους φοιτητές όσο και για τους 

ξένους, παρέχει η χώρα μας που μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως η «πανεπιστημι-
ούπολη» της Μεσογείου. Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε πως σήμερα στην Κύπρο, 
λειτουργούν τρία δημόσια και πέντε 
ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως επίσης και 
τέσσερις δημόσιες σχολές Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και 45 ιδιωτικές. 

Δημόσια Πανεπιστήμια και Σχο-
λές 
Τα δημόσια Πανεπιστήμια που λειτουργούν 
στην Κύπρο και αποτελούν επιλογή για 
χιλιάδες φοιτητές, είναι το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. 
Πέραν των πιο πάνω, λειτουργούν επί-
σης οι εξής Δημόσιες Σχολές Ανώτερης 
Εκπαίδευσης: το Ανώτερο Ξενοδοχειακό 
Ιντιστούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), η Αστυνομική 
Ακαδημία Κύπρου, το Μεσογειακό Ινστι-
τούτο Διεύθυνσης και η Σχολή Ξεναγών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2015 
λειτουργούσε κανονικά και το Δασικό 
Κoλέγιο, ωστόσο μετά από απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου η εισδοχή νέων 
σπουδαστών και η προσφορά του τριετούς 
κύκλου σπουδών και των άλλων σχετικών 
κύκλων σπουδών έχει ανασταλεί. 

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 
Με στόχο τη διεύρυνση της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο, η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια 
πήρε μια σειρά μέτρων. Ένα από αυτά 
ήταν το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση 
και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. 
Έτσι, σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία 
λειτουργούν 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια 
με Άδεια Λειτουργίας: το Πανεπιστήμιο 
Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το 
University of Central Lancashire - Cyprus. 
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέ-
ρονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της 

Κύπρου υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dipae.
ac.cy. 

Οι 45 ιδιωτικές σχολές 
Στην Κύπρο λειτουργούν 45 εγγεγραμ-
μένες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), που προσφέρουν 
προγράμματα σπουδών προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και 
μικρότερης διάρκειας επαγγελματικά προ-
γράμματα. 
Οι σχολές αυτές είναι: η Αιγαία Σχολή 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η 
Δραματική Σχολή Βλαδίμηρος Καυκα-
ρίδης, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου, το A.C. American College, το 
ACC AKADEMIA COLLEGE, το Alexander 
College (Λάρνακα), το Alexander College 
(Πάφος), η Arte Music Academy, το 
Atlantis College (Αμμόχωστος), το Casa 
College, το CBS – College of Business 
Studies, το C.D.A. College (Λευκωσία, 
Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος), το City Unity 
College Nicosia, το College of Tourism & 
Hotel Management, το Cyprus College 
(Λευκωσία), το Cyprus College (Λεμε-
σός), το Cyprus International Institute 
of Management (Λευκωσία, Λεμεσός), το 
Cyprus School of Molecular Medicine – The 
Cyprus Institute of Neurology & Genetics, 
το Frederick Institute of Technology (Λευ-
κωσία, Λεμεσός), το Global College, το 
Institute of Professional Studies (IPS), 
UCLan Cyprus, το Intercollege (Λευκωσία), 
το Intercollege (Λεμεσός), το Intercollege 
(Λάρνακα), το InterNapa College, το KES 
College, το Larnaca College (Λάρνακα), 
το Ledra College, το Mesoyios College 
(Λεμεσός), το Neapolis College, το P.A. 
College, το Susini College (Λευκωσία), 
το Susini College (Λεμεσός), το «The 
CTL Euro College» (Λεμεσός), το «The 
Cyprus Academy of Art», το «The Cyprus 
Institute», το «The Cyprus Institute of 
Marketing» (Λευκωσία), το «The Cyprus 
Institute of Marketing» (Λεμεσός), το «The 
Limassol College - T.L.C.» (Λεμεσός) και 
το «The Philips College». 
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Δύο κυπριακά πανεπιστήμια 
στα καλύτερα του κόσμου
Το πρώΤο ελληνοφώνο πανεπισΤημιο σΤη διεθνη λισΤα καΤαΤαξησ 
Τών Times World UniversiTies rankings (2019), ειναι Το Τεπακ, 
ενώ ακολουθει καΤα ποδασ Το πανεπισΤημιο κυπρο 

Από μία θέση στη λίστα με τα καλύ-
τερα πανεπιστήμια στον κόσμο, 
κατάφεραν και φέτος να εξα-

σφαλίσουν δύο κυπριακά πανεπιστήμια: το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ). Πρόκει-
ται για τη διεθνή λίστα κατάταξης των Times 
World Universities Rankings για το 2019, 
η οποία καταδεικνύει τα καλύτερα διεθνή 
πανεπιστήμια βάσει των επιδόσεων τους σε 
όλες τις βασικές αποστολές των ιδρυμάτων. 
Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων βασίζεται 
σε αυστηρά κριτήρια για πέντε τομείς: Διδα-
σκαλία, Έρευνα, Ετεροαναφορές Ερευνητι-
κών Δημοσιεύσεων (citations), Μεταφορά 
Τεχνογνωσίας – Έσοδα από Βιομηχανία και 
Διεθνής Προσανατολισμός. 

Τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια 
Το ΤΕΠΑΚ παίρνει την πρώτη θέση ανάμεσα σε 

όλα τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια, σημειώνο-
ντας σταθερή άνοδο. Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΑΚ 
βρίσκεται στις θέσεις 301-350 ανάμεσα στα 
καλύτερα 1,258 πανεπιστήμια παγκοσμίως, 
ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρο ακολουθεί στις 
θέσεις 351–400, μαζί με το Πανεπιστήμιο 
της Κρήτης. Στις θέσεις 501–600 βρίσκε-
ται Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στις 601–800, το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το Πανεπιστήμιο 
των Ιωαννίνων. Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο 
της Πάτρας κατατάσσεται στις θέσεις 801–
1000, ενώ στις θέσεις 1001+ βρίσκεται το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Η πρώτη δεκάδα 
Την πρώτη δεκάδα με τα καλύτερα πανεπιστή-
μια, μονοπωλούν τα Βρετανικά και Αμερικάνικα 

πανεπιστήμια. Το καλύτερο πανεπιστήμιο του 
κόσμου, σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης 
των Times World Universities Rankings για το 
2019, είναι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
(University of Oxford), ενώ ακολουθεί στη 
δεύτερη θέση το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
(University of Cambridge). 
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ (Stanford University), στην τέταρτη 
το Tεχνολογικό Iνστιτούτο Μασαχουσέτης 
(Massachusetts Institute of Technology, MIT), 
ενώ την πεντάδα συμπληρώνει το Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (California Institute 
of Technology). 
Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 
(Harvard University), το Πανεπιστήμιο Πρίν-
στον (Princeton University), το Πανεπιστή-
μιο Γέιλ (Yale University), το Ιμπίριαλ Κόλετζ 
του Λονδίνου (Imperial College London) και 
το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (University of 
Chicago). 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μαζί διαμορφώνουμε 
το μέλλον 

Tο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΠΚ) αποτελεί το νεαρότερο δημόσιο 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Παρά τα 

μόλις 12 χρόνια λειτουργίας του, πρωταγω-
νιστεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα στην Κύπρο 
και στα διεθνή φόρα, σημειώνοντας υψηλές 
επιδόσεις και επιτυχίες. Η συνεχής πρόοδος 
του ΤΠΚ αποτυπώνεται σε διεθνείς κατατάξεις 
πανεπιστημίων που πιστοποιούν το κύρος και 
την αξιοπιστία του. Στη νέα διεθνή κατάταξη 
The Times Higher Education Young University 
Rankings 2019, το Τεχνολογικό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, κατατάχθηκε 63ο από τα 351 
καλύτερα νεαρά πανεπιστήμια του κόσμου και 
πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα. Επιδιώκοντας 
την αριστεία στην έρευνα, το ΤΠΚ σημειώνει 
το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας ερευνητικών 
προτάσεων στην Κύπρο, στο Πρόγραμμα Ορίζο-
ντας 2020 της ΕΕ.
Ως νέο, δυναμικό, και διαρκώς εξελισσόμενο 
πανεπιστήμιο, το ΤΠΚ αλληλεπιδρά με την 
κοινωνία και συνδέει την Ακαδημία με τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας, προωθώντας την 
επιχειρηματικότητα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, 
και την παραγωγή καινοτομίας, παράγοντες 
οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου μας. Βασική μέριμνα του 
ΤΠΚ είναι να προσφέρει στην κοινωνία καταρτι-
σμένους και άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες 
αλλά και υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες με 
κριτική ικανότητα. Ταυτόχρονα, ως ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα και φορέας αλλαγής και 

βελτίωσης του κοινωνικού ιστού, καθίσταται 
χώρος διαλόγου και παραγωγής τεκμηριωμέ-
νων προτάσεων για περιβαλλοντικά, οικονο-
μικά, επιστημονικά, πολιτιστικά και κοινωνικά 
θέματα, υιοθετώντας ένα σαφές πλαίσιο εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς. 

Σπουδές με μέλλον και αξία, γερές 
βάσεις για καριέρα
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 
καταστεί πλέον η καλύτερη επιλογή για τους 
αυριανούς φοιτητές. Τα προγράμματα του 
απευθύνονται σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και  
αποτελούν ένα σημαντικό εφαλτήριο για όσους 
επιθυμούν να λάβουν εφόδια για μια διαπρεπή 
καριέρα σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα προ-
γράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα 
Διασφάλισης Ποιότητας.
Στο Πανεπιστήμιο προσφέρεται ένα ευρύ 
φάσμα ειδικοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει 15 
προπτυχιακά, 20 μεταπτυχιακά και διδακτορικά 
προγράμματα, αναγνωρισμένα από τους αρμό-
διους οργανισμούς πιστοποίησης. Επιπλέον, 
διαθέτει ένα πλήρως ικανό, αφοσιωμένο και 
ερευνητικά προσανατολισμένο ακαδημαϊκό 
και ερευνητικό προσωπικό. Οι τομείς που προ-
σφέρονται στο ΤΕΠΑΚ αφορούν σημαντικούς 
παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι έχουν μεγάλη 
οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση. 
Συνδέοντας την Ακαδημία με τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας, το Πανεπιστήμιο στοχεύει να 
πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, 

την παραγωγή καινοτομίας και την ενθάρρυνση 
της επιχειρηματικότητας, παράγοντες οι οποίοι 
είναι αναγκαίοι για την οικονομική ανάπτυξη 
του τόπου μας. Τα προπτυχιακά προγράμματα 
που προσφέρει το ΤΠΚ για την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2019-20 αφορούν κλάδους αιχμής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στις 
εφαρμοσμένες επιστήμες, τη βιομηχανία και την 
αγορά εργασίας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
στοχεύουν να δώσουν στους αποφοίτους εξει-
δικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου σε τομείς 
αιχμής και να τους δώσει τα εφόδια για μια επι-
τυχημένη καριέρα στους επιμέρους τομείς ή για 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό 
επίπεδο. Τα δίδακτρα για την απόκτηση μεταπτυ-
χιακού τίτλου ανέρχονται στα €4,100. 

Υψηλές προοπτικές απασχόλησης
Η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις 
ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, 
και η δημιουργία εργοδοτήσιμων αποφοίτων 
είναι προτεραιότητα στο Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. Για αυτό το ΤΠΚ επικεντρώνεται 
σε κλάδους αιχμής με μεγάλη οικονομική, 
τεχνική και επιστημονική απόδοση και μεγάλη 
ζήτηση στη διεθνή αγορά εργασίας. Πρόσφατη 
έρευνα αποφοίτων δείχνει ότι ποσοστό 80,8% 
εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση 
κατά πλειοψηφία στους πρώτους 6 μήνες μετά 
την αποφοίτηση. Μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο 
συνεργαζόμενων με το Πανεπιστήμιο φορέων 
(τοπικές ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες, 
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, υπηρε-
σίες τουρισμού ή εμπορίου) αλλά και διεθνείς 
κολοσσούς, προσφέρεται στους φοιτητές 
δυνατότητα για πρακτική άσκηση και μοναδικές 
επαγγελματικές ευκαιρίες. Τα Πανεπιστήμια 
στα οποία γίνονται δεκτοί για να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους οι απόφοιτοί του ΤΠΚ αποδεικνύ-
ουν την αναγνωρισιμότητα των ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων και των τίτλων σπουδών του 
Πανεπιστημίου. 
Η πορεία του ΤΕΠΑΚ στα επιστημονικά δρώ-
μενα του τόπου βασίζεται πρωτίστως στην 
παροχή ποιοτικής εκπαδευσης, στην πραγματο-
ποίηση έρευνας σε τομείς αιχμής και στην κοι-
νωνική του προσφορά. Από την πρώτη στιγμή 
της ίδρυσης του ΤΕΠΑΚ, στέκεται δίπλα στους 
φοιτητές δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, ως 
ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο που είναι.

Περισσότερεσ Πληρόφόριεσ: www.cut.ac.cy  |  Μεταπτυχιακά προγράμματα: www.cut.ac.cy/masters  |  Τηλ: 25002710 ή 25002711 
|  Email: administration@cut.ac.cy studies@cut.ac.cy  |  FB: CyprusUniversityTechnology  |  Instagram: cyprusuniversitytechnology  
|  Twitter: CyUniTech  |  YouTube channel: https://www.youtube.com/c/CyprusUniversityTechnology
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Εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου 
Η φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
αποτελείται από 14 κτήρια και 208 μονόκλινα 
δωμάτια. Στα δωμάτια τύπου Α περιλαμβάνεται 
ο προσωπικός χώρος υγιεινής. Ωστόσο υπάρχει 
κοινόχρηστη κουζίνα για κάθε 12 δωμάτια. 
Αυτά προσφέρονται συνήθως σε παλαιούς 
φοιτητές. Στα δωμάτια τύπου Β, που συνήθως 
δίδονται στους πρωτοετείς φοιτητές, περιλαμ-
βάνεται ο νιπτήρας, ενώ ο χώρος υγιεινής και 
η κουζίνα είναι κοινόχρηστοι χώροι για κάθε 
8 δωμάτια. Στα δωμάτια τύπου Γ υπάρχει 
κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνας για 
κάθε 2 δωμάτια. Κάθε ομάδα δύο δωματίων 
αποτελεί ένα διαμέρισμα. Επίσης υπάρχουν 
τα δωμάτια τύπου Δ που προσφέρονται σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάθε ένα δωμάτιο 
περιλαμβάνει σύστημα συναγερμού και είναι 
όλα επιπλωμένα. Στο χώρο της Φοιτητικής 
Εστίας υπάρχουν δύο κοινόχρηστα κτήρια στα 
οποία στεγάζονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Ενοίκων, το Κέντρο Εκδηλώσεων, το Ταχυδρο-
μείο και ο χώρος Πλυντηρίων. Όσον αφορά 
στα ενοίκια, 120 ευρώ το μήνα πληρώνουν 
όσοι διαμένουν στα δωμάτια τύπου Β και Δ, 
160 ευρώ πληρώνουν όσοι διαμένουν στα 
δωμάτια τύπου Α και Γ. Στο ενοίκιο που δίνε-

Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για τις
φοιτητικές εστίες

Τα κριΤήρια, Τα ενοικια και οι προσφερομενεσ υπήρεσιεσ 
Των φοιΤήΤικων εσΤιων δήμοσιων και ιδιωΤικων 
πανεπισΤήμιων

ή στέγαση του φοιτητή είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα 
τους γονείς εφόσον τα ενοίκια πλέον είναι υψηλά και τα διαμερί-
σματα όχι τόσα πολλά. οι ανάγκες για στέγαση των φοιτητών στην 
κύπρο, οδήγησε τα πανεπιστήμια αλλά και ιδιώτες στην ανέγερση 
νέων κτηρίων σε μοντέρνο σχεδιασμό, με μεγάλη λειτουργικότητα 
ώστε να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές. ας δούμε 
αναλυτικά ποιες επιλογές υπάρχουν στους φοιτητές όσον αφορά 
τις φοιτητικές εστίες των δύο δημόσιων πανεπιστημίων της 
κύπρου, αλλά και τις νέες φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου 
Λευκωσίας που πραγματικά ξεπερνούν κάθε φοιτητική προσδοκία.
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Η μεγαλύτερη φοιτητική εστία 
στην Κύπρο και μια από τις πιο 
λειτουργικές και ολοκληρωμέ-
νες στην Ευρώπη, που συνδυάζει 
την πρωτοπόρα αρχιτεκτονική και 
μοντέρνα αισθητική, είναι αυτή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι 
UNIC residences. Πρόκειται για τρία 
ξεχωριστά συγκροτήματα κτηρίων, 
το SIX και το U που είναι ήδη διαθέ-
σιμα από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
και το TRIANGLE που αναμένεται 
να δεχθεί τους πρώτους ένοικους 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στους 
χώρους περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, 
γυμναστήρια, αίθουσες τηλεόρασης, 
χώροι παιχνιδιών, χώροι μελέτης 
και αναψυχής, μπάγκαλοους με ιδι-
ωτικό κήπο. Οι τιμές των δωματίων 
κυμαίνονται με την πιο χαμηλή να 
είναι 115 ευρώ την εβδομάδα. Τα 

δωμάτια έχουν όλες τις ανέσεις που 
ζητεί ένας φοιτητής και είναι πλή-
ρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα σε 
μοντέρνο στυλ και χρωματισμούς. 
Προτεραιότητα για φοίτηση έχουν 
οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας, αν και οι 
ανάγκες για στέγαση των φοιτητών 
καλύπτονται με το άνοιγμα και του 
τρίτου συγκροτήματος κτηρίων, το 
TRIANGLE. Οι φοιτητές του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας απολαμβάνουν 
πολλές διευκολύνσεις στους συγκε-
κριμένους χώρους. Εστιατόρια, 
χώροι αναψυχής, μελέτης… Κάθε 
διαμέρισμα είναι ανεξάρτητο, πλή-
ρως επιπλωμένο, κλιματιζόμενο με 
δίκλινο κρεβάτι, τουαλέτα, μπάνιο, 
μικρή κουζίνα με δυο εστίες, ψυγείο. 
Επίσης υπάρχει η επιλογή για περισ-
σότερα δωμάτια για όποιον θέλει να 
συγκατοικήσει.

ται, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα κεντρικής 
θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, παροχής νερού, 
διαδικτύου και τηλεφωνικής σύνδεσης. 
Όσοι διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου απολαμβάνουν διά-
φορες διευκολύνσεις όπως δωρεάν διαδίκτυο, 
χώρος στάθμευσης, καθαρισμό κοινόχρηστων 
χώρων, υπηρεσία φύλαξης, παροχή τηλεφω-
νικής συσκευής σε κοινόχρηστους χώρους, 
παροχή Κέντρου Εκδηλώσεων και χώρου 
πλυντηρίων και στεγνωτηρίων. Εκτός αυτών 
όσοι διαμένουν στην φοιτητική εστία, έχουν την 
ευκαιρία να ζήσουν σε ένα όμορφο περιβάλλον 
που προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνικοποί-
ηση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη. Στο χώρο της 
Φοιτητικής Εστίας πραγματοποιούνται συχνά 
εκδηλώσεις. Οι φοιτητές μπορούν να έρχο-
νται σε προσωπική επαφή με το προσωπικό 
του Γραφείου Στέγασης και τους Βοηθούς 
Φοιτητικής Εστίας. Επίσης μπορούν - όσοι το 
χρειάζονται- να λαμβάνουν συμβουλευτική 
υποστήριξη για θέματα διαμονής και συγκα-
τοίκησης. Είναι μόλις δέκα λεπτά μακριά από 
την Πανεπιστημιούπολη με τα πόδια, ενώ 
υπάρχουν στάσεις λεωφορείου ακριβώς έξω 
από τα κτήρια. 

ΤΕΠΑΚ: Στην καρδιά της Λεμεσού
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν 
διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες, όπως 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ωστόσο έχει προβεί 
στην ενοικίαση κτηρίων στο κέντρο της Λεμε-
σού, πολύ κοντά στα κτήρια του Πανεπιστημίου 
ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες 
στέγασης που προκύπτουν. Τα διαμερίσματα 
ή δωμάτια διατίθενται σε φοιτητές με ενόικιο 
που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, 
στη βάση κοινωνικο – οικονομικών κριτηρίων. 
Το Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται 7 κτήρια, στο 
κέντρο της πόλης, τα οποία περιλαμβάνουν 
127 διαμερίσματα/δωμάτια με 154 κλίνες. 
Συγκεκριμένα 59 δωμάτια με κοινόχρηστη 
κουζίνα, 26 στούντιο, 18 μονάρια, 21 δυάρια 
και 3 τριάρια. Υπάρχουν δωμάτια με κοινόχρη-
στη κουζίνα που ανέρχονται στα 180 ευρώ, τα 
στούντιο που στοιχίζουν 200 ευρώ, τα διαμερί-
σματα ενός υπνοδωματίου 220 ευρώ, των δύο 
υπνοδωματίων που ανέρχονται στα 300 ευρώ 
και τα τριών υπνοδωματίων που ανέρχονται 
στα 390 ευρώ. Επίσης για όσους ενδιαφέ-
ρονται να ενοικιάσουν διαμέρισμα, μπορούν 
να μείνουν στο «Δίκτυο Συνεργαζομένων 
Διαμερισμάτων» με το ΤΕΠΑΚ. Στο «Δίκτυο» 
αυτό έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα 
διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από 
το Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας καθορισμένο 
το ύψος του ενοικίου. 

Κριτήρια επιλογής 
Για να κάνει κάποιος αίτηση στην Φοι-
τητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
θα πρέπει:
• Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής στη 
Φοιτητική Εστία μαζί με όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προ-
θεσμιών υποβολής αιτήσεων. 
• Να έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μετα-
πτυχιακού φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
• Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 
της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 12.000 
ευρώ. 
• Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν γονείς εγκλω-
βισμένους ή είναι ορφανοί και από τους δύο 
γονείς εισάγονται αυτοδικαίως
• Όσοι αντιμετωπίζουν αναπηρίες (τυφλοί, 
κωφοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί) εισάγο-
νται αυτοδικαίως.

• Να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή τέκνο 
αγνοούμενου/πεσόντος
• Να είναι οι γονείς διαζευγμένοι
• Οι γονείς να πάσχουν από σοβαρή ασθένεια 
ή σοβαρή αναπηρία 
• Ο αιτητής να πάσχει από σοβαρό πρόβλημα 
υγείας
• Να είναι λήπτης δημοσίου βοηθήματος
• Να ανήκει σε προσφυγική οικογένεια
• Η απόσταση της μόνιμης κατοικίας του από την 
πόλη της Λευκωσίας να ξεπερνά τα 30 χλμ. 
Για να κάνει κάποιος αίτηση στα διαμερί-
σματα του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει:
• Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης ή να είναι υποψήφιος 
φοιτητής για θέσεις «ειδικών κατηγοριών» ή 
για «κενές» θέσεις
• Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 
της οικογένειας να μην ξεπερνά τα 12.000 
ευρώ
• Η απόσταση της μόνιμης κατοικίας του φοι-
τητή να ξεπερνά τα 29 χλμ από την έδρα του 
ΤΕΠΑΚ.
• Ο φοιτητής να είναι ορφανός από ένα ή και 
τους δύο γονείς, να είναι τέκνο αγνοουμένου 
ή πεσόντος
• Οι γονείς να είναι διαζευγμένοι
• Ο φοιτητής να έχει ανήλικα παιδιά
• Ο φοιτητής να έχει αδέρφια φοιτητές
• Οι γονείς του φοιτητή να είναι άνεργοι
• Να είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος
• Ο φοιτητής να είναι παιδί οικογένειας που 
διαμένει μόνιμα στο Ριζοκάρπασο
• Να πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:
Η νέα έμπέιρια φοιτΗτικΗς ζωΗς



12 EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019



 EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019 13



14 EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019

ΟδηγΟς για τα διδακτρα και την 
ΟικΟνΟμικη ςτηριξη τΩν φΟιτητΩν 
ςτην ΕυρΩπη 

Σε ποιο μέρος της Ευρώπης μπορούν οι 
φοιτητές να σπουδάσουν χωρίς να κατα-
βάλλουν δίδακτρα; Ποιες χώρες χρεώνουν 

τα υψηλότερα δίδακτρα; Τι είδους οικονομική 
στήριξη προσφέρεται στους φοιτητές; Η 7η ετήσια 
έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για τα εθνικά συστή-
ματα διδάκτρων και υποστήριξης φοιτητών στην 
ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, απαντά σε όλα 
τα πιο πάνω ερωτήματα και παρέχει πληροφορίες 
για κάθε χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος εμπίπτει στις χώρες 
που έχουν μηδενικά δίδακτρα, μαζί με την Ελλάδα, τη 
Δανία, τη Μάλτα, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Σουηδία 
και τη Σλοβενία. Από την άλλη, κάποια κράτη – μέλη 
συνδέουν τα δίδακτρα με την επίδοση των φοιτητών 
και άλλα εφαρμόζουν μικτό σύστημα. Αναλυτικά από 
την έκθεση προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 
Στο Βέλγιο στη γαλλόφωνη κοινότητα το ύψος των 
διδάκτρων εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση 
του φοιτητή. Περίπου το 80% πληρώνουν το ανώτατο 
ποσό που είναι €836 το χρόνο. Στη γερμανόφωνη 
κοινότητα, όλοι οι σπουδαστές πληρώνουν δίδακτρα 
κατά την εγγραφή τους, τα οποία κατά μέσο όρο 
φτάνουν στα €450. Στη φλαμανδική κοινότητα όλοι 

καταβάλλουν ένα προκαθορισμένο ποσό που ανέρχεται 
στα €230 και από εκεί και πέρα €11 για κάθε ECTS. 
Αυτό σημαίνει κάπου στα €890 το χρόνο.
Στη Βουλγαρια τα ιδρύματα αποφασίζουν το ύψος 
των διδάκτρων, αλλά το ανώτατο ποσό καθορίζεται 
από την Κυβέρνηση. Ξεκινούν από €153 μέχρι €767 
ετησίως, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που 
επιλέγει ένας φοιτητής. Κάποιες κατηγορίες φοιτητών 
απαλλάσσονται.
Στην ιρλανδια περίπου το 60% των φοιτητών 
πληρώνουν δίδακτρα, τα οποία ονομάζονται «εισφορά 
του φοιτητή» και ανέρχονται σε €3.000 τον χρόνο. 
Υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες φοιτητών που αν 
δεν πληρούν τους όρους για «δωρεάν φοίτηση», τότε 
καταβάλλουν άλλες €3.000.
Στην ιΣπανια το ποσό των διδάκτρων καθορίζεται 
ανάλογα με τον κλάδο σπουδών, τον αριθμό των 
ECTS και τον αριθμό των εξετάσεων στις οποίες 
αποτυγχάνει ένας φοιτητής. Επίσης, τα ποσά είναι 
διαφορετικά ανά περιοχή. Το 71% των προπτυχια-
κών φοιτητών πληρώνουν δίδακτρα, κατά μέσο όρο 
€1110 ετησίως.
Στη γαλλια το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται 
από το υπουργείο Παιδείας και είναι €184 για τα 

Το κόστος
σπουδών
στην ΕΕ
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προπτυχιακά προγράμματα. Πρόσθετα τέλη τα 
οποία σχετίζονται με το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλειας και ανέρχονται σε €215 το χρόνο, 
πληρώνουν όλοι οι φοιτητές ηλικίας 20-28 
ετών. Επίσης, κάποια πανεπιστήμια προσθέτουν 
διοικητικά τέλη για συγκεκριμένες υπηρεσίες. 
Στις λεγόμενες Grades Ecoles, τα δίδακτρα 
ξεκινούν από €610 ετησίως αλλά μπορεί να 
φτάσουν μέχρι τις €10.000, ανάλογα και με το 
οικογενειακό εισόδημα. Διευκρινίζεται όμως, 
ότι υπάρχουν και ορισμένες τέτοιες σχολές 
που όχι μόνο δεν επιβάλλουν δίδακτρα, αλλά 
μπορεί ακόμα και να πληρώνουν ορισμένους 
φοιτητές.
Στην ΙταλΙα τα ιδρύματα καθορίζουν το ύψος 
των διδάκτρων στην αρχή του ακαδημαϊκού 
έτους στη βάση κοινωνικοοικονομικών κρι-
τηρίων και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. 
Το κατώτατο ποσό για φέτος καθορίστηκε στα 
€201 και το ανώτερο ανέρχεται στα €2.086. 
Κατά μέσο όρο οι φοιτητές πληρώνουν €1.220 
ετησίως.
Στο λουξεμβουργο όλοι οι φοιτητές πλη-
ρώνουν κόστος εγγραφής, που ανέρχεται στα 
€400 για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο και 
στα €200 για το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και 
έκτο.
Στην ολλανδΙα τα δίδακτρα καθορίζο-
νται σε κεντρικό επίπεδο και για τη φετινή 
χρονιά, ανέρχονται για όλους τους φοιτητές 
σε €1.964.
Στην ΠορτογαλΙα όλοι οι φοιτητές πλη-
ρώνουν δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται από 
€656 μέχρι €1.063.
Στο ηνωμενο βαΣΙλεΙο και πιο συγκεκρι-
μένα στην Αγγλία, όλοι προπτυχιακοί φοιτητές 
πληρώνουν κατά μέσο όρο €10.218. Τα ίδια 
σχεδόν δίδακτρα ισχύουν και στην Ουαλία, ενώ 
στη Βόρεια Ιρλανδία περιορίζεται κατά το ήμισυ, 
κάπου στις €4.608. Στη Σκωτία, Σκωτσέζοι 
και υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν πληρώνουν για 
προπτυχιακές σπουδές. 
Στη λετονΙα ο αριθμός θέσεων είναι επιχο-
ρηγημένες και κατ’ επέκταση οι σπουδές είναι 
δωρεάν. Για τις υπόλοιπες θέσεις σπουδών, 
τα δίδακτρα κυμαίνονται από €720 μέχρι 
€6.403.
Στη λΙθουανΙα επίσης υπάρχουν επιχορη-
γημένες θέσεις, που προσφέρουν δωρεάν φοί-

τηση. Παρόλα αυτά, περίπου οι μισοί φοιτητές 
πληρώνουν για να σπουδάσουν από €1.076 
ως €11.610.
Στην ουγγαρΙα συναντάμε φοιτητές που 
χρηματοδοτούνται από το κράτος και εκείνους 
που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι. Το 2015, 
το 64,7% των φοιτητών χρηματοδοτήθηκε 
από την Πολιτεία. Για τους υπόλοιπους, το 
κόστος σπουδών ξεκινά στα €744 και μπορεί 
να ξεπεράσει τις €14.000. Συνήθως όμως 
κυμαίνεται στα €1.295.
Στη ρουμανΙα οι φοιτητές χωρίζονται σε 
αυτούς που χρηματοδοτούνται από το κράτος 
και τους αυτοχρηματοδοτούμενους. Για εκεί-
νους που πληρώνουν, τα δίδακτρα κυμαίνο-
νται από €542 μέχρι €5.205 ανάλογα με το 
πρόγραμμα.
Στη δανΙα δεν υπάρχουν δίδακτρα ούτε 
στα προπτυχιακά, ούτε στα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα.
Στην ελλαδα οι φοιτητές δεν πληρώνουν 
δίδακτρα, παρά μόνο εάν φοιτούν στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο της χώρας. 
Στην ΚυΠρο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, 
η πολιτεία καλύπτει τα δίδακτρα των προπτυ-
χιακών φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια 
του νησιού μας, τα οποία βάσει της έκθεσης, 
ανέρχονται σε €3.417 το χρόνο. Οι δε μετα-
πτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν από €4100 
μέχρι €10.250 ανάλογα με το πρόγραμμα 
σπουδών. Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα για 
τους διεθνείς φοιτητές (από χώρες εκτός ΕΕ) 
ανέρχονται σε €6.834 ετησίως. 
Στη μαλτα το κόστος σπουδών σε προπτυ-
χιακό επίπεδο είναι μηδενικό.

Στη ΣλοβενΙα δεν υπάρχουν δίδακτρα παρά 
μόνο τέλη εγγραφής, τα οποία δεν υπερβαίνουν 
τα €20 με €30.
Στη γερμανΙα παρέχονται δωρεάν σπου-
δές. Ελάχιστα και συγκεκριμένα μόλις δέκα 
ιδρύματα, έχουν καθορίσει χαμηλά διοικητικά 
τέλη. Επίσης, σε πέντε ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν 
δίδακτρα από €400-€500 ανά εξάμηνο, σε 
περίπτωση που υπερβούν την κανονική διάρ-
κεια των σπουδών του. 
Στη ΦΙνλανδΙα δεν υπάρχουν δίδακτρα 
ή άλλα τέλη.
Στη ΣουηδΙα αντίστοιχα, δεν υπάρχουν 
δίδακτρα για τους Σουηδούς και τους υπόλοι-
πους Ευρωπαίους.
Στη τΣεχΙα οι σπουδές είναι δωρεάν. Οι φοι-
τητές πληρώνουν ένα ενδεικτικό ποσό που δεν 
υπερβαίνει τα €19 με την έναρξη των σπουδών 
τους. Σε περίπτωση όμως, που δεν πάρουν 
πτυχίο εντός της κανονικής διάρκειας σπουδών, 
τότε πρέπει να καταβάλουν δίδακτρα.
Στην εΣθονΙα οι φοιτητές που συμπλη-
ρώνουν 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS 
το χρόνο, σπουδάζουν δωρεάν. Αν δεν τα 
καταφέρουν, τότε πληρώνουν ένα ποσό ανά 
ECTS. Για τους πλείστους κλάδους ανέρχεται 
στα €50, σε κάποιους άλλους όμως, φτάνει 
τα €100 ή και €120 ανά ECTS.
Στην ΚροατΙα το κόστος για το πρώτο έτος 
σπουδών, καλύπτεται από κράτος, όπως επίσης 
και για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι ο 
φοιτητής πετύχει 55 ECTS. Αν όχι, πληρώνει 
περίπου €1000.
Στην αυΣτρΙα δεν υπάρχουν δίδακτρα. Αν 
όμως, ένας φοιτητής χρειαστεί να επεκτείνει 
τη διάρκεια των σπουδών του, τότε πληρώνει 
€363 για κάθε εξάμηνο.
Στην ΠολωνΙα αν εξαιρέσουμε ένα εφάπαξ 
ποσό που δεν υπερβαίνει τα €35 για όλη τη 
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, οι 
φοιτητές σπουδάζουν δωρεάν. Χρεώνονται 
ένα ποσό σε περίπτωση που χρειαστεί να επα-
ναλάβουν κάποιο μάθημα. Επίσης, πληρώνουν 
διοικητικά τέλη για έκδοση φοιτητικής κάρτας 
και διπλώματος.
Στη ΣλοβαΚΙα όλοι πληρώνουν διοικητικά 
τέλη από €10 ως €100. Οι σπουδές είναι 
δωρεάν, αρκεί να τελειώσεις στην ώρα σου. 
Διαφορετικά, είσαι υποχρεωμένος να πληρώ-
νεις €1.800 ετησίως.
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Το συναρπασΤικο Ταξιδι μέχρι Την έπιλογη έπαγγέλμαΤοσ

Τέλειωσα το σχολείο,
πάω για σπουδές!

«Τελείωσα το Λύκειο! Και τώρα τι 
να σπουδάσω; «Σε ποια χώρα να 
φοιτήσω;», «Πoια είναι η κλίση 

μου;», «Πώς μπορώ να επιλέξω ένα επάγ-
γελμα με μέλλον;», «Τι πρέπει να ξέρω πριν 
υποβάλω αίτηση για εκπαιδευτικό δάνειο;».
Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα ερωτήματα 
που απασχολούν μαθητές/τριες, όλους τους 
νέους και νέες που δυσκολεύονται να επιλέ-
ξουν τη μετα-λυκειακή κατεύθυνση εκπαίδευ-

σης και το μελλοντικό τους επάγγελμα.
Πολλές φορές οι μαθητές λανθασμένα υπο-
θέτουν ότι θα ασκήσουν το επάγγελμα που θα 
σπουδάσουν. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Οι 
σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο στοχεύουν 
να δώσουν στον μαθητή ορισμένες δεξιότη-
τες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει μετά στην 
επαγγελματική του πορεία. Για παράδειγμα, 
ο μαθητής που σπουδάζει ψυχολογία δεν θα 
ασκήσει  το επάγγελμα του ψυχολόγου. Τα 

επαγγέλματα χωρίζονται σε υποκατηγορίες 
(ειδικότητες) τα οποία μπορεί κάποιος να 
διδαχτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάποιος 
μαθητής μπορεί να σπουδάσει Διοίκηση Επι-
χειρήσεων σε προπτυχιακό επίπεδο και μετά 
να «ειδικευτεί» σε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 
Προσωπικού. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού συστήνουν όπως ο μαθη-
τής πληροφορείται για τις υποκατηγορίες 
ενός κλάδου που έχουν ζήτηση, ακόμη κι αν 
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η γενική κατηγορία του επαγγέλματος θεω-
ρείται κορεσμένη. Η απάντηση στο ερώτημα 
«Τι να σπουδάσω;» είναι υποκειμενική και 
μπορεί να τη δώσει μόνο ο ίδιος ο μαθητής 
αφού προηγουμένως κάμει ένα ξεκαθάρισμα 
των σκέψεων, των συναισθημάτων και των 
οικονομικών της οικογένειας.

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή κλάδου σπουδών βασίζεται σε 
τρία κύρια κριτήρια: τον τύπο (χαρακτήρα) 
του μαθητή, τις δεξιότητές του και την 
προοπτική του επαγγέλματος που θέλει να 
ασκήσει στο μέλλον. Για τη διερεύνηση των 
δεξιοτήτων του υπάρχουν εξειδικευμένα 
ερωτηματολόγια και τεστ τα οποία ο μαθητής 
μπορεί να συμπληρώσει κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής του στο Λύκειο. Όπως συστή-
νουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προ-
σανατολισμού η συμβουλευτική διαδικασία 
πρέπει να ξεκινά από τη Γ’ Γυμνασίου.
Υπάρχουν πολλοί μαθητές και μαθήτριες που 
δεν ξέρουν τι να σπουδάσουν ή καλύτερα 
δεν ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
Σύμφωνα με τους Σύμβουλους Σπουδών 
Everyday Counseling, «εάν ο μαθητής είναι 

Η Τράπεζα Κύπρου, θέλοντας να βοη-
θήσει τους νέους στην επιλογή σπου-
δών, τη χώρα φοίτησης και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με το σπου-
δαστικό τους μέλλον, δημιούργησε 
τη χρήσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ενημέρωσης www.todikomoumellon.
com. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται 
επίσης και τα δυο Σχέδια Δανειοδό-
τησης Σπουδών που προσφέρει, το 
Relax και το Revolving.
Το Relax καλύπτει τα έξοδα για την 
εκπαίδευση των παιδιών, από το 
νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, 
προσφέρεται με σταθερό μειωμένο 
επιτόκιο για 3 χρόνια και μετά κυμαι-
νόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια 
του δανείου. Παραχωρείται περίοδος 
χάριτος στην αποπληρωμή του κεφα-
λαίου μέχρι και 4 χρόνια  (πληρωμή 
μόνο τόκων).

Το Revolving παρέχει δανειοδοτικές 
λύσεις για κάλυψη των εξόδων των 
σπουδών στην Κύπρο ή το εξωτερικό. 
Προσφέρεται με κυμαινόμενο επιτό-
κιο.
Το μέγιστο ποσό δανείου και για τα 
δυο δάνεια ανέρχεται στις €90.000 
για κάθε παιδί, η μέγιστη διάρκεια του 
είναι 15 χρόνια και η αποπληρωμή 
του γίνεται με ίσες μηνιαίες δόσεις. 
Επιβραβεύονται οι άριστοι φοιτητές 
και παρέχεται δυνατότητα αποπληρω-
μής μετά την ολοκλήρωση των σπου-
δών. Και τα δυο σχέδια καλύπτουν 
δίδακτρα (νηπιαγωγείων, ιδιωτικών 
σχολών δημοτικής και μέσης εκπαί-
δευσης, κολεγίων και πανεπιστημίων), 
βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας 
μελετών και έρευνας και κόστος δια-
βίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός 
οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι).

Σπουδαστικά από την Τράπεζα Κύπρου
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αναποφάσιστος, πρέπει να αποταθεί σε επαγ-
γελματία εκπαιδευτικό σύμβουλο ο οποίος θα 
τον καθοδηγήσει στο να γνωρίσει ο ίδιος τον 
επαγγελματικό του τύπο, τις δεξιότητές του 
και τα επαγγέλματα και κλάδους σπουδών 
που του ταιριάζουν. Αυτό γίνεται με τη χρήση 
εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων και 
ερωτηματολογίων καθώς και με κατ’ ιδίαν 
συνεδρίες με τον σύμβουλο». 
Όπως εξηγούν οι σύμβουλοι, «τα ψυχομε-

τρικά εργαλεία και τα ερωτηματολόγια στο-
χεύουν να αποκαλύψουν τον επαγγελματικό 
τύπο του μαθητή π.χ. ερευνητικός, επιχειρη-
ματικός, οργανωτικός/διοικητικός, πρακτικός, 
επικοινωνιακός. Στη συνέχεια ακολουθεί 
εξειδικευμένη συνεδρία στην οποία ο μαθη-
τής αντιλαμβάνεται και ο ίδιος τις επαγγελ-
ματικές του δεξιότητες σε συνάρτηση με 
τον επαγγελματικό του τύπο και μαθαίνει τα 
επαγγέλματα που του ταιριάζουν καλύτερα. Ο 

συμβουλευόμενος μαζί με τον εκπαιδευτικό 
σύμβουλο καθορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα 
για επιλογή κλάδου σπουδών μελετώντας και 
τις προοπτικές των διαφόρων επαγγελμάτων 
που αφορούν τον μαθητή». 
Ένα ερώτημα που τίθεται επίσης συχνά είναι 
«Από ποια ηλικία θα πρέπει να αρχίσω να 
διερευνώ τη σπουδή που θα ακολουθήσω;». 
Το εκπαιδευτικό σύστημα υποχρεώνει τον 
μαθητή να επιλέγει Ομάδα Μαθημάτων 
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Παρακολούθησης από τη Γ’ Γυμνασίου. Έτσι, 
πρέπει να ξεκινήσει τη συμβουλευτική διαδι-
κασία στη Γ’ Γυμνασίου ώστε να επιλέξει τα 
κατάλληλα μαθήματα που θα ακολουθήσει 
στο Λύκειο. Τα μαθήματα αυτά, μέσω των 
παγκύπριων εξετάσεων καθορίζουν την πρό-
σβαση στους προσφερόμενους κλάδους των 
κρατικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, την 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μαθητές δεν 
πρέπει να βλέπουν μόνο την επαγγελματική 
ανέλιξη όταν επιλέγουν κλάδο σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο ή στο Λύκειο και να αγνοούν 
τον επαγγελματικό τους τύπο και τις δεξιό-
τητές τους. Μερικές φορές πρέπει να συγκε-
ντρώνονται στον επαγγελματικό τους τύπο 
και τις δεξιότητές τους αγνοώντας την επαγ-
γελματική αποκατάσταση και ανέλιξη. 

Προοπτικές επαγγελμάτων
Οι προοπτικές εργασίας και τα επαγγέλματα με 
ζήτηση είναι σημαντικά, αρκετές φορές, για την 
επιλογή μιας κατεύθυνσης σπουδών. Όμως, 
σημαντικές θα μπορούσαν να είναι  και οι 
μελέτες των ειδικών για τους κλάδους με μέλ-
λον όπως αυτές καταγράφονται σε διάφορες 
μελέτες και έρευνες. Αξίζει κανείς να εξετάσει 
προσεκτικά τις μελέτες της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στην Κύπρο, 
οι οποίες παρουσιάζουν τα επαγγέλματα με 
προοπτική και μεγαλύτερη οικονομική ανά-
πτυξη μέχρι το 2029. 
Μπορεί επίσης να διαβάσει, ανάμεσα σε άλλα, 
και στοιχεία για τη ζήτηση των διαφόρων 
κλάδων όπως: Λιανικό εμπόριο (4,1% τον 
χρόνο), Εστιατόρια (6,5% τον χρόνο), Εκπαί-

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού συστήνουν 
πως η σωστή επιλογή πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις αξίες, 
την προσωπικότητα, τα ενδι-
αφέροντα, τις δεξιότητες, τις 
ικανότητες και τις προτιμήσεις 
και κυρίως για μια επαγγελματική 
σταδιοδρομία που να ικανοποιεί 
το άτομο. 

• Ξεκινήστε σιγά σιγά να εμπλου-
τίζετε τις εμπειρίες σας με περισ-
σότερη πρακτική άσκηση, όσοι 
από σας θα αρχίσετε τις σπουδές 
σας τον Σεπτέμβριο. 

• Αρχίστε την πρακτική σας 
άσκηση ώστε να μαζεύετε εμπει-
ρίες για το βιογραφικό σας και να 
μάθετε το εργασιακό περιβάλλον. 
Οι εργοδότες προσλαμβάνουν 
άτομα με εμπειρίες που έχουν 
δουλέψει σε εταιρείες για κάποιο 
χρονικό διάστημα ελαχιστοποι-
ώντας το κόστος για εκπαίδευση 
νέου προσωπικού.

• Επιλέξτε σπουδές με βάση τις 
κλίσεις σας. 

• Μελετήστε πρώτα τα προγράμ-
ματα των πανεπιστημιακών σχο-
λών προτού λάβετε την τελική 
σας απόφαση.

• Ενθουσιαστείτε με τον κλάδο 
και με τα πιθανά επαγγέλματα 
που προσφέρει.

• Αφήστε πίσω σας τις επιθυμίες 
των γονιών και του περιβάλλο-
ντός σας. Η απόφαση είναι απο-
κλειστικά δική σας.

• Το να είστε καλός /καλή σε ορι-
σμένα μαθήματα δεν είναι κριτή-
ριο για το μέλλον.

Καλή φοίτηση σε όλους και όλες!

Μικρά Tips

Mε την υποστήριξη 
των Σύμβουλων 
Σπουδών 
Everyday 
Counseling.

δευση (3,9% τον χρόνο), Υγεία και Κοινωνική 
Μέριμνα (4,9% τον χρόνο), Κατασκευές 
(3,3% τον χρόνο), Νομικές και Λογιστικές 
δραστηριότητες (5,2% τον χρόνο), Ξενοδοχεία 
(5,6% τον χρόνο), Χονδρικό Εμπόριο (4,1% 
τον χρόνο), Δημόσια διοίκηση και Άμυνα 
(2,7% τον χρόνο), Τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία (6,1% τον χρόνο), άλλες δραστη-
ριότητες υπηρεσιών (3,6% τον χρόνο), Γεωρ-
γία, δασοκομία και αλιεία (3,1% τον χρόνο), 
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 
(3,3% τον χρόνο). Ανάλογα με τον κλάδο 
σπουδών, οι επιλογές είναι ποικίλες: σε πανε-
πιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ελλάδας, 
της Κύπρου αλλά και αλλού. Είναι σημαντικό 
οι υποψήφιοι να πληροφορούνται κατάλληλα 
για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανα-
γνώριση του κλάδου σπουδών και του πανε-
πιστημιακού ιδρύματος στο οποίο θα φοιτή-
σουν, προτού προχωρήσουν με την εγγραφή. 
Όλα αρχίζουν από το απολυτήριο λυκείου. 
Είναι η προϋπόθεση για εισδοχή σε όλα τα 
πανεπιστήμια. Σε άλλα, όπως στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ανάλογα με τον κλάδο σπουδών, τα 
πανεπιστήμια ζητούν και τα αποτελέσματα των 
παγκυπρίων εξετάσεων από τους υποψήφιους 
σπουδαστές. Υπάρχουν πανεπιστήμια που 
ζητούν και εξετάσεις επιπέδου GCE A-Levels. 
Στη μεγάλη πλειοψηφία το απολυτήριο λυκείου 
είναι αρκετό για εισδοχή. Οι υποψήφιοι σπου-
δαστές πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε μορφή 
εξετάσεων IGCSE ή και IELTS. Εκτός από το 
εξωτερικό, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια 
προσφέρουν διάφορους κλάδους σπουδών 
και στην Κύπρο.
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Παρουσιαζουμε τη Χαρτογραφηση του εκΠαιδευτικου Πεδιου ανώτερησ 
εκΠαιδευσησ στη Χώρα μασ για την ακαδημαϊκη Χρονια 2018-2019 
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότεροι από 
50 χιλιάδες φοιτητές 
σπουδάζουν στην Κύπρο 
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Προγράμματα	 	 	
Σπουδών	1-3	 2664	 119	 1947	 4730
Προπτυχιακά
προγράμματα	 1630	 71	 4280	 5981
Μεταπτυχιακά
προγράμματα	 842	 60	 403	 1305
Διδακτορικά
προγράμματα	 48	 17	 8	 73
Σύνολο	
Φοιτητών	 5184 267 6638 12089

Πανεπιστήμια
Προγράμματα	 Κύπριοι	 Ευρωπαίοι	 Αλλοδαποί
Σπουδών	 	 Άντρες	 	 Σύνολο
Προπτυχιακά
προγράμματα	 6170	 7018	 2734	 3032	 809	 676	 20439
Μεταπτυχιακά
προγράμματα	 1720	 2772	 2913	 8733	 630	 420	 17188
Διδακτορικά
προγράμματα	 408	 600	 122	 158	 45	 37	 1370
Σύνολο	 8298	 10390	 5769	 11923	 1484	 1133
Φοιτητών	 																	18688																	17692		 												2617	 	 38997

Στους 51.086 ανέρχονται οι φοιτητές που σπουδάζουν 
στην Κύπρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εκ 
των οποίων οι 38.997 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και οι 

12.089 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω στοιχεία, 
προκύπτουν από τη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της 
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2018-2019, στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Ανώ-
τερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. Συγκεκριμένα η ΔΑΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθ-
μοί των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών), καθώς 
και οι προτιμήσεις τους ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών. 

31.150 προπτυχιακοί φοιτητές 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη χαρτογράφηση, 
στα Προγράμματα Σπουδών 1 - 3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης φοιτούν 4.730 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 20.439 άτομα, στα Προπτυχι-
ακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
φοιτούν 5.981 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου 
των Πανεπιστημίων φοιτούν 17.188 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.305 
άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων 
φοιτούν 1.370 άτομα, ενώ στα αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 73 άτομα. 

ΑριθμόΣ φόιτητών ΑνΑ ΚύΚλό ΣΠόύδών Σε ΠΑνεΠιΣτημιΑ 
ΚΑι ΣχόλεΣ τριτόβΑθμιΑΣ εΚΠΑιδεύΣηΣ

27.214 οι ξένοι φοιτητές στην Κύπρο
Από το σύνολο των 51.086 φοιτητών που σπουδάζουν στα Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 23.872 είναι Κύπριοι πολίτες 
(47%), 17.959 είναι πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (35%), ενώ 
9.255 είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών (ποσοστό 18%). Διευ-
κρινίζεται ότι από το σύνολο των 38.997 φοιτητών που φοιτούν στα 
Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 14.418 φοιτητές (4.282 άντρες 
και 10.136 γυναίκες) σπουδάζουν με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ 
Αποστάσεως» (ποσοστό 37%).

ΑριθμόΣ φόιτητών ΣτΑ δημόΣιΑ ΚΑι ιδιώτιΚΑ ΠΑνεΠιΣτημιΑ, 
ΑνΑ ΚύΚλό ΣΠόύδών, ΑνΑ φύλό ΚΑι ΑνΑ χώρΑ ΠρόελεύΣηΣ 
(ΚύΠριόι ΠόλιτεΣ, ΠόλιτεΣ Αλλών εύρώΠΑϊΚών χώρών ΚΑι 
ΠόλιτεΣ τριτών χώρών). 

ΑριθμόΣ φόιτητών ΣτιΣ δημόΣιεΣ ΚΑι ιδιώτιΚεΣ ΣχόλεΣ 
τριτόβΑθμιΑΣ εΚΠΑιδεύΣηΣ, ΑνΑ ΚύΚλό ΣΠόύδών ΚΑι ΑνΑ 
χώρΑ ΠρόελεύΣηΣ (ΚύΠριόι ΠόλιτεΣ, ΠόλιτεΣ Αλλών εύρώ-
ΠΑϊΚών χώρών ΚΑι ΠόλιτεΣ τριτών χώρών). 

ΤΟ	47%	ΤΩΝ	ΦΟΙΤΗΤΩΝ	
ΠΟΥ	ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ	

ΣΤΗ	ΧΩΡΑ	ΜΑΣ	ΕΙΝΑΙ	
ΚΥΠΡΙΟΙ,	ΤΟ	37%	ΕΙΝΑΙ	
ΕΥΡΩΠΑΪΟΙ	ΠΟΛΙΤΕΣ	ΚΑΙ	
ΤΟ	18%	ΕΙΝΑΙ	ΠΟΛΙΤΕΣ	

ΤΡΙΤΩΝ	ΧΩΡΩΝ

Άντρες Γυναίκες Γυναίκες ΓυναίκεςΆντρες

δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κύπριοι										Ευρωπαίοι								Αλλοδαποί										Σύνολο
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Πανεπιστήμια
Προγράμματα	 Κύπριοι	 Ευρωπαίοι	 Αλλοδαποί
Σπουδών	 	 Άντρες	 	 Σύνολο
Προπτυχιακά
προγράμματα	 304	 345	 577	 659	 16	 13	 1914
Μεταπτυχιακά
προγράμματα	 422	 773	 2464	 8034	 468	 278	 12439
Διδακτορικά
προγράμματα	 20	 24	 10	 10	 1	 0	 65
Σύνολο	 746 1142 3051 8703 485 291
Φοιτητών	 														1888             11754            776  14418

Οι πρώτες προτιμήσεις 
Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών σε σχέση με τους Κλάδους 
Σπουδών που επιλέγουν φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος στις προτιμήσεις 
των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι ο Κλάδος των 
Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών της Αγωγής και των Πολυτεχνικών Επιστημών. Όσον 
αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε 
Κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, των 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι 
των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Ιατρικών και Παραϊατρικών 
Επιστημών. Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις 
των φοιτητών είναι ο Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
της Αγωγής, και ακολουθούν οι Κλάδοι των Πολυτεχνικών Επιστημών, 
των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και των Ιατρικών και 
Παραϊατρικών Επιστημών. 
Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών που παρακολουθούν 
Προγράμματα Σπουδών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής 
τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και 
Ανώτερου Διπλώματος, αυτές επικεντρώνονται στους Κλάδους των 
Ξενοδοχειακών/ Τουριστικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οικονομικών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Επισιτιστικών Τεχνών 
και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Αναφορικά με τις προτιμήσεις των 
Προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η 
πρώτη προτίμηση αφορά στον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/Τουρι-
στικών, ο Κλάδος της Αισθητικής και ο Κλάδος της Πληροφορικής. 
Οι φοιτητές Μεταπτυχιακού Επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον 
Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι 
Κλάδοι των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, των Τεχνών (Ηθοποιία, 
Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία) και της Εκπαίδευσης. Σε Διδακτορικό 
επίπεδο πρώτος στην προτίμηση των φοιτητών είναι ο Κλάδος των 
Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι της 
Πληροφορικής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο Κλάδος των 
Περιβαλλοντικών Επιστημών.
Οι προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών σε εξ Αποστάσεως 
Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστήμιων εστιάζονται στον Κλάδο 
των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και ακολουθούν οι κλά-
δοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών και 
Επιστημών της Αγωγής και των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών. 
Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των εξ Αποστάσεως 

ΑριθμΟς φΟιτητών ςτΑ ΔημΟςιΑ κΑι ιΔιώτικΑ ΠΑνεΠιςτη-
μιΑ, ςε εξ ΑΠΟςτΑςεώς ΠρΟγρΑμμΑτΑ ςΠΟυΔών, ΑνΑ φυλΟ, 
ΑνΑ κυκλΟ ςΠΟυΔών κΑι ΑνΑ ΧώρΑ ΠρΟελευςης (κυΠριΟι 
ΠΟλιτες, ΠΟλιτες Αλλών ευρώΠΑϊκών Χώρών κΑι ΠΟλιτες 
τριτών Χώρών). 

ΑριθμΟς φΟιτητών ςτΑ ΠΑνεΠιςτημιΑ κΑι ςτις ΔημΟςιες 
κΑι ιΔιώτικες ςΧΟλες τριτΟβΑθμιΑς εκΠΑιΔευςης κΑτΑ τις 
ΑκΑΔημΑϊκες ΧρΟνιες 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
κΑι 2018-2019. 

Προγραμμάτων Σπουδών, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθούν 
οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Ανθρωπι-
στικών Επιστημών και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. 
Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των πιο 
πάνω φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενώ 
ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Θετικών 
και Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

Αύξηση φοιτητών κατά 5,56% στα πανεπιστήμια 
Στη χαρτογράφηση που δημοσιεύουμε παρουσιάζεται επίσης ο αριθμός 
των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε σύγκριση με το ακαδημαϊκά 
έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. Από τα στοιχεία που 
προκύπτουν, φαίνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε 
σύγκριση με το 2017-2018, υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών 
των Πανεπιστημίων κατά 5,62% (αύξηση: κατά 2.075 φοιτητές), ενώ 
στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξης του 
7,46% (αύξηση: κατά 839 φοιτητές).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άντρες Γυναίκες Γυναίκες ΓυναίκεςΆντρες
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ΔΡ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
Πρόεδρός τόυ ΠαγκυΠριόυ ςυνδεςμόυ ιδιωτικων 
ςχόλων τριτόβαθμιας εκΠαιδευςης

Σς ή μ ε ρ α  σ τ η ν 
κύπρο λειτουρ-
γούν 34 κολέγια 

ή ιδιωτικές ςχολές τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ιςτε), όπως είναι η ονο-
μασία τους με βάση το σχε-

τικό νόμο, με κάποια από αυτά 
να έχουν παραρτήματα σε άλλες πόλεις. 

όι σχολές προσφέρουν μονοετή, διετή, τριετή 
προγράμματα σπουδών επαγγελματικού χαρα-
κτήρα, σε τομείς όπως μαγειρική, αισθητική, 
και γραμματειακές ςπουδές όπως επίσης και 
προγράμματα σπουδών πτυχιακού, μεταπτυ-
χιακού (μάστερ) και διδακτορικού επιπέδου 
ακαδημαϊκού χαρακτήρα, σε τομείς όπως διοί-
κηση επιχειρήσεων, Πληροφορική και διοίκηση 
Ξενοδοχείου/τουρισμού. επιπλέον, οι σχολές 
προσφέρουν προγράμματα δικαιόχρησης 
(franchise or validation) πανεπιστημίων του 
εξωτερικού και προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.
όι  ιςτε προσφέρουν αξ ιολογημένα-
πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών τα 
οποία συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
όσον αφορά την διάρκεια και τις αντίστοιχες 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). η αξιολόγηση-
πιστοποίηση των προγραμμάτων διεξαγόταν 
μέχρι το ςεπτέμβρη του 2015 από το ςυμβού-
λιο εκπαιδευτικής αξιολόγησης-Πιστοποίησης 
και έκτοτε διεξάγεται από το Φορέα διασφά-
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
ανώτερης εκπαίδευσης. για την αξιολόγηση-
πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών 
λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι στόχοι, 
η δομή και η διδακτέα ύλη ενός προγράμματος 
σπουδών, τα προσόντα και η εμπειρία των 
καθηγητών (διδασκαλία και έρευνα), οι κτηρι-
ακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, η βιβλιο-
θήκη και η διοικητική δομή μίας ιςτε. όι τίτλοι 
σπουδών των αξιολογημένων-πιστοποιημένων 
προγραμμάτων σπουδών αναγνωρίζονται από 

Τα κολέγια
της Κύπρου 
Γιατι καποιος να επιλεξει 
να ςπουδαςει ςε ενα κολεΓιο

το κυπριακό ςυμβούλιο αναγνώρισης τίτλων 
ςπουδών (κυςατς) αναλόγως του επιπέδου 
του προγράμματος ως διδακτορικό δίπλωμα, 
μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου μάστερ, 
Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου, δίπλωμα 
ανώτερης εκπαίδευσης, δίπλωμα διετούς 
μεταλυκειακής Φοίτησης και Πιστοποιητικό 
μονοετούς μεταλυκειακής Φοίτησης.
όι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει κάποιος 
να σπουδάσει σε ένα κολέγιο είναι πάρα πολλοί 
πέραν του γεγονότος ότι οι τίτλοι σπουδών των 
αξιολογημένων-πιστοποιημένων προγραμμά-
των των κολεγίων χαίρουν, από το κυςατς, 
ισότιμης αναγνώρισης με τους τίτλους των 
κυπριακών πανεπιστημίων. ςε ένα κολέγιο ο 
φοιτητής έχει την ευχέρεια να σπουδάσει σε 
ακαδημαϊκού χαρακτήρα προγράμματα σπου-
δών αλλά και σε επαγγελματικού χαρακτήρα 
προγράμματα. τα επαγγελματικά προγράμματα 
σπουδών, που προσφέρονται κυρίως από τα 
κολέγια, χαρακτηρίζονται ως σύγχρονα προ-
γράμματα σπουδών που είναι προσαρμοσμένα 
προς τις ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση, 
την οικονομία και τα επαγγέλματα.
ςπουδάζοντας σε ένα επαγγελματικό πρό-
γραμμα σπουδών οι τελειόφοιτοι σχολών 
μέσης εκπαίδευσης μπορούν σε μικρό σχετικά 
χρονικό διάστημα (1, 2 ή 3 χρόνια) να απο-
κτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες έτσι ώστε 
να καταστούν πανέτοιμοι για απασχόληση και 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας. τα επαγ-
γελματικά προγράμματα σπουδών παρέχουν 
επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές 
γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές τους 
ώστε αποφοιτώντας από ένα κολέγιο να είναι 
πανέτοιμοι για να αρχίσουν εργασία. τα επαγ-
γελματικά προγράμματα σπουδών προσφέρο-
νται και στην ελληνική γλώσσα.
όι φοιτητές σε ένα κολέγιο έχουν την ευκαιρία 
να ζήσουν μια φοιτητική ζωή γεμάτη δραστηρι-
ότητες, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, ψυχαγωγία και αθλητικές δραστηριότητες. 

τα κολέγια στα οποία έχει απονεμηθεί ο χάρτης 
Erasmus για την ανώτερη εκπαίδευση δίνουν 
τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να φοιτή-
σουν στο εξωτερικό (χωρίς επιπλέον δίδακτρα 
μέσω του προγράμματος Erasmus+) σε ένα 
από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ή/και να καταρτιστούν επαγγελματικά στο 
εξωτερικό λαμβάνοντας χρηματοδότηση από 
την ευρωπαϊκή επιτροπή. τα κολέγια δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση ώστε ο κάθε φοιτητής να 
αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις 
προσωπικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 
επίσης, προσφέρουν άρτια οργανωμένες υπη-
ρεσίες, που στόχο έχουν τη γρήγορη και σωστή 
εξυπηρέτηση αλλά και τη στήριξη, καθοδήγηση 
και ενδυνάμωση των φοιτητών τους.
τέλος, τα κολέγια προσφέρουν όλα τα πιο πάνω 
με το σοβαρό πλεονέκτημα ότι τα δίδακτρα 
τους είναι πιο προσιτά σε σύγκριση με αυτά 
των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Παράλληλα οι 
δικαιούχοι φοιτητές των κολεγίων λαμβάνουν 
ετήσια φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδό-
ματα. Πέραν των πιο πάνω τα κολέγια, μέσα 
στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφο-
ράς, προσφέρουν πληθώρα υποτροφιών και 
προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας στους 
φοιτητές τους.

τα επαΓΓελματικα 
προΓραμματα ςπουδών, που 

προςφερονται κυριώς απο 
τα κολεΓια, χαρακτηριζονται 

ώς ςυΓχρονα προΓραμματα 
ςπουδών που ειναι 

προςαρμοςμενα προς τις 
ραΓδαιες αλλαΓες ςτην 

απαςχοληςη, την οικονομια 
και τα επαΓΓελματα.
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ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος Global Educational Services

Μια από τις 
μεγάλες 
αποφά -

σεις της ζωής ενός 
νέου είναι τι να σπουδά-

σει και πού να σπουδάσει.  
Αυτά τα μεγάλα ερωτήματα 

πρέπει να απαντηθούν από ένα νέο και τους γονείς 
του στη βάση των ειδικών ικανοτήτων του, τον 
προσωπικών του προτιμήσεων και της μελέτης 
των πιθανοτήτων για μια καλή απασχόληση, μια 
απασχόληση που θα έχει αρκετή ζήτηση στο 
συνήθως άγνωστο μέλλον.
Δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανείς τις κοι-
νωνικές, τις επιστημονικές τις τεχνολογικές και 
τις άλλες εξελίξεις του μέλλοντος αλλά μπορεί 
περίπου να υπολογίσει τις σπουδές που θα είναι 
περιζήτητές στο μέλλον.
Όσο για τον τόπο όπου πρέπει να σπουδάσει 
κανείς η μεγάλη διαίρεση βρίσκεται μεταξύ 
δύο κυρίως επιλογών είτε να σπουδάσει στην 
Κύπρο ή την Ελλάδα ή σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας και γενικά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι 
φοιτητές που πάνε στο εξωτερικό πηγαίνουν 
στην Μεγάλη Βρετανία για εύλογους λόγους. 
Καταρχήν υπάρχουν εκεί μερικά από τα καλύτερα 
πανεπιστήμια στον κόσμο αλλά αυτό είναι μόνο 
ένα από τα πλεονεκτήματα τους. Ένα δεύτερο 
πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιούν 
την Αγγλική γλώσσα, την πιο διεθνή και διαδεδο-
μένη γλώσσα που αποτελεί απαραίτητο εφόδιο 
για κάθε μελλοντική ενασχόληση. Σήμερα οι 
περισσότερες εταιρείες  για να ευδοκιμήσουν 
και να είναι υγιείς ασχολούνται με το διεθνή 

Να σπουδάσω εδώ ή στο εξωτερικό;
εμπόριο ή συνεργάζονται με αρκετές χώρες του 
εξωτερικού. Ο εργοδότης θα προτιμήσει ο υπάλ-
ληλός του να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. 
Εξάλλου τα καλύτερα και πλουσιότερα βιβλία και 
περιοδικά για κάθε σχεδόν θέμα δημοσιεύονται 
στα Αγγλικά και ένας καλός νέος επιστήμονας 
πρέπει να μπορεί να τα παρακολουθεί άνετα 
αν πρόκειται να είναι ενήμερος και καλός σε 
ότι δουλειά κάνει. 
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα βρίσκεται 
στην ίδια την ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα ενός 
μεγάλου και ιστορικού πανεπιστημίου όπως 
είναι τα περισσότερα στην Ευρώπη και Βρετανία. 
Σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και σε μια μοντέρνα 
πόλη ένας φοιτητής μαθαίνει όχι μόνο από τις 
πανεπιστημιακές διαλέξεις και σεμινάρια αλλά 
και με την επαφή του με αξιόλογους συμφοιτητές 
του που προσφέρουν αλληλοβοήθεια και την 
κατάλληλη ποικιλομορφία τόσο στην γνώση 
όσο και στην νοοτροπία και τη ζωή. 
Ταυτόχρονα το να ζει ένας νέος για τρία ή τέσ-
σερα χρόνια σε μια σύγχρονη και ανεπτυγμένη 
πόλη αποτελεί από μόνο του μια εκπαιδευτική 
εμπειρία. Θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει τους 
ορίζοντές του, να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς, 
διαφορετικούς ανθρώπους καινούριες νοο-
τροπίες. Αποκτά πλέον πολιτισμική μόρφωση 
πολύ σημαντική για την εξέλιξη και το μέλλον 
των επιχειρήσεων. 
Οι σπουδές δεν σχετίζονται μόνο με ένα πτυχίο 
ή ένα δίπλωμα, σχετίζονται και με την ποιότητα 
της γνώσης και της ζωής που προσφέρει ένα 
πανεπιστήμιο και παρόλη την αξιόλογη πρόοδο 
των Κυπριακών και Ελληνικών πανεπιστημίων 
τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα προσφέρουν κάτι 

το ξεχωριστό και μια ποιότητα που συνδέεται με 
τη μακρά και λαμπρή τους παράδοση. 
Αυτό που ισχύει σε κάθε περίπτωση είναι ακόμη 
πιο σημαντικό στην περίπτωση των μεταπτυ-
χιακών σπουδών για ένα MA, MSc, PhD. Για 
μεταπτυχιακές σπουδές ο καλύτερος τόπος 
για να πάει να σπουδάσει κανείς είναι χωρίς 
αμφιβολία σε ένα γνωστό πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού πάλι με βάση την αγγλική ή μια άλλη 
διεθνή γλώσσα. Σε αυτό το σημείο οι σπουδές 
στο εξωτερικό αποτελούν μια αναγκαιότητα γιατί 
τα ερευνητικά κέντρα αυτών των πανεπιστημίων 
αποτελούν την πρωτοπορία των νέων επιστη-
μών, τεχνών και τεχνολογίας. Διαθέτουν επίσης 
πλούσιες ερευνητικές μονάδες που δημιουργούν 
και καθοδηγούν τις νέες εξελίξεις σε κάθε άποψη 
των επιχειρήσεων και της ζωής γενικότερα. 
Προσφέρουν επίσης νέες ειδικότητες, που είναι 
άγνωστες στα μικρά κέντρα ερευνών και που 
καθοδηγούν και ουσιαστικά δημιουργούν το 
μέλλον και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. 
Εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών ο φοιτητής 
εργάζεται παράλληλα, θα μπει στην αγορά εργα-
σίας έχοντας στο βιογραφικό του, εργασιακή 
εμπειρία από χώρα του εξωτερικού που είναι 
σίγουρα ένα πλεονέκτημα. Αν πάλι αποφασίσει 
να εργαστεί στη χώρα σπουδών του μετά από 
την αποφοίτηση του, θα νιώθει πολύ πιο άνετα 
και οικεία ώστε να ξεκινήσει την καριέρα του 
στο εξωτερικό.
Αυτοί είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους αξίζει 
κάποιος να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού 
ως φοιτητής αποκτώντας όλες τις παραπάνω 
μοναδικές εμπειρίες που αναφέραμε, Καλές 
επιτυχίες ότι και να αποφασίσετε.
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Ανοικτο ΠΑνεΠιστήμιο κύΠρού

εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών στον δικό σου χώρο και χρόνο!
Γέφυρα στην ανώτατη εκπαίδευση 

Δημόσιο, σύγχρονο, καινοτόμο και το 
μοναδικό στην Κύπρο που προ-
σφέρει αποκλειστικά εξ αποστά-

σεως προγράμματα σπουδών, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει την 
ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όλους όσοι το 
επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αναγνωρι-
σμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, 
εφόδιο για την προσωπική, επιστημονική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη, στον δικό τους 
χώρο και χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της 
συμβατικής εκπαίδευσης. 
Με καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες 
τηλεκπαίδευσης και με ευέλικτη εκπαιδευτική 
μεθοδολογία, το ΑΠΚΥ προσφέρει αναγνωρι-
σμένα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμ-
ματα σε «κλασσικά» αντικείμενα και σε κλάδους 
αιχμής με προσιτά δίδακτρα και υποτροφίες. 
Αναπτυσσόμενο δυναμικά στα 12 έτη ακαδη-
μαϊκής λειτουργίας του και με περίπου 4.000 
φοιτητές και 5.800 απόφοιτους σήμερα, το 
ΑΠΚΥ έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύ-
τερα κυπριακά πανεπιστήμια και έχει καταξιωθεί 
ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο 
του ελληνόφωνου χώρου και μια αξιόπιστη ακα-
δημαϊκή επιλογή.

Σχολές και Προγράμματα Σπουδών
Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ οργανώνουν προ-
γράμματα σπουδών σε πλήθος επιστημονικών 
πεδίων, τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους 
πολύπλευρες ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγ-
γελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες. Συγκε-
κριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το 
ΑΠΚΥ προσφέρει 25 προγράμματα σπουδών, 
τέσσερα (4) προπτυχιακά και 21 μεταπτυχι-
ακά, εκ των οποίων τα πέντε (5) στην αγγλική 

γλώσσα, καθώς και θέσεις για υποψήφιους 
διδάκτορες σε πλήθος ερευνητικών περιοχών.

Σχολή Ανθρωπιστικών 
& Κοινωνικών Επιστημών
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
• Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Επικοινωνία και Nέα Δημοσιογραφία
• Θεατρικές Σπουδές
• Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση
• Adult Education for Social Change (Erasmus 
Mundus International Master)

Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων
Επιστημών
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
• Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 
• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
• Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και 
Τηλεϊατρική 
• Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
• Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας 
• Cognitive Systems (σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου)
• Sustainable Energy Systems (σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Frederick)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών &
Διοίκησης
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
• Αστυνομικές Σπουδές 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Οικονομικά

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
• Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ) [στην ελληνική 
& στην αγγλική γλώσσα]
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας
• Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
• Επιστήμες της Αγωγής
• Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 
• Enterprise Risk Management (σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Πέρα από ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών, 
το ΑΠΚΥ προσφέρει εξ αποστάσεως Προ-
γράμματα Κατάρτισης και Προγράμματα 
Δια Βίου Μάθησης (αυτοτελείς Θεματικές 
Ενότητες) με στόχο την επιμόρφωση και (επανα)
κατάρτιση των συμμετεχόντων.
Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ είναι ισό-
τιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια 
διεθνώς, ανεξάρτητα από τη διδακτική μεθοδο-
λογία τους. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών του στην Ελλάδα, ακολουθού-
νται οι διαδικασίες του αρμόδιου φορέα, του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Eκπαιδευτική μεθοδολογία
Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο διδα-
σκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα 
Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοι-
ώνει μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας 
και επιτρέπει στους φοιτητές να διαχειρίζονται 
την πορεία μάθησής τους με την κατάλληλη 
ακαδημαϊκή υποστήριξη στον δικό τους χώρο 
και χρόνο. Μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαί-
δευσης, της χρήσης των πλέον σύγχρονων 
τεχνολογικά μέσων της ψηφιακής εποχής και με 
την αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών τεχνικών, 
οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο πολυμεσικό 
εκπαιδευτικό υλικό (βιβλιογραφία, οδηγοί 
μελέτης, εγχειρίδια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά 
βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, κ.λπ.) των 
προγραμμάτων σπουδών τους. Η μαθησιακή 
πορεία των φοιτητών του ΑΠΚΥ υποστηρίζεται 
από το έμπειρο, ερευνητικά και εκπαιδευ-
τικά ακαδημαϊκό προσωπικό, και η διδασκα-
λία συνεπικουρείται από υβριδικές Ομαδικές 
Συμβουλευτικές Συναντήσεις, διαδικτυακές δια-
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λέξεις και τηλεσυναντήσεις σε πραγματικό χρόνο 
(οι οποίες μαγνητοσκοπούνται για μεταγενέστερη 
παρακολούθησή τους), διευκολύνοντας την 
αλληλεπίδραση και την εξατομικευμένη συνερ-
γασία φοιτητών και διδασκόντων. Ταυτόχρονα, η 
εικονική υποδομή του ΑΠΚΥ, που αξιοποιείται 
σε προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών 
και Εφαρμοσμένων Επιστημών, επιτρέπει σε 
οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή ή υπολογιστή την 
εξ αποστάσεως παράδοση οποιουδήποτε περιε-
χομένου ενός εικονικού εργαστηρίου (virtual lab) 
σε περιβάλλοντα με τρισδιάστατα γραφικά. 

Ενδεικτικό της πρωτοπορίας και της καινοτομίας 
του ΑΠΚΥ στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 
και σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθη-
σης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοι-
τητών του και προσφέρουν υψηλό βαθμό διά-
δρασής τους με τη μαθησιακή διαδικασία, είναι 
η πρόσφατη απονομή του χρυσού βραβείου 
στην κατηγορία «Βέλτιστη μαθησιακή εμπει-
ρία» στον διαγωνισμό Cyprus Education 
Leaders Awards 2019. Το ΑΠΚΥ εξασφάλισε 
το χρυσό βραβείο για μία νέα εφαρμογή, μέσω 
της οποίας οι φοιτητές αλληλοεπιδρούν με 
καινοτόμα στοιχεία σύγχρονης επικοινωνίας και 
δικτύωσης (Internet of Things) σε εικονικό περι-
βάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπου ενυπάρ-
χουν στοιχεία παιχνιδοποίησης (gamification). 
Πρόκειται για νέες τεχνολογίες και εργαλεία, που 
ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, με θετική 
επίδραση στη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών. 
Σε ό,τι αφορά τη φυσική παρουσία των φοιτη-
τών, αυτή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις 
των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων, σε 
εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν από το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, 
υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Το ΑΠΚΥ 
εφαρμόζει πλήρως το σύστημα Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων και οι εκπαιδευτικοί στό-
χοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Θεμα-
τικών Ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών 
του αποτιμώνται στη βάση μονάδων ECTS. Η 
εφαρμογή του συστήματος ECTS επιτρέπει στους 
φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με δυνατότητα 
αναγνώρισης των σπουδών τους στο ΑΠΚΥ, 
ή/και να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες από 
άλλα Πανεπιστήμια για να αναγνωριστούν στο 
πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν στο 
ΑΠΚΥ.  Επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία 
στις σπουδές, οι φοιτητές μπορούν να σπουδά-
σουν με πλήρη ή με μερική φοίτηση. Ο ελάχι-
στος χρόνος πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακό 
επίπεδο είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο είναι τρία (3) ή τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ανάλογα με το πρό-
γραμμα σπουδών. Ελάχιστος χρόνος φοίτησης 
για ολοκλήρωση ενός διδακτορικού προγράμμα-
τος είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Κριτήρια και αιτήσεις εισδοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισαχθούν σε 
πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ αν πληρούν την 
παρακάτω ελάχιστη προϋπόθεση: 

επίπεδο σπουδών προϋπόθεση
προπτυχιακό απολυτήριο 
  δευτεροβάθμιας 
  εκπαίδευσης
μεταπτυχιακό πτυχίο από αναγνωρισμένο
  ίδρυμα
διδακτορικό κατοχή τίτλου σπουδών 
  επιπέδου Μάστερ

Αιτήσεις εισδοχής γίνονται δεκτές κάθε έτος, 
μόνο ηλεκτρονικά, σε προκαθορισμένη περίοδο, 
η οποία ανακοινώνεται από το Πανεπιστήμιο. 

Βιβλιοθήκη
Το ΑΠΚΥ διαθέτει μια από τις πλέον σύγχρονες 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Κύπρο και είναι 
μέλος της Κοινοπραξίας Κυπριακών Ακαδημαϊ-
κών Βιβλιοθηκών. Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης 
εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, με έμφαση στο 
ψηφιακό υλικό, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 
επιστημονικής πληροφόρησης τόσο για τα 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και 
για το ευρύ κοινό, στο οποίο προσφέρεται η 
δυνατότητα δανεισμού βιβλίων με εγγραφή ως 
εξωτερικοί χρήστες. Τόσο η έντυπη όσο και η 
ηλεκτρονική-ψηφιακή συλλογή είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένες και οργανωμένες στη βάση 
διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων και 
προσφέρουν στον φοιτητή άμεση πρόσβαση σε 
πλήθος βιβλιογραφικών πηγών. 

Ερευνητικό έργο, διεθνείς 
και εγχώριες συνεργασίες
Σημαντικός πυλώνας της λειτουργίας του ΑΠΚΥ 
είναι η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας. Τα έξι ερευνητικά εργαστήρια του 
(Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Διαχείρισης Χερ-
σαίων Οικοσυστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων, Υπολογιστικής Νόησης, Χημικής 
Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας, Κέντρο 
Αλγοριθμικής Διαφάνειας), αναπτύσσουν και-
νοτόμες ερευνητικές δράσεις, παράγουν υψη-

λής ποιότητας μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
διατριβές και προσελκύουν μεταδιδάκτορες και 
νέους ερευνητές. Το ακαδημαϊκό & ερευνητικό 
προσωπικό συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό 
ερευνητικών έργων, με χρηματοδότηση από 
εγχώρια, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, 
των οποίων τα αποτελέσματα διαχέονται σε διε-
θνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύονται σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά προς όφελος της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. 
Με την καθιέρωσή του στον ελληνόφωνο χώρο, 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κινείται πλέον 
για την εδραίωσή του στο ευρωπαϊκό ακαδη-
μαϊκό γίγνεσθαι καλλιεργώντας στρατηγικές 
συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 
και άλλους φορείς του εξωτερικού, αναπτύσσο-
ντας διεπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 
και προβάλλοντας το έργο και τις δράσεις του. 
Παράλληλα, έχει να επιδείξει έντονη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών και προ-
σωπικού Erasmus+ και συνεργάζεται με περισ-
σότερα από 90 Πανεπιστήμια διεθνώς. Τέλος, 
το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ εστιάζει στη 
μεταφορά και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών στο επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό 
περιβάλλον της Κύπρου, στην αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΑΠΚΥ από τον 
παραγωγικό ιστό και στην οργάνωση της πρα-
κτικής μαθητείας των φοιτητών και αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου σε εταιρείες και οργανισμούς 
με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής τους 
εξέλιξης. 

Κοινωνική δράση
Σημαντική είναι η προσφορά του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και στη σύγχρονη κοι-
νωνία των πολιτών. Μέσω διαλέξεων και άλλων 
εκδηλώσεων επιστημονικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα, επιχειρεί το ΑΠΚΥ την προαγωγή 
του πολιτισμού και τη διάχυση της νέας γνώσης. 
Οι δράσεις αυτές απευθύνονται στη φοιτητική 
κοινότητα και στο ευρύ κοινό και είναι εφικτή η 
παρακολούθησή τους διά ζώσης ή και εξ απο-
στάσεως μέσω των τεχνολογικών υποδομών 
του Πανεπιστημίου.

• Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου 
κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο.
• Εξ αποστάσεως, υψηλής ποιότητας 
προγράμματα σπουδών, σε προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με 
άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. 
• Σπουδές ευέλικτες και προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες και υποχρεώσεις των φοι-
τητών, που σπουδάζουν στον δικό τους 
χώρο και χρόνο.
• Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαί-
δευσης.
• Προσιτά δίδακτρα. 
• Χορήγηση υποτροφιών και εκπτώσεις 
διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΑΠΚΥ
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Επιπτώσεις στην υγεία
Το άγχος μπορεί να δημιουργήσει σειρά προβλημάτων, 
όπως τα ακόλουθα: 
• Λόγω του άγχους, τα υγρά διασκορπίζονται σε διαφο-
ρετικά σημεία του σώματος. Αυτό προκαλεί ξηρασία στο 
λαιμό και στη συνέχεια το σφίξιμο των μυών του. 
• Όταν το σώμα παράγει κορτιζόλη, το συκώτι παράγει 
περισσότερη γλυκόζη. Αυτό «καρφώνει» τα επίπεδα της 
ζάχαρης στο αίμα, τα οποία θα απορροφήσει ο οργανι-
σμός, αν δεν χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο.
• Το στρες δημιουργεί αυτό που λέμε «πιάσιμο» των μυών, 
σαν αντανακλαστική αντίδραση. Ο οργανισμός προσπαθεί 
να ξεκινήσει τους μηχανισμούς αυτοπροστασίας αμέσως 
μόλις αντιληφθεί μια διαταραχή.
• Το άγχος αυξάνει τη ροή του αίματος, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται μια ανακατανομή του στο σώμα. Γι αυτό, 
πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι πιο χλωμοί, ενώ άλλοι 
συνηθίζουν να κοκκινίζουν. 
• Προκειμένου να οξυγονωθεί καλύτερα στο σώμα, αμέ-
σως μόλις εντοπίσει άγχος, η σπλήνα σου «απορρίπτει» 
ολοένα και περισσότερα κόκκινα και λευκά κύτταρα του 
αίματος.
Γενικότερα, το φοιτητικό άγχος μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα όπως μεγαλύτερη ευαισθησία στο στομάχι 
και πιθανότητα να παρουσιάσει ο φοιτητής έλκος, προβλή-
ματα στην πέψη, αλλαγές στο μεταβολισμό, καρδιαγγειακά 
προβλήματα, αδύναμο αναπνευστικό σύστημα, διαταραχή 
του ύπνου, αδυναμία και χαμηλή ανοσία. 

7 τρόποι καταπολέμησης του άγχους 
• Κράτα ημερολόγιο: Θα σε βοηθήσει να γράφεις ότι 
έχεις κάνει μέσα στην ημέρα σου και να μην επικεντρώ-
νεσαι στα αρνητικά. 
• Βάλε προτεραιότητες: Μην προσπαθείς να εκτελέσεις 
τα πάντα μέσα σε μία μέρα. Κατάγραψε όλα έχεις να κάνεις 
και βάλε πρώτα τα σημαντικά και επείγοντα. 
• Να κοιμάσαι καλά: Ένας σωστός ύπνος μπορεί να σε 
βοηθήσει. Άλλωστε, υπάρχουν πολλές μελέτες που φανε-
ρώνουν ότι ο ύπνος συνδέεται άμεσα με το άγχος. 
• Βρες ένα χόμπι: Ξεκίνα ένα χόμπι ή κάτι που σε χαλα-
ρώνει. Όσο πιο συχνά το κάνεις, θα παρατηρήσεις ότι 
υπάρχει αποσυμφόρηση και λιγότερο άγχος. 
• Καθαρός χώρος: Συμμάζεψε το χώρο σου και μην 
αφήνεις την ακαταστασία να σου χαλάει τη διάθεση και 
να σου τραβά την προσοχή από τις εργασίες σου. 
• Επικοινωνία με φίλους: Οι φίλοι δεν είναι στη ζωή 
μας μόνο για τα καλά. Μπορείς να τους μιλήσεις, να 
μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας και να βρείτε 
λύσεις μαζί. 
• Γυμναστική: Η γυμναστική αποτελεί την ιδανική λύση 
για να σε βοηθήσει να αποβάλλεις κάθε είδος άγχους. 
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το αρχαίο γνωμικό «νους 
υγιής εν σώματι υγιεί».

Πώς να 
αντιμετωπίσεις 
το φοιτητικό 
άγχος

Οι ρυθμΟι και Οι απαιτήσεισ τήσ φΟιτήτικήσ ζωήσ 
μπΟρει να επιφερΟυν σΟβαρεσ επιπτωσεισ τΟσΟ 
στΟν ΟργανισμΟ και τήν υγεια τΟυ φΟιτήτή, ΟσΟ 
και στισ ακαδήμαϊκεσ τΟυ επιδΟσεισ

ή φοιτητική ζωή μπορεί να είναι μια από τις καλύτερες 
φάσεις ενός ανθρώπου, αλλά αυτό δε σημαίνει πως 
είναι εύκολη. το άγχος των εξετάσεων, η μοναξιά, η 
κατάθλιψη, η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, οικο-
γενειακά προβλήματα αλλά και προβλήματα συναισθη-
ματικών σχέσεων, ο φόβος από την ανάληψη νέων 
ευθυνών, είναι τα πιο κύρια προβλήματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει ένας νέος φοιτητής. πρόκειται για 
προβλήματα που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
τόσο στην υγεία των φοιτητών αλλά και στην ακαδη-
μαϊκή τους απόδοση. υπάρχει περίπτωση, μάλιστα, 
να οδηγήσουν σε παράταση ακόμα και διακοπή των 
σπουδών, γεγονός που σύμφωνα με μελέτες μπορεί 
να «φορτώσει» χρόνιο στρες και να δημιουργήσει 
τους λεγόμενους «αιώνιους» φοιτητές. 
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