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Τεράστιες προοπτικές ανοίγονται για τη χώρα 
μας, που, με τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ευελπιστεί 
να καταστεί περιφερειακό και διεθνές εκπαι-
δευτικό κέντρο. Άλλωστε, προς αυτήν την 
κατεύθυνση στρέφονται και οι προσπάθειες 
του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έθεσε 
ως κύριο στόχο του τη Διεθνοποίηση της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου. 
Πέραν, όμως, των ενεργειών που γίνονται 
από την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, φέτος η 
Κύπρος έχει μπροστά της μία μεγάλη ευκαιρία. 
Από τη μια η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η 
έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν 
ανατρέψει τους σχεδιασμούς για σπουδές στο 
εξωτερικό, με τα κυπριακά πανεπιστήμια να 

κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις προτιμή-
σεις των Κυπρίων φοιτητών και όχι μόνο. 
Με γνώμονα λοιπόν την καλύτερη ενημέρωση 
των επίδοξων φοιτητών, οι οποίοι ακόμη δεν 
έχουν αποφασίσει πού θα σπουδάσουν, η 
«Σημερινή», μέσω του ειδικού ενθέτου «Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση 2021», παρουσιάζει 
το προφίλ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Κύπρο και συστήνει στους αναγνώστες 
του τα καλύτερα πανεπιστήμια και τις εγκε-
κριμένες σχολές που λειτουργούν σήμερα 
στη χώρα μας. Αυτό το ένθετο αποτελεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο, που θα βοηθήσει τους 
νέους φοιτητές να καταλήξουν στη σωστή 
απόφαση για το μέλλον τους.  
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Σύμφωνα με την τελεύταία 
ΧαρτογραφηΣη τού 
εκπαίδεύτίκού πεδίού 
ανωτερηΣ εκπαίδεύΣηΣ Στη 
Χωρα μαΣ πού αφορούΣε 
την ακαδημαϊκη Χρονία 
2019-2020, 39.203 
φοίτούΣαν Σε πανεπίΣτημία 
καί 14.059 Σε ΣΧολεΣ 
τρίτοβαθμίαΣ εκπαίδεύΣηΣ 

Στους 53.262 ανέρχονταν οι φοι-
τητές που σπούδαζαν στην κύπρο 
κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό 

έτος, εκ των οποίων οι 39.203 φοιτούσαν 
σε πανεπιστήμια και οι 14.059 σε Σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. τα εν λόγω 
στοιχεία προκύπτουν από την τελευταία 
Χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού πεδίου 
της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
της κύπρου που αφορούσε το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, την οποία δημοσιεύει η 
διεύθυνση ανώτερης και ανώτατης εκπαί-
δευσης (δααε) του ύπουργείου παιδείας. 
οι αριθμοί δείχνουν ελαφρά αύξηση στους 
φοιτητές στη χώρα μας, αφού το αμέσως 
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή τη 
χρονιά 2018-2019, σπούδαζαν στη χώρα 
μας συνολικά 51.086 άτομα. 

26.484 προπτυχιακοί 
φοιτητές 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από 
τη χαρτογράφηση, στα προγράμματα Σπουδών 

ενός μέχρι τριών ετών των Σχολών τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης φοιτούν 5.421 άτομα, στα 
προπτυχιακά προγράμματα Σπουδών των 
πανεπιστημίων φοιτούν 19.271 άτομα, στα 
προπτυχιακά προγράμματα Σπουδών των 
Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν 
7.213 άτομα, στα προγράμματα μεταπτυχιακού 
επιπέδου των πανεπιστημίων φοιτούν 18.470 
άτομα, ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα των 
Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν 
1.338 άτομα. Στα προγράμματα διδακτορικού 
επιπέδου των πανεπιστημίων φοιτούν 1.462 
άτομα, ενώ στα αντίστοιχα προγράμματα των 
Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν 87 
άτομα. κάνοντας μία σύγκριση του αριθμού των 
φοιτητών/τριών που φοιτούσαν στα κυπριακά 
πανεπιστήμια ανά κύκλο Σπουδών τα τελευ-
ταία τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (2016-2017 
μέχρι 2019-2020), φαίνεται ότι ο αριθμός 
των φοιτητών στα προπτυχιακά, όσο και στα 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα 
αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τέσσερα έτη, 
με μόνη εξαίρεση τη μείωση που παρατηρή-

Πληθαίνουν
οι φοιτητές στην Κύπρο



 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2021 5

θηκε στον αριθμό των φοιτητών/τριών των 
Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε σχέση με το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (μείωση 1.168 
φοιτητών/τριών).

30.313 οι ξένοι φοιτητές
Από το σύνολο των 53.262 φοιτητών/τριών 
που σπουδάζουν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Κύπρου, 22.949 είναι Κύπριοι 
πολίτες (ποσοστό 43,08%), 18.863 είναι 
πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών (35,42%), 
ενώ 11.450 είναι πολίτες Τρίτων χωρών 
(21,5%). 
Περαιτέρω, αξίζει να αναφερθεί ότι από το 
σύνολο των 39.203 φοιτητών/τριών που 
φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστή-
μια, 15.689 φοιτητές/τριες (4.316 άντρες 
και 11.373 γυναίκες) φοιτούν με τη μέθοδο 
των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 
40%).

Οι πρώτοι κλάδοι προτίμησης 
Όσον αφορά τις επιλογές των φοιτητών/τριών 
σε σχέση με τον Κλάδο Σπουδών, φαίνεται 
ότι ο πρώτος Κλάδος Σπουδών στις προτιμή-
σεις των φοιτητών/τριών των Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών 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 τους φοιτητές/τριες των Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, λίγο 
περισσότεροι από τους μισούς (51,3%) επι-
λέγουν σπουδές στον Κλάδο των Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και 
περίπου το ένα τρίτο σπουδές στον Κλάδο 
των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
(28,7%), 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 των 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 τις προτιμήσεις των φοιτητών/

τριών που παρακολουθούν Προγράμματα 
Σπουδών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης τα οποία οδηγούν στην απόκτηση 
Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου 
Διπλώματος, αυτές επικεντρώνονται στους 
Κλάδους των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών, 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, 
ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι της Αισθητικής, 
των Γραμματειακών και της Πληροφορικής. 
Αναφορικά με τις προτιμήσεις των φοιτητών/
τριών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, η πρώτη προτίμηση αφορά στον Κλάδο της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και 
ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/
Τουριστικών, της Αισθητικής και της Πληροφο-
ρικής. Οι φοιτητές/τριεςΜεταπτυχιακού Επιπέ-
δου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και 
ακολουθούν οι Κλάδοι των Τεχνών (Ηθοποιία, 
Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία), της Εκπαίδευσης 
και των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών. Σε 
Διδακτορικό Επίπεδο πρώτος στην προτίμηση 
των φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ιατρικών/
Παραϊατρικών Σπουδών, ενώ ακολουθούν οι 
Κλάδοι των Περιβαλλοντικών Επιστημών, της 
Πληροφορικής και της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς.  Οι προτιμήσεις των φοιτητών/τριών σε 
Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών των Πανεπιστημίων εστιάζονται 
στον Κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής και ακολουθεί ο κλάδος των Οικο-
νομικών Επιστημών και Διοίκησης (Πίνακας 
18). Όσον αφορά τους φοιτητές/τριες των εξ 
Αποστάσεως Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλά-
δους των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστη-
μών της Αγωγής και ακολουθούν οι Κλάδοι των 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Ιατρικών 
και Παραϊατρικών Επιστημών. Σε Διδακτορικό 
επίπεδο σπουδών, πρώτος στις προτιμήσεις 
των πιο πάνω φοιτητών/τριών είναι ο Κλάδος 
των Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενώ ακολου-
θούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και 
Επιστημών της Αγωγής και των Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

Αύξηση φοιτητών σε Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η συνεχής αύξηση 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών 
τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στις Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Ειδικότερα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, σε σύγκριση με το 2018-2019, 
υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών 
των Πανεπιστημίων κατά 0,53% (αύξηση 
κατά 206 φοιτητές/τριες), ενώ στις Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση 
της τάξης του 16,3% (αύξηση κατά 1970 
φοιτητές/τριες).

Πληθώρα επιλογών για σπουδές, τις 
οποίες αξιοποιούν τόσο οι Κύπριοι φοι-
τητές όσο και οι ξένοι, παρέχει η χώρα 
μας. Συγκεκριμένα, σήμερα στην Κύπρο, 
λειτουργούν τρία δημόσια και έξι ιδιω-
τικά πανεπιστήμια, όπως επίσης και έξι 
δημόσιες σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης 
και 44 ιδιωτικές σχολές Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τα δημόσια Πανεπιστήμια 
που λειτουργούν στην Κύπρο και αποτε-
λούν επιλογή για χιλιάδες φοιτητές, είναι 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, 
με στόχο τη διεύρυνση της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε πανεπιστη-
μιακό επίπεδο, η Διεύθυνση Ανώτερης 
και Ανώτατης 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 6 
ιδιωτικά πανεπιστήμια με Άδεια Λει-
τουργίας: το Πανεπιστήμιο Frederick, 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπι-
στήμιο Νεάπολις Πάφος, το University 
of Central Lancashire - Cyprus και το 
Philips University. Τα προγράμματα σπου-
δών που προσφέρονται από τα Ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τερη Εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.dipae.ac.cy. 

Οι επιλΟγες ςπΟυδών ςτη ΧώΡΑ ΜΑς
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Γνώσεσθε τὴν Ἀλήθειαν καὶ 
ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»

H Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) είναι Ιδιωτική 
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Υ.Π.Π. 7.14.10.37) που ιδρύθηκε το 2015. 
Λειτουργεί με την ηθική και οικονομική υπο-
στήριξη της Εκκλησίας της Κύπρου και προ-
σφέρει το μοναδικό στην Κύπρο αναγνω-
ρισμένο και αξιολογημένο-πιστοποιημένο, 
τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-
δών στη Θεολογία. Στην πιο πάνω ευαγγε-
λική ρήση εδράζεται η αποστολή και η εκπαι-
δευτική φιλοσοφία της.  
Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι μια δυναμικά αναπτυσσό-
μενη Σχολή, στελεχωμένη από έμπειρους και 
καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, η οποία στο 
παρόν στάδιο προσφέρει δύο υψηλού επιπέ-
δου Προγράμματα Σπουδών. 
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Π.Π.Σ.) «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, 
Πτυχίο)» απευθύνεται σε πρόσωπα που 
επιθυμούν να γνωρίσουν τον πλούτο της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής μας παράδοσης 
με τη μελέτη των πηγών της πίστης μας, της 
λειτουργικής ζωής, της τέχνης και του πολι-
τισμού. Οι απόφοιτοι του Π.Π.Σ. μπορούν 
να εργαστούν ως Θεολόγοι στη Δημόσια 
Μέση Εκπαίδευση και σε νέες θέσεις εργα-
σίας στην Εκκλησία. Το Π.Π.Σ. της Θ.Σ.Ε.Κ. 
είναι το μοναδικό στην Κύπρο Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών που 
είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από 
τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευ-
σης (ΔΙ.Π.Α.Ε). Τα Πτυχία Θεολογίας που 
κατέθεσαν οι απόφοιτοι του 2019 και 
2020 έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και 
αντίστοιχα προς Πτυχίο Πανεπιστημιακού 
επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Θεολογίας 
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 

νότητες, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Δήμους, 
Σχολεία, Εθνική Φρουρά, Αστυνομία, Υπη-
ρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ευημερίας, 
κ.ά.). Στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να εφαρ-
μόζουν σύγχρονες θεωρίες και ερευνητικά 
τεκμηριωμένες προσεγγίσεις ψυχολογίας 
και συμβουλευτικής στα πολύπλοκα σύγ-
χρονα προβλήματα ευάλωτων ατόμων και 
των οικογενειών τους, να συμβάλλουν στην 
προσωπική/κοινωνική ανάπτυξη και στην 
προαγωγή της ψυχικής υγείας, και να οργα-
νώνουν το κοινωνικό έργο μιας ενορίας ή 
ενός οργανισμού. Το εν λόγω ΜΠΣ είναι το 
καταλληλότερο για όσους θα ήθελαν να καλ-
λιεργήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώ-
σεις τους σε θέματα ψυχολογίας, να ενισχύ-
σουν τις συμβουλευτικές τους δεξιότητες και 
να εκπαιδευτούν σε σύγχρονα επιτυχημένα 
προγράμματα παρέμβασης στην κοινότητα.

Προσφέρει το μοναδικό στην Κύπρο αναγνωρισμένο και αξιολογημένο-
πιστοποιημένο, τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Θεολογία 

Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), και ως ισό-
τιμα προς τα πτυχία που απονέμονται από τα 
Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.) από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Πτυχιούχοι της Θ.Σ.Ε.Κ. έχουν 
ήδη ενταχθεί στους Πίνακες Διοριστέων και 
Διορισίμων εκπαιδευτικών Θρησκευτικών. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 η Θ.Σ.Ε.Κ. 
προσφέρει επίσης το αξιολογημένο-
πιστοποιημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών (Μ.Π.Σ.) «Εφαρμογές Ψυχολο-
γίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα 
(2 Έτη/120 ECTS, Μάστερ)». Το Μ.Π.Σ. 
απευθύνεται σε πτυχιούχους Κοινωνικών/
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θεολογικών 
Σπουδών και άλλων κλάδων, που εργάζο-
νται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον 
χώρο της κοινωφελούς προσφοράς (Κοι-
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλ.: +357 22443066     

https://www.theo.ac.cy 

Η φοίτηση στα Πιστοποιημένα Προγράμ-
ματα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει στους 
φοιτητές τη δυνατότητα διεκδίκησης Κρα-
τικής Φοιτητικής Χορηγίας μέχρι €3.420 
ετησίως, αλλά και αριθμού υποτροφιών 
μέχρι και 100%. Η Θ.Σ.Ε.Κ., με βάση τον 
κανονισμό της, λειτουργεί ως φιλανθρωπι-

αποκλειστικά για τη στήριξη των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών και της φοίτησης γενι-
κότερα. Πέραν των υποτροφιών, η Σχολή 
παρέχει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές από 
πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.
Η Θ.Σ.Ε.Κ. στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο 
κτηριακό συγκρότημα στην παλιά Λευκωσία, 
δίπλα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με 
σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθου-
σες διδασκαλίας. Πλησίον της Θ.Σ.Ε.Κ. βρί-
σκεται η Φοιτητική Εστία της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Κύπρου, στην οποία οι φοιτητές της 
Θ.Σ.Ε.Κ. μπορούν να διαμένουν με χαμηλό 
κόστος. Επίσης σε όλους τους φοιτητές 
παρέχονται: τα απαραίτητα για τις σπουδές 
βιβλία με εξαμηνιαίο δανεισμό καθώς και 
ειδικές τιμές σε εστιατόριο δίπλα στη Σχολή. 
Στους φοιτητές του ΠΠΣ παρέχεται δωρεάν 
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι 
φοιτητές, τέλος, έχουν τη δυνατότητα κινητι-
κότητας (mobility) μέσω του Προγράμματος 
Erasmus σε Θεολογικές Σχολές ελληνικών 
και ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των αιτήσεων και για τα δύο 
Προγράμματα Σπουδών είναι η 15η 
Ιουλίου 2021.  

Σπουδάζω στην Κύπρο

«ΘεολογΙα 
(4 ΕΤΗ/240 ECTS, ΠΤυΧΙΟ)»

 «εφαρμογεΣ 
ΨυχολογΙαΣ ΚαΙ 
ΣυμβουλευτΙΚήΣ 
Στήν ΚοΙνοτήτα 

(2 ΕΤΗ/120 ECTS, ΜΑΣΤΕρ»

Η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουρ-
γία της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» 
ως ένα φυτώριο θεολογικής παιδείας, που θα 
αναπτύσσεται εντός των ορίων της κανονικής 
δικαιοδοσίας της για να μορφώνει ανθρώπους, 
οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν την 
εκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική, πολιτι-
στική, εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή 
της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, και να 
εξυπηρετούν τη διακονία της Εκκλησίας εν γένει 
τόσο σε τοπικό, όσο και σε διορθόδοξο, δια-
χριστιανικό, διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό 
επίπεδο.

Στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου» οι υποψήφιοι εισάγονται στη 
βάση των ακαδημαϊκών τους προ-
σόντων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη 
φυλή, την εθνική καταγωγή, το χρώμα 
ή τη θρησκεία. Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει 
τις ίδιες ευκαιρίες εισδοχής τόσο σε 
Κύπριους όσο και σε αλλοδαπούς 
φοιτητές, νοουμένου ότι κατέχουν 
τη γλώσσα διδασκαλίας, που είναι η 
ελληνική, και επιδεικνύουν τον απα-
ραίτητο σεβασμό στην πίστη και την 
παράδοση της Ορθόδοξης Χριστιανι-
κής Εκκλησίας της Κύπρου.

αΠοΣτολή ΚαΙ εΚΠαΙΔευτΙΚή 
φΙλοΣοφΙα

εΙΣΔοχή φοΙτήτΩν

κός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, και για 
τον λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, 
εκ των οποίων το 40%-50% επιστρέφεται 
με τη μορφή υποτροφιών αριστείας σε υφι-
στάμενους φοιτητές, επιβραβεύοντας έτσι 
την προσπάθεια και προάγοντας την ευγενή 
άμιλλα. Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται 
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Η πανδΗμία, το Brexit, Η ποίοτΗτα σπουδών καί το 
χαμΗλο κοστοσ ανεβαζουν τα κυπρίακα πανεπίστΗμία 
στίσ προτίμΗσείσ τών κυπρίών καί οχί μονο

Οι συνθήκες ευνοούν 
τα κυπριακά 
πανεπιστήμια
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τις αξιοσημείωτα υψηλές επιδόσεις σε παγκό-
σμιες κατατάξεις. Ενδεικτικά στις κατατάξεις 
του 2021 των Times Higher Education (World 
University Rankings και Impact Rankings) 
βρίσκει κανείς τρία και τέσσερα κυπριακά 
πανεπιστήμια, αντίστοιχα. 

Φθηνότερη η Κύπρος
Τα κυπριακά πανεπιστήμια επενδύουν στην 
ευημερία των φοιτητών και των φοιτητριών 
τους, προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη 
φοιτητική εμπειρία, στα πρότυπα αυτής του 
εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια έχουν επεν-
δυθεί εκατοντάδες εκατομμύρια σε υποδομές 
και εγκαταστάσεις. 
Όσο για τα έξοδα διαβίωσης, ευτυχώς παρα-
μένουν σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα απ’ ό,τι 
στο Άμστερνταμ και το Λονδίνο, με στοιχεία 
που καταδεικνύουν ότι η Κύπρος είναι φθη-
νότερη όσον αφορά το συγκριτικό κόστος 
σπουδών το 2021. 

Τα πλεονεκτήματα  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Η ποιότητα των σπου-
δών των κυπριακών πανεπιστημίων συνεχώς 
βελτιώνεται, αυτό που θα λάβει ως εμπει-
ρία ο φοιτητής στο κυπριακό πανεπιστήμιο 
πλέον είναι εφάμιλλο των πανεπιστημίων 
του εξωτερικού, που πολλές φορές είναι 

ακόμη καλύτερο.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Οι υποδομές υπάρχουν. Οι φοι-
τητικές εστίες υπάρχουν. Η ευρύτερη περιοχή 
γύρω από τα πανεπιστήμια έχει διαμορφωθεί 
με βασικό άξονα εστίασης τους φοιτητές. 
Υπάρχουν οι δυνατότητες να βιώσουν οι 
φοιτητές ένα περιβάλλον ανάλογο με αυτό 
που θα έβρισκαν, αν πήγαιναν στο εξωτε-
ρικό. Προσελκύουμε φοιτητές από πέραν των 
70-75 διαφορετικών χωρών.
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Σαφέστατα το κόστος 
φοίτησης στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερο 
από το κόστος φοίτησης στο εξωτερικό και 
ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ολλανδία. 
Θα έλεγα ότι ως αποτέλεσμα του BREXIT τα 
δίδακτρα έχουν αυξηθεί στους ξένους φοιτη-
τές, γιατί οι Kύπριοι φοιτητές υπολογίζονται 
ως ξένοι φοιτητές στο Η.Β.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Το κόστος διαμονής και τα έξοδα 
διαβίωσης στο Η.Β. είναι πολύ υψηλά. Υπάρχει 
και το γραφειοκρατικό κομμάτι της έκδοσης 
βίζας, για να μπορέσουν να φοιτήσουν εκεί 
οι φοιτητές. Δημιουργείται έτσι ένα συνολικό 
κόστος, το οποίο θα έλεγα ότι είναι τουλάχι-
στον 50% πιο ακριβό απ’ όσο θα κόστιζε εδώ. 
Είναι και τα εισιτήρια, ας μην ξεχνάμε.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η 
Κύπρος συγκαταλέγεται στις 10 ασφαλέστερες 
χώρες του κόσμου για φοιτητές.

Mπροστά σε νέα δεδομένα βρί-
σκονται οι Κύπριοι φοιτητές. Η 
απομάκρυνση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 
και ο κορωνοϊός έχουν ανατρέψει τους 
σχεδιασμούς για σπουδές στο εξωτερικό, 
με τα κυπριακά πανεπιστήμια να κερδίζουν 
σημαντικό έδαφος στις προτιμήσεις των 
Κυπρίων. Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγο-
νός ότι στην Κύπρο πλέον συναντά κανείς 
υψηλό επίπεδο σπουδών και πληθώρα 
επιλογών, ενώ παράλληλα οι σπουδές 
εντός, συμφέρουν την τσέπη του κάθε νοι-
κοκυριού.
Τα νέα δεδομένα μετά το Brexit
Είναι γεγονός πως σήμερα περισσότερο από 
ποτέ η απόφαση δεν είναι καθόλου εύκολη. 
Ωστόσο, η εμπειρία της πανδημίας σε συν-
δυασμό με τα νέα δεδομένα που έφερε το 
Brexit προσκομίζουν τεκμήρια αξιοπιστίας, 
αναδεικνύοντας την Κύπρο ως τον ιδανικό 
προορισμό για σπουδές. Δεν είναι λίγοι αυτοί 
που σχεδίαζαν τα τελευταία χρόνια να μετα-
βούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Το 
Brexit, όμως, επεφύλασσε νέα δεδομένα γι’ 
αυτούς, καθιστώντας την πάλαι ποτέ νούμερο 
ένα επιλογή τους απαγορευτική. Ποιοι είναι 
ακριβώς οι λόγοι; Τα χαμηλά δίδακτρα για 
τους Ευρωπαίους φοιτητές καταργούνται, η 
πρόσβαση σε φοιτητικό δάνειο είναι πλέον 
αδύνατη, η ανάγκη για βίζα είναι επιτακτική, 
και η αβεβαιότητα και το υψηλό κόστος λόγω 
της απόστασης κορυφώνονται σε καιρούς 
πανδημίας. Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι 
γεγονός ότι στο τραπέζι πέφτει μία άλλη χώρα: 
Η Ολλανδία. Αν και αυτή φαντάζει ως ιδανική 
εναλλακτική επιλογή, λόγω των φαινομενικά 
χαμηλών διδάκτρων, ωστόσο πρόκειται για 
χώρα με το ίδιο ακριβό κόστος ζωής με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και με έρευνες να κατα-
δεικνύουν ότι το ένα τρίτο των φοιτητών που 
μπαίνουν στα πανεπιστήμιά της διακόπτουν τη 
φοίτησή τους εντός του πρώτου έτους.

Αξιόπιστη ακαδημαϊκή ευκαιρία 
η χώρα μας 
Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των 
κυπριακών πανεπιστημίων καθιστά την Κύπρο 
έναν αξιόπιστο εκπαιδευτικό προορισμό. Oι 
εξελίξεις στο εύρος και την ποιότητα σπου-
δών των κυπριακών πανεπιστημίων τα καθι-
στούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε σχέση με τα 
πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η 
σταδιακά εξελισσόμενη ανταγωνιστική θέση 
των κυπριακών πανεπιστημίων στη διεθνή 
ακαδημαϊκή κοινότητα διαφαίνεται και απ’ 
τις συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια, τις 
συμμετοχές σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και 

Πανεπιστήμια Ολλανδία  Αν 
και προσφέρουν χαμηλά δίδακτρα, 
εντούτοις το κόστος διαβίωσης είναι 
ιδιαίτερα υψηλό και, συγκεκριμένα, 
διπλάσιο ή και τριπλάσιο απ’ ό,τι 
στην Κύπρο.  Επίσης, διόλου ευκατα-
φρόνητο το ποσοστό των φοιτητών 
που αναγκάζονται να παρατήσουν 
τις σπουδές τους, μετά τον πρώτο 
χρόνο, καθώς ανέρχεται στο 33%. 
Δηλαδή, περίπου ένας στους τρεις.

Πανεπιστήμια Ηνωμένου 
Βασιλείου:  Εξαιτίας του 
Brexit, καταγράφεται δραμα-
τική αύξηση των διδάκτρων. 
Επιπλέον, οι Κύπριοι χάνουν 
το δικαίωμα εξασφάλισης 
φοιτητικού δανείου, ενώ για 
να σπουδάσουν στην Βρετα-
νία θα πρέπει να πληρώσουν 
για την έκδοση σχετικής 
βίζας. 

Πού μειονεκτούν Ολλανδία 
και Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ενδεικτικά τα έξοδα κυμαίνονται στους πιο κάτω αριθμούς:
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (ευρώ/έτος)

 Λονδίνο  Άμστερνταμ Λευκωσία
 18.874 2.100 8.880

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑμΟΝήΣ
 17.448 11.760 6.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

  51.080 26.248 9.418
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Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφου στηρίζει διαχρο-
νικά την πορεία του σε έξι 
πυλώνες σταθερότητας, 
ανάπτυξης, ακαδημαϊκής 
πρωτοπορίας και διεθνούς 
αναγνώρισης με γνώμονα 
την προσιτή αριστεία, την 
ακαδημαϊκή αρτιότητα και 
την ευθύνη και ευαισθη-
σία για τη φοιτητική του 
κοινότητα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Παράγοντας κοινωνικής συνοχής, 
ακαδημαϊκής αριστείας, διεθνοποίησης
και αναπτυξιακής προοπτικής 

Tο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
ιδρύθηκε το 2010, έκλεισε ήδη 
την πρώτη δεκαετία δημιουργικής 

ακαδημαϊκής λειτουργίας και προσφοράς 
στις τοπικές κοινωνίες και στην κυπριακή 
οικονομία γενικότερα, με πλέον των 4.000 
αποφοίτων σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό επίπεδο. Εργοδοτεί 65 υπαλ-
λήλους ως διοικητικό προσωπικό και 250 
ακαδημαϊκούς ως ακαδημαϊκό προσωπικό, 
έχει 3.800 φοιτητές και διατηρεί μία φοιτη-
τική εστία στο Neapolis campus και δύο στην 
πόλη της Πάφου.

Το όραμά μας 
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, εμπνεό-
μενο από το όραμα του ιδρυτή και πρώτου 
Προέδρου του αείμνηστου Μιχαλάκη Γ. 
Λεπτού και υπό την άξια καθοδήγηση του 
Γεωργίου Μ. Λεπτού, στηρίζει διαχρονικά την 
πορεία του σε έξι πυλώνες σταθερότητας, 
ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και 

διεθνούς αναγνώρισης με γνώμονα την προ-
σιτή αριστεία, την ακαδημαϊκή αρτιότητα και 
την ευθύνη και ευαισθησία για τη φοιτητική 
του κοινότητα. Επιγραμματικά:
• Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας 
και παραγωγή νέας καινοτόμου εφαρμο-
σμένης γνώσης μέσω της συμμετοχής σε 
ερευνητικά προγράμματα, ως  ισότιμοι συνο-
μιλητές με την επιστημονική κοινότητα μέσα 
από διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς 
επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελ-
ματικούς φορείς και συνεχή συνεισφορά  
στον επιστημονικό διάλογο.
• Διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών 
και της φοιτητικής κοινότητας με την αγορά 
εργασίας με ανταπόκριση και προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες της 4IR και το νέο γεω-
πολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκο-
σμίων αγορών.
• Πρωτοπορία στην αιχμή της γνώσης με 
τα υφιστάμενα, αλλά και νέα Προγράμματα 
Σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις 
νέες συνθήκες, στις νέες προκλήσεις με 
ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ιδιαίτερα 
σημαντικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του 
εξωτερικού. 
• Διαδρομή και λειτουργία με κοινωνική 
ευαισθησία και υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης. 
• Συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη, ως 
ηθική δέσμευση και υποχρέωση του Πανε-
πιστημίου στην επαρχία της Πάφου και 
προσφορά  του συνόλου  των ικανοτήτων 
και δυνατοτήτων του  για τη βιώσιμη και αει-

φόρο ανάπτυξη. 
• Αδιάλειπτο ενδιαφέρον και αίσθημα ευθύ-
νης προς τη  φοιτητική μας κοινότητα και 
προς τους αποφοίτους μας. 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα 
Την ακαδημαϊκή ταυτότητα του Πανεπιστη-
μίου Νεάπολις Πάφου   συγκροτούν πέντε 
Σχολές (Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης 
και Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Σχολή Αρχιτεκτονικής, 
Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επι-
στημών, Σχολή  Κοινωνικών Επιστημών, 
Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών), οι 
οποίες θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία  
μέσω 10 Τμημάτων, προσφέροντας 45 
Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα σε συμβατική 
και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.
Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα 
προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολο-
γίας, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπε-
ριβαλλοντικών Επιστημών, κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος λειτουργούν όλα τα νέα 
Προγράμματα Σπουδών, τα οποία πιστοποι-
ήθηκαν  κατά τη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων ετών από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, όπως το 
Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα 
και Ψηφιακή Καινοτομία, το Πρόγραμμα στις 
Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική & Ασφάλεια, 
το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτικές και 
Διακυβέρνηση, το Πρόγραμμα  Ποινική 

ΠρΥΤΑΝηΣ, 
ΚΑθηΓηΤηΣ 

ΠΑΝΤΕΛηΣ 
ΣΚΛΙΑΣ
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Δικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα, το Πρό-
γραμμα  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των 
Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα 
στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες 
Συνθήκες Φόρτισης, τα Προγράμματα στην 
Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό 
Marketing, το Πρόγραμμα στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία.
Μαζί με τα ήδη λειτουργούντα με επιτυχία 
μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη 
Δημόσια Διοίκηση (MPA) με κατευθύνσεις 
Γενική Διοίκηση, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, 
Εκπαιδευτική Διοίκηση, τη  Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (ΜΒΑ) και την Εκπαιδευτική Ψυχο-
λογία παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση από 
νέους αποφοίτους μας, αλλά και μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία κατόχους πανεπιστημιακών 
τίτλων, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν 
σε σύγχρονα γνωστικά πεδία και να αναβαθ-
μίσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Συμβατική εκπαίδευση 
σε online μορφή
To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ολοκλή-
ρωσε το σύνολο της μαθησιακής διαδικα-
σίας καθώς και τις τελικές εξετάσεις του 
τρέχοντος  ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με 
το αρχικό ακαδημαϊκό ημερολόγιό του, σε 
online μορφή διδασκαλίας και για τα συμ-
βατικά του προγράμματα, εφαρμόζοντας στη 
διαδικασία των ενδιάμεσων αξιολογήσεων 
και τελικών εξετάσεων μεθόδους και κρι-
τήρια ποιότητας ανταποκρινόμενα στα διε-
θνή ποιοτικά πρότυπα για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί 
στις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότη-
τας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδι-
κασία μετατροπής της συμβατικής ακαδη-
μαϊκής διδασκαλίας σε on line μορφή -γιατί 
δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η λειτουργία 

ενός Πανεπιστημίου δεν εξαντλείται μόνο 
στην παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά περιλαμ-
βάνει  ευρύτερη παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς  την ακαδημαϊκή του κοινό-
τητα, όπως ερευνητικών  διοικητικών, γραμ-
ματειακών, οικονομικών, υποστηρικτικών 
ηλεκτρονικών λειτουργιών, βιβλιογραφικής 
υποστήριξης, κλπ.-  το Πανεπιστήμιο είναι 
έτοιμο να προχωρήσει στην παροχή της συμ-
βατικής εκπαίδευσης σε on line ή υβριδική 
μορφή, για όσο διάστημα αυτό ενδεχομένως 
απαιτηθεί  υπό τις παρούσες συνθήκες, 
ελπίζοντας ότι με τα νέα επιδημιολογικά 
δεδομένα και τις αυξημένες δυνατότητες 
προστασίας της κοινότητας με τα σχετικά 
πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν θα χρειαστεί  
για τη  νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και για 
τα επόμενα έτη.

Επόμενοι στόχοι
Οι πολλαπλές προκλήσεις, στις οποίες κλη-
θήκαμε να ανταποκριθούμε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, συνέθεσαν για το Πανεπιστή-

μιο Νεάπολις ένα περιβάλλον δημιουργικών 
ευκαιριών, ανάπτυξης ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης απο-
φάσεων για άμεση προσαρμογή σε μεταβαλ-
λόμενα περιβάλλοντα λειτουργίας.
Επιγραμματικά, μπορούμε να κατατάξουμε 
τις στρατηγικές προτεραιότητες για τα επό-
μενα έτη σε τέσσερεις άξονες στήριξης και 
ανάπτυξης:
• Περαιτέρω διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπου-
δών μας παράλληλα με την προσφορά αντα-
γωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με 
βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας.
• Αύξηση και αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων 
με μόχλευση και άλλων χρηματοδοτικών 
εργαλείων από ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράμματα για επένδυση στην πρωτογενή 
ακαδημαϊκή έρευνα, στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση 
των υποδομών μας.
• Έμφαση στην παροχή καινοτόμου γνώ-
σης μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων 
Σπουδών αιχμής γνώσης στα σύγχρονα επι-
στημονικά πεδία της οικονομίας της γνώσης 
με πλήρη διασύνδεση και προσαρμογή στις 
απαιτήσεις και ευκαιρίες της 4ης IR και των 
αγορών του 21ου αιώνα.
• Αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου με πλήρη 
ενσωμάτωση και επέκταση των τεχνολογι-
κών καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών 
και στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Οι αλλαγές πΟυ έπήλ-
θαν λΟγω Brexit για 

ςπΟυδές των Κυπριων 
φΟιτήτων ςτΟ ήνω-

μένΟ ΒαςιλέιΟ 
ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, 

Δ/νων Σύμβουλος της Global 
Educational Services

Σπουδές στο ΗΒ 
μετά το Brexit
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Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχει 
επιφέρει το Brexit για τους Κύπρι-
ους φοιτητές όπως και για όλους 

τους Ευρωπαίους φοιτητές που επιθυμούν 
να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και τα επό-
μενα χρόνια. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν 
ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, 
Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία).
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι αλλα-
γές αυτές δεν επηρεάζουν τους Κύπριους 
φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι οποίοι  θα συνεχίσουν να επω-
φελούνται απ’ όλα τα οικονομικά προνόμια 
που έχουν και οι Βρετανοί φοιτητές για όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος σπουδών τους.

Οι κυριότερες αλλαγές 
είναι οι εξής:
• Αύξηση στα δίδακτρα και παράλληλα υπο-

τροφίες και εκπτώσεις για Ευρωπαίους 
φοιτητές από τα βρετανικά πανεπιστήμια. 
Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στα πανεπι-
στήμια της χώρας θα θεωρούνται πλέον ως 
διεθνείς φοιτητές και θα πληρώνουν διεθνή 
δίδακτρα. Τα διεθνή δίδακτρα, κατά μέσον 
όρο, ανέρχονται στα 15.500 ευρώ τον 
χρόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
είναι 2, 3 ή ακόμα και 4 φορές υψηλότερα 
(30.000 - 40.000 GBP ανά έτος, ανάλογα 
με το πανεπιστήμιο και τον τύπο πτυχίου). 

Ένας μεγάλος αριθμός βρετανικών πανεπι-
στημίων, γνωρίζοντας πως πολλοί Ευρωπαίοι 
φοιτητές δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν 
τα διεθνή δίδακτρα, προσφέρουν Υποτροφίες 
και άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας για 
να κρατήσουν τα δίδακτρά τους στα ιδία ή 
πολύ κοντά στα δίδακτρα που πληρώνουν οι 
Βρετανοί φοιτητές (Home fees). Οι Κύπριοι 
φοιτητές που απέκτησαν το pre settlement/
settlement status θα δικαιούνται τα χαμηλά 
δίδακτρα (Home fees) για όλα τα έτη σπου-
δών τους.
• Χάνεται το δικαίωμα για βρετανικά κρατικά 

φοιτητικά δάνεια, εξαιρουμένων όσων έχουν 
pre-settlement/settlement status  

Με την αίτηση του φοιτητικού δανείου οι 
πτυχιακοί φοιτητές σπούδαζαν  ουσιαστικά 
δωρεάν, αφού η αποπληρωμή του δανείου 
άρχιζε μετά την αποφοίτησή τους και δεδο-
μένου ότι θα είχαν  εργασία με ετήσιο μισθό 
25.000 και άνω. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
είχαν επίσης δυνατότητα για το μεταπτυχιακό 
φοιτητικό δάνειο με την παροχή του ποσού των 
£11.222 στον τραπεζικό τους λογαριασμό. 
Οι Κύπριοι φοιτητές που απέκτησαν το pre-
settlement status θα δικαιούνται το φοιτητικό 
δάνειο για το πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τους 
πρόγραμμα.
• Οι φοιτητές θα πρέπει να βγάζουν φοιτη-

τική βίζα,  εξαιρουμένων όσων έχουν pre-
settlement/settlement status Οι αιτούντες 
θα πρέπει να πληρώσουν £348 σε τέλη 
αίτησης για βίζα και επιπλέον £470 ετησίως 
για τέλη υγείας. Οι Κύπριοι φοιτητές που 
απέκτησαν το pre-settlement status δεν 
θα χρειάζονται βίζα.

• Καταργείται το Erasmus, έρχεται το Turing. 
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης του Erasmus 
δεν θα είναι διαθέσιμος για Ευρωπαίους 
φοιτητές από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. 
Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από περισ-
σότερα από 30 χρόνια από την ίδρυσή του, 
περιλαμβάνει και πολλές χώρες εκτός της 
Ένωσης. Πλέον όμως δεν θα συμμετέχει η 
Βρετανία. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Παι-
δείας της Μεγάλης Βρετανίας, το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών κοστίζει 
150 εκατ. λίρες τον χρόνο στο νησί καθώς 
δεχόταν πολλούς περισσότερους φοιτητές 
από αυτούς που έστελνε στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια. Μέρος αυτών των χρημάτων 
θα διατεθεί από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, 
προκειμένου να δημιουργηθεί το Turing. 
Πρόκειται για ένα νέο σύστημα  ανταλλαγής 
και μετάβασης φοιτητών σε άλλα πανεπιστή-
μια του εξωτερικού, όχι μόνο ευρωπαϊκά, 
αλλά και απ’ όλον τον κόσμο. Αυτό όμως 
θα αφορά τους Βρετανούς φοιτητές και όχι 
τους Ευρωπαίους.

• Ορισμένα βρετανικά πανεπιστήμια για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικά κάνουν προ-
σφορές όπως Bachelor και Master σε τιμή 
ενός. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει το 
πρώτο του πτυχίο θα μπορεί να κάνει δωρεάν 
ή με πολύ χαμηλά δίδακτρα το μεταπτυχιακό 
του. 

• Η στερλίνα, μετά το δημοψήφισμα της 16ης 
Ιουνίου 2016, έχει σημειώσει κατακόρυφη 
πτώση της αξίας της σε σχέση με το ευρώ. 
Έχει χάσει συνολικά μέχρι σήμερα το 16% 
της αξίας της και δεν έχει ακόμη ανακάμψει. 
Η πτώση της αξίας της λίρας μείωσε το 
κόστος των πτυχίων του Ηνωμένου Βασι-
λείου για τους διεθνείς φοιτητές έως και 
το ένα πέμπτο. Επιπρόσθετα θα υπάρχουν 
περαιτέρω μειώσεις στο κόστος ζωής των 
διεθνών φοιτητών.

• Δυνατότητα διετούς παραμονής σε ξένους 
αποφοίτους βρετανικών πανεπιστημίων από 
το 2021 μέσω του Graduate Route visa. 
Βάσει των νέων κανόνων που ανακοίνωσε η 
Βρετανική κυβέρνηση στις 19 Σεπτεμβρίου 
2019, οι ξένοι φοιτητές θα μπορούν να 
παραμένουν στη Βρετανία για να αναζητή-
σουν εργασία μέχρι και δύο χρόνια μετά την 
αποφοίτησή τους. Η Βρετανία είναι από τις 
λίγες χώρες στην Ευρώπη που προσφέρει 
αυτήν τη δυνατότητα στους απόφοιτους 
φοιτητές της.

Η Μεγάλη Βρετάνια ακόμη και μετά το Brexit 
θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός 
προορισμός για φοιτητές όχι μόνο από την 
Κύπρο αλλά και απ’ όλον τον κόσμο, λόγω 
της άριστης ποιότητας εκπαίδευσης και διε-
θνούς αναγνώρισης της οποίας τυγχάνουν τα 
Πανεπιστήμιά της. 
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Σύμφωνα με το Times 
Higher Education (THE) 
World University Rankings 
2021, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας συγκαταλέγεται  
ανάμεσα στα 801-1000 
καλύτερα πανεπιστήμια 
παγκοσμίως

ΠανεΠιΣτήμιο ΛευκωΣιαΣ

κύπρος και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
ιδανικός προορισμός για σπουδές

Η ανάπτυξη του τομέα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στην Κύπρο τα 
τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα 

εμφανής μέσα από διάφορες παραμέτρους. 
Η εισροή ξένων φοιτητών από χώρες που 
αποτελούν κατ’ εξοχήν φοιτητικούς προορι-
σμούς, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστρα-
λία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, η ανάπτυξη των 
περιοχών που φιλοξενούν πανεπιστήμια με 
γνώμονα τις φοιτητικές ανάγκες και το εύρος 
και η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών 
που προσφέρουν είναι ορισμένες από αυτές. 
Αδιαμφισβήτητα, όμως, σημαντικότερη 

απόδειξη των αποτελεσμάτων της προσπά-
θειας για ανάδειξη του τομέα, αποτελούν 
οι πανεπιστημιακές κατατάξεις διεθνούς 
κύρους, όπως είναι αυτές του οργανισμού 
Times Higher Education, που συγκαταλέ-
γουν τρία κυπριακά πανεπιστήμια ανάμεσα 
στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων στον 
κόσμο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας 
την καλά εδραιωμένη θέση του στη διεθνή 
πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά κυρίως την 
ελκυστικότητα και ποιότητα της Κύπρου ως 
διεθνούς προορισμού για σπουδές.



 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2021 15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, CY-2417, T.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία, Τηλ. (κεντρικό): 22841500
Τηλ. (εγγραφές): 22841528, E-mail: admissions@unic.ac.cy 

Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια 
στον κόσμο
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Times Higher 
Education (THE) World University Rankings 
2021, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 
και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστη-
μίων στον κόσμο, το Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας συγκαταλέγεται  ανάμεσα στα 801-
1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. 
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επίσης μια ισχυρή 
απόδειξη για την αλματώδη ανάπτυξη της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο 
τα τελευταία 30 χρόνια, αφού πλέον η χώρα 
διαθέτει τρία από τα καλύτερα πανεπιστήμια 
στον κόσμο, δύο δημόσια και ένα ιδιωτικό. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι κατατάξεις 

Αδιαμφισβήτητα, η εμπειρία του εξωτερικού προσφέ-
ρει στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία για διάνοιξη 
των οριζόντων τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό 
επίπεδο. Αναγνωρίζοντας τα οφέλη αυτά, μέσα στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής 
φοιτητών με 282 πανεπιστήμια-εταίρους σε 46 
ευρωπαϊκές και μη χώρες. Το γεγονός αυτό δίνει 
την ευκαιρία στους φοιτητές του πανεπιστημίου να 
ζήσουν σε μιαν από αυτές τις χώρες από 6 έως 12 
μήνες, φοιτώντας σε ένα από τα συμβαλλόμενα πανε-
πιστήμια. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 
προσφέρει μάλιστα τη δυνατότητα λήψης υποτροφίας 
ύψους  €400 – €900 το μήνα προς κάλυψη των 
πρόσθετων δαπανών διαβίωσης στο εξωτερικό 
(στέγαση, φαγητό, μικροέξοδα), γεγονός που καθιστά 
την επιλογή αυτή ακόμα πιο συμφέρουσα. Επιπλέον, 
πρόκειται για μια σημαντική εμπειρία, που, όταν προ-
στεθεί στο βιογραφικό των φοιτητών, αποτελεί αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για εξεύρεση θέσης εργασίας, 
ενώ αποτελεί ευκαιρία για απόκτηση νέων φίλων, 
συναρπαστικών εμπειριών και δίνει ώθηση στις δια-
προσωπικές και γλωσσικές δεξιότητες.

Times Higher Education World University 
Rankings (WUR) αποτελούν τη μεγαλύτερη 
και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστη-
μίων στον κόσμο, με εμπειρία πέντε δεκαε-
τιών στο αντικείμενο.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται επί-
σης ανάμεσα στα κορυφαία 251-300 «νέα» 
πανεπιστήμια παγκοσμίως (Times Higher 
Education Young University Rankings 
2021), σύμφωνα με την κατάταξη Times 
Higher Education Emerging Economies 
University Rankings 2021. 
Επιπρόσθετα, στην Περιφέρεια Αναδυό-
μενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, που 
χαρακτηρίζεται από την πλέον δυναμική 
ανάπτυξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται για 
τρίτη συνεχή χρονιά ανάμεσα στα καλύτερα 
πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του «QS World University Rankings: EECA» 
για το 2021. 
Έχει επίσης αναγνωριστεί για την Ποιότητα 
στην Εκπαίδευση και τη Διαχρονική του 
Διεθνή Συνεισφορά (THE Times Higher 
Education Impact Rankings 2020), και έχει 
βραβευθεί με 5 αστέρια QS για Ιδρυμα-
τική Αριστεία (QS Stars Ratings System). 
Συγκρινόμενο με τα ελληνικά δημόσια 
πανεπιστήμια, που συμπεριλαμβάνονται στις 
παγκόσμιες πανεπιστημιακές κατατάξεις, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην 
αντίστοιχη 8η θέση.

Συνδυασμός φοίτησης 
στην Κύπρο και το εξωτερικό
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ΠανεΠιστήμιο λευκωσιασ

Στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια 
στην ΕΕ, στον τομέα Επιχειρήσεων
και των Οικονομικών
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας χαρακτηρίζεται 
από πνεύμα καινοτομίας και δραστηριοποι-
είται ιδιαίτερα σε τρεις ερευνητικές κατευ-
θύνσεις: 
α) της Πρόβλεψης, ειδικά μέσω της διοργά-
νωσης των διακεκριμένων M Competitions 
που πέτυχαν ρεκόρ ενδιαφέροντος φέτος, 
με περισσότερες από 100.000 συμμετοχές 
από 100 χώρες, 
β) το Blockchain και τα Ψηφιακά Νομί-
σματα, όπου το Πανεπιστήμιο πρωτοπορεί 
παγκοσμίως τόσο στην εκπαίδευση όσο και 
στην έρευνα, και 
γ) τη Διαχείριση Μάρκετινγκ με έμφαση 
στις καινοτομίες, στην επιχειρηματικότητα 
και στις εφαρμογές στην πραγματική ζωή 
(real-life applications).
Τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας 
κατάταξης Times Higher Education (THE) 
World University Rankings by Subject 
2021, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας μεταξύ των 301-400 καλύτερων 
πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα των 
Επιχειρήσεων και των Οικονομικών.  Αυτή 
η κατάταξη τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας ως το #1 πανεπιστήμιο σε Κύπρο 
και Ελλάδα, και ανάμεσα στα κορυφαία 
100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόν τον 
τομέα.

Παγκόσμια πρωτοπορία 
στα ψηφιακά νομίσματα και 
την τεχνολογία Blockchain
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται 
διεθνώς από ανεξάρτητους παρατηρητές 
για τη δυναμική και πρωτοπόρο συμβολή 
του, σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας, 
στα ψηφιακά νομίσματα και την τεχνολογία 
Blockchain. Αποτελεί το πρώτο πανεπι-
στήμιο στον κόσμο που προσέφερε από 
το 2014 δωρεάν εξ αποστάσεως μάθημα 
(ΜΟΟC) στα ψηφιακά νομίσματα, το οποίο 
έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα 
περισσότεροι από 40.000 φοιτητές από 
120 χώρες. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει 
μάλιστα αναγνωριστεί, σε άρθρο της ιστο-
σελίδας “forbes.com” (Δεκέμβριος 2019), 
ως το καλύτερο που προσφέρεται σήμερα 
στον κόσμο, ανάμεσα σε 11 πανεπιστήμια. 
Παράλληλα, το εξ αποστάσεως αγγλόφωνο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ψηφιακό νόμι-
σμα (MSc in Digital Currency) του Πανεπι-
στημίου υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό πρό-

γραμμα στον τομέα παγκοσμίως και θεωρεί-
ται ευρέως το κορυφαίο στον κόσμο – όπως 
αναγνωρίζουν έγκυρα έντυπα όπως το 
περιοδικό The Merkle (Ιανουάριος 2017). 
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 στο 
Bitcoin Blockchain, παρέχοντας παράλληλα 
άμεση ηλεκτρονική πιστοποίηση της γνησιό-
τητας των τίτλων αυτών.

Άμεση απορρόφηση 
από την παγκόσμια αγορά εργασίας 
Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης απο-
φοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι 
απόφοιτοί του απορροφούνται άμεσα από 
την τοπική και την παγκόσμια αγορά εργα-
σίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής του, που, 
κατά την περίοδο 2015-2019, εξασφάλι-
σαν θέση εργασίας κατά 99,4%, ποσοστό 
που αποτελεί ρεκόρ. Ανάμεσα στα 20 και 
πλέον ιατρικά κέντρα, στα οποία εργοδο-
τούνται οι απόφοιτοι, συμπεριλαμβάνονται 
νοσοκομεία διεθνούς κύρους και εμβέ-
λειας όπως το John Radcliffe Hospital της 
Οξφόρδης, 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 (συνδεδε-
μένο με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ), κ.ά.
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Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ (BREXIT) και η συνεπαγό-
μενη αύξηση διδάκτρων, καθιστά τα 
κυπριακά πανεπιστήμια, και ειδικότερα 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ακόμα πιο 
ελκυστικά ως επιλογή, καθώς συγκρι-
τικά το κόστος σπουδών σε αυτά είναι 
κατά πολύ χαμηλότερο από τα αντί-
στοιχα βρετανικά, ενώ οι πανεπιστημι-
ακές κατατάξεις επιβεβαιώνουν ότι δεν 
έχουν τίποτα να ζηλέψουν από εκείνα 
σε ό,τι αφορά το επίπεδο σπουδών που 
παρέχουν. 
Συγκεκριμένα, η φοίτηση σε κυπριακό 
πανεπιστήμιο αντί σε βρετανικό ή 
ακόμα και ολλανδικό, μπορεί να κοστί-
σει σε μία οικογένεια κατά 30-50% 
λιγότερο, λαμβάνοντας υπόψη δίδα-
κτρα, κόστος διαμονής και διατροφής, 
εισιτήρια, μεταφορικά και άλλα βασικά 
έξοδα ζωής. 
Επιπλέον, η φοίτηση στην Κύπρο προ-
σφέρει θεαματικά υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας, αλλά και μία συνολική 
φοιτητική εμπειρία, χωρίς να αποκλείει 
την επιλογή για μερική φοίτηση στο 
εξωτερικό μέσω του προγράμματος 
Erasmus.

BREXIT: Ευκαιρία
για αναθεώρηση επιλογών

Παράδειγμα προς μίμηση 
στη διαχείριση της πανδημίας
Με την ενεργοποίηση ενός σωστά δομη-
μένου και έγκαιρα προετοιμασμένου στρα-
τηγικού πλάνου για περιπτώσεις εκτάκτου 
ανάγκης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 
της μακροχρόνιας εμπειρίας και των καλά 
θεμελιωμένων υφιστάμενων δομών του για 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας, από την αρχή της εμφάνισης 
της πανδημίας ήταν σε θέση να συνεχίσει 
με επιτυχία το έργο του, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες, προσφέροντας στους φοιτητές 
του τα ίδια επίπεδα ακαδημαϊκής ποιότητας 
και αριστείας, από την άνεση και ασφάλεια 
του σπιτιού τους. Ανάμεσα στις ποικίλες 
λύσεις που παρέχει το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας στους φοιτητές του, για διασφάλιση 
της απρόσκοπτης ακαδημαϊκής τους πορείας, 
είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα “Lab-in-
a-Box”, που υλοποιείται από το πρόγραμμα 
Φαρμακευτικής. Πρόκειται για ένα πρωτο-
ποριακό μέσο τηλεκπαίδευσης, το οποίο 
προτείνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Φαρμακευτικής για έκτακτες καταστάσεις 
και όπου υπάρχουν περιορισμοί στη φυσική 
παρουσία των φοιτητών στο εργαστήριο. 
Το εν λόγω καινοτόμο μαθησιακό εργαλείο 
διακρίθηκε πρόσφατα με το βραβείο Silver 
από τον θεσμό «Αριστεία  Φαρμακευτικής 
Αγοράς 2021», της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοποιών.
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Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) βρίσκεται στην Πανε-
πιστημιούπολη στην περιοχή Αθαλάσσας. 
Αποτελείται από 12 κτήρια, συνολικής χωρη-
τικότητας 208 μονόκλινων δωματίων, και 2 
κοινόχρηστα κτήρια στα οποία στεγάζονται το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων, το Κέντρο 
Εκδηλώσεων, το Ταχυδρομείο και ο Χώρος 
Πλυντηρίων. Για λεπτομερή περιγραφή των 
χώρων στη Φ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
Κάθε κτήριο αποτελείται από 2-4 ορόφους 
δωματίων, οι οποίοι λειτουργούνανεξάρτητα 
ο ένας από τον άλλο, με δική του εξωτερική 
είσοδο ο καθένας. Κάθε όροφος έχει κοι-
νόχρηστη κουζίνα, πλήρως εξοπλισμένη με 
οικιακές συσκευές και κουζινικά σκεύη, για 
χρήση από τους ενοίκους ή/ και κοινόχρηστους 
χώρους υγιεινής. Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι 
για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων. Στα 
κτήρια υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμαν-
σης. Τα έξοδα λειτουργίας του συστήματος 
θέρμανσης, καθώς και τα έξοδα καθαρισμού 

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 διαμερίσματα 
όχι τόσα πολλά. οι ανάγκες για στέγαση των φοιτητών στην κύπρο 
οδήγησαν τα πανεπιστήμια αλλά και ιδιώτες στην ανέγερση νέων 
κτηρίων σε μοντέρνο σχεδιασμό, με μεγάλη λειτουργικότητα, ώστε 
να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές. ας δούμε ανα-
λυτικά ποιες επιλογές υπάρχουν στους φοιτητές όσον αφορά τις 
φοιτητικές εστίες των δύο δημόσιων πανεπιστημίων της κύπρου, 
αλλά και τριών ιδιωτικών, που καλύπτουν τις ανάγκες των σπου-
δαστών τους και με το παραπάνω. 
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των κοινόχρηστων χώρων, ηλεκτροδότησης, 
υδατοπρομήθειας, συντήρησης και υπηρεσίας 
ασφάλειας περιλαμβάνονται στο ενοίκιο. 
Η διαμονή στη Φ.Ε. ισχύει για ένα ακαδημαϊκό 
έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο). Οι ένοικοι μπορούν 
να παραμείνουν στη Φ.Ε. και κατά τη  διάρκεια 
των διακοπών των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα.
Στους πρωτοετείς φοιτητές διατίθενται δωμάτια 
τύπου Β μόνο. Κάθε δωμάτιο περιλαμβάνει 
νιπτήρα. Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής 
και κουζίνα για κάθε 8 δωμάτια. Στα δωμάτια 
υπάρχει κλιματισμός. Πρόκειται για 144 δωμά-
τια, με το μηνιαίο ενοίκιο να ανέρχεται στα 120 
ευρώ. Τα ενοίκια για ολόκληρο το ακαδημαϊκό 
έτος καταβάλλονται σε δύο δόσεις, μια δόση 
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Προϋποθέσεις
Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη δια-
δικασία επιλογής ενοίκων στη Φ.Ε., θα πρέπει 
να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:
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 σε πλήρη φοίτηση κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης.
Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισό-
δημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 
€12.000.
Να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες από τη 
διαμονή του στη Φοιτητική Εστία (σε περίπτωση 
που διέμενε παλαιότερα).
Ενδιαφερόμενοι με γονείς εγκλωβισμένους ή 
ορφανοί και από τους δύο γονείς εισάγονται 
στη Φοιτητική Εστία αυτοδικαίως.
Αιτητές με αναπηρίες (τυφλοί, κωφοί, τετρα-
πληγικοί, παραπληγικοί και με κινησιακά 
προβλήματα) εισάγονται στη Φοιτητική Εστία 
αυτοδικαίως. Τα δωμάτια τύπου Δ παραχω-
ρούνται σε αιτητές με τετραπληγία, παραπληγία 
και κινησιακά προβλήματα. Αιτητές με άλλου 
είδους αναπηρία, διαμένουν σε άλλου τύπου 
δωμάτια.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής από το 
Γραφείο Στέγασης γίνεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: οικονομική κατάσταση οικογένειας 
αιτητή, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
οικογένειας αιτητή, απόσταση μόνιμης κατοι-
κίας της οικογένειας του αιτητή από την πόλη 
της Λευκωσίας.
Η υποβολή αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική 
Εστία γίνεται κάθε χρόνο για μεν τους προπτυ-
χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παλαιών 
ετών το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου, για 
δε τους πρωτοετείς προπτυχιακούς της Α΄ 

κατανομής και υποψήφιους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές τον Ιούλιο, εντός 5 ημερών μετά την 
ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι 
φοιτητές για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
με τη διαδικασία των ειδικών κριτηρίων, υπο-
βάλλουν αίτηση τον Ιούλιο με τους υπόλοιπους 
πρωτοετείς φοιτητές. Για τους Ελλαδίτες και 
υποψήφιους Ελλαδίτες της Διασποράς πρω-
τοετείς φοιτητές η υποβολή αιτήσεων γίνεται 
τον Αύγουστο. Για τους Κύπριους και Ελλαδίτες 
πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές της Β’ 
κατανομής η υποβολή αιτήσεων γίνεται τον 
Σεπτέμβριο, εντός 2 ημερών μετά την ημε-
ρομηνία ανακοίνωσης της Β΄Κατανομής. Για 
τους φοιτητές ERASMUS και άλλους ξένους 
φοιτητές, η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι 
15 Ιουνίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και 15 
Νοεμβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο. Όλες οι 
αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Στέγασης 
μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των 
καθορισμένων προθεσμιών.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοι-

τητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό 
κτηρίων στο κέντρο της πόλης και έχει συνάψει 
συμφωνία συνεργασίας με τη φοιτητική εστία 
Απολλώνια, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
δωμάτια για τις ανάγκες στέγασης:
α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ως εξής: 
35% για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου 
από Κύπρο, 60% για φοιτητές παλαιότερων 
ετών (2ου-6ου έτους) από Κύπρο, 5% για 
φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου-6ου έτους) 
από Ελλάδα. 
β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από 
Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών 
(μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια)
γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο 
από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 
20 κλίνες).
δ) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπό-
τροφοι από Αφρική. 
ε) Ξένων νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών 
φοιτητών μόνο για το πρώτο έτος σπουδών. 
Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα 
διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανά-
γκες του Πανεπιστημίου. Η διαμονή όλων των 
ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το 
Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. 
Προϋποθέσεις 
Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη δια-
δικασία επιλογής ενοίκων για τα διαμερίσματα 
/ δωμάτια που διαχειρίζεται η ΥΣΦΜ, θα πρέπει 
να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις: 
- Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής μαζί 
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με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός 
των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής 
αιτήσεων.
- Για φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά κρι-
τήρια, το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο 
εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τα  
€12.000. 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση 
τους Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικο-
νομικής Κατάστασης. Οι δικαιούχοι φοιτητές 
που δεν σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια, υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος 
και η αξιολόγηση γίνεται ανά κατηγορία με 
αποκλειστικό κριτήριο την προτεραιότητα σε 
σχέση με τον χρόνο υποβολής (first come 
first served). 
Η υποβολή αιτήσεων διαμονής γίνεται κάθε 
χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται 
από το Γραφείο Στέγασης, ως εξής: 
- Οι νεοεισερχόμενοι Κύπριοι (εισακτέοι με 
αρχική κατανομή Παγκυπρίων και εισακτέοι 
με διαδικασίες κενών θέσεων και ειδικών 
κατηγοριών) μία φορά στα τέλη Ιουλίου. 
- Οι νεοεισερχόμενοι ξένοι φοιτητές (υπότρο-
φοι, μεταπτυχιακοί, Ελλαδίτες, Εράσμους, κ.ά.) 
την περίοδο που ακολουθεί την προσφορά και 
κατοχύρωση θέσης φοίτησης, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Γραφείου Στέγασης.
Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός 
των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες 
καθορίζονται από το Γραφείο Στέγασης. 
Αμέσως μετά την κατανομή των κλινών, κάθε 
ένοικος θα πρέπει να καταθέσει στον τραπεζικό 
λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου το ποσό που εκάστοτε καθορίζεται από 
την ΥΣΦΜ ως εγγύηση και την 1η δόση ενοι-
κίων, ανάλογα με τον τύπο δωματίου που του 
έχει παραχωρηθεί και σύμφωνα με τα ποσά που 
αναγράφονται στο συμβόλαιό του. Η εγγύηση 
και η 1η δόση ενοικίων θα πρέπει να πληρω-
θούν με ξεχωριστές τραπεζικές καταθέσεις.
Τα ενοίκια για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος 
καταβάλλονται σε τέσσερεις δόσεις: Ιούλιο/
Αύγουστο, Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο.
Οι χρεώσεις που αφορούν ενοίκους στα κτήρια 
εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο 
(Αστήρ, Α/φοί Κων/νου, Ανέλ, Ρούσος Πλάζα) 
(και όχι για τη φοιτητική εστία Απολλώνια) 
ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δωματίου 
και τον αριθμό των διαμενόντων σε αυτό. Πιο 
συγκεκριμένα, το μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται 
από 130 ευρώ μέχρι και 440 ευρώ. Στις τιμές 
ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση 

Οι φοιτητικές εστίες (UNIC 
Residences) για τους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας επανα-
προσδιορίζουν την έννοια της φοιτη-
τικής διαμονής. Περιλαμβάνουν τρία 
ξεχωριστά συγκροτήματα εστιών 
– τα SIX, U και TRIANGLE – τα οποία 
συγκαταλέγονται στις πιο εντυπωσι-
ακές φοιτητικές εστίες της Ευρώπης.
Οι εστίες προσφέρουν ποικιλία επι-
λογών στους ενοίκους σε ό,τι αφορά 
το φαγητό, τη χαλάρωση και την 
ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων 
εστιατορίων και καφετεριών, mini-
market, γυμναστηρίων, αιθουσών 
τηλεόρασης, χώρων παιχνιδιών και 
πολλών άλλων.
Οι εστίες βρίσκονται στην πολυσύ-
χναστη περιοχή της Μακεδονίτισσας, 
στη Λευκωσία, και περιβάλλονται 
από την πανεπιστημιούπολη του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που 
σφύζει από ζωή. Εκτός από 20 πανε-
πιστημιακά κτήρια, η πανεπιστημιού-
πολη περιλαμβάνει περισσότερα από 
70 εστιατόρια, καφετερίες, μπαρ και 

καταστήματα, όλα σε πολύ κοντινή 
απόσταση.
Εκτός από τα UNIC Residences, 
υπάρχει πληθώρα άλλων επιλογών 
διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ενοικίασης οικονομι-
κών διαμερισμάτων ή σπιτιών πολύ 
κοντά στην πανεπιστημιούπολη.
Το Γραφείο Στέγασης παρέχει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες σε ό,τι 
αφορά ενοικιαστήρια έγγραφα, ενοι-
κίαση επίπλων, κ.λπ. Μπορεί, επί-
σης, να βοηθήσει στην προσωρινή 
στέγαση φοιτητών σε ειδικές τιμές, 
ενώ προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, 
όπως διευθέτηση επαφών ανάμεσα 
σε φοιτητές που θέλουν να μοιρα-
στούν κάποιο κατάλυμα, παραλαβή 
και μεταφορά από το αεροδρόμιο, 
κ.ά. Οι τιμές ενοικίου ποικίλλουν 
και ισχύουν ανάλογα με τον τύπο 
του δωματίου και τον αριθμό των 
δωματίων. Σε γενικές γραμμές οι 
τιμές κυμαίνονται από 120 ευρώ την 
εβδομάδα μέχρι και 195 ευρώ ανά 
βδομάδα. 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:
Η νέα έμπέιρια φοιτΗτικΗς ζωΗς

φοιτητικές έςτιές

ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων 
χώρων και η σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Πανεπιστήμιο Frederick
Στο Πανεπιστήμιο Frederick υπάρχει η Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που, μεταξύ 
άλλων, λειτουργεί το Γραφείο Στέγασης, το 
οποίο είναι υπεύθυνο να βοηθά τους φοιτητές 
να βρίσκουν κατάλληλη διαμονή και να συμβου-
λεύουν για τις επιλογές στέγασης. Το Γραφείο 
διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων 
για τις δυνατότητες στέγασης και ενημερώ-
νει τους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες 
και συμβουλές. Δίνεται προτεραιότητα στους 
φοιτητές εξωτερικού, επειδή αυτοί πιθανόν 

να αντιμετωπίσουν πρόσθετη δυσκολία στην 
εύρεση στέγασης.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των 
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
είναι ότι η έδρα και οι εγκαταστάσεις του βρί-
σκονται στην καρδιά μιας από τις πιο συναρ-
παστικές παραθαλάσσιες πόλεις της Ευρώπης, 
την Πάφο. 
Οι εγκαταστάσεις του Campus του Πανεπιστη-
μίου προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
φιλοξενίας. Τα δωμάτια των φοιτητών/τριών 
είναι πλήρως εξοπλισμένα, άνετα, με τουα-
λέτα και βεράντες με θέα είτε τη θάλασσα είτε 
τους εσωτερικούς κήπους. Υπάρχει ευκολία 
πρόσβασης και επικοινωνία με όλους τους 
δημόσιους χώρους.
Τα έξοδα διαμονής για ένα ακαδημαικό έτος 
ανέρχονται στις €3.600 και μπορούν να εξο-
φληθούν σε δύο δόσεις, μία για το χειμερινό 
εξάμηνο και μία για το εαρινό. Ωστόσο, με την 
πλήρη εξόφληση του ακαδημαϊκού έτουςύ-
ψους €3.600 οι φοιτητές εξασφαλίζουν 5% 
έκπτωση.Προκαταβολικά υπάρχει ένα ποσό 
εγγύησης ύψους €450,00, η οποία επιστρέ-
φεται στον φοιτητή με την αναχώρησή του 
από την εστία. 
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TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Αρχή, Νέο Ξεκίνημα

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, η επιλογή του κλάδου σπου-
δών και κατ’ επέκτασιν του Πανεπι-

στημίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
τη μελλοντική εξέλιξη του κάθε ατόμου. Το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 
αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για να ξεκι-
νήσετε ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δια-
γράφοντας μια σταθερά εξελικτική πορεία τα 
πρώτα 13 χρόνια της λειτουργίας του, κατά-
φερε να πρωταγωνιστεί στα εκπαιδευτικά 
δρώμενα της Κύπρου και να αποτελεί μια 
εξαιρετική επιλογή για τους αυριανούς φοι-
τητές. Με βάση διεθνείς κατατάξεις καταλαμ-
βάνει υψηλές θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα 
πανεπιστήμια παγκοσμίως και επιτυγχάνει τη 
διάκρισή του ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και της Κύπρου.  Ξεχωρίζει για την 
ποιότητα του ακαδημαϊκού του προσωπικού, 
την αριστεία στην επιστημονική έρευνα, τις 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς 
και για την εξωστρέφεια που το χαρακτη-
ρίζει, ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με τοπική και 
διεθνή παρέμβαση.
Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα που προσφέρουν οι 6 Σχολές και τα 
13 Ακαδημαϊκά Τμήματά του, το Κέντρο 
Γλωσσών και το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου 
για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία 
(CII), απευθύνονται σε ευρύ φάσμα ειδικοτή-

των και  αποτελούν ένα σημαντικό εφαλτή-
ριο για όσους επιθυμούν να λάβουν εφόδια  
για μια διαπρεπή καριέρα σε επαγγέλματα 
του μέλλοντος. Τα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα στοχεύουν να δώσουν στους αποφοί-
τους εξειδικευμένη γνώση και εφόδια για 
μια επιτυχημένη καριέρα ή για συνέχιση των 
σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα 
προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον 
Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.
Ένα ακόμα κίνητρο για να επιλέξει κάποιος 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για τις σπου-
δές του αποτελούν τα σύγχρονα προγράμ-
ματα σπουδών που λαμβάνουν υπόψη τις 
τελευταίες εξελίξεις στις εφαρμοσμένες 

επιστήμες, τη βιομηχανία και την αγορά 
εργασίας. Ο συνδυασμός της υψηλού επιπέ-
δου επιστημονικής κατάρτισης και της στε-
νής διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την 
επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα, 
οδηγεί στη δημιουργία άμεσα εργοδοτήσι-
μων αποφοίτων. Συγκεκριμένα, 8 στους 10 
φοιτητές του ΤΕΠΑΚ βρίσκουν την πρώτη 
τους δουλειά, στον κλάδο σπουδών τους, σε 
λιγότερο από έξι μήνες μετά την αποφοίτησή 
τους.

Σύγχρονη πανεπιστημιούπολη 
στο κέντρο μιας ζωντανής πόλης
Η Πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογι-
κού Πανεπιστημίου αποτελείται από ένα 
σύμπλεγμα κτηρίων για διδασκαλία, φοιτη-
τική διαμονή και σύγχρονων εργαστηριακών 
υποδομών, με πυρήνα το ιστορικό κέντρο 
της πόλης της Λεμεσού.  Iστορικά κτήρια 
της πόλης αναπαλαιώθηκαν και αποτελούν 
πλέον νέα σημεία αναφοράς για τη φοιτητική 
κοινότητα του Πανεπιστημίου, σε συνδυασμό 
με νέες, μοντέρνες αναπτύξεις εγκαταστά-
σεων που συνυπάρχουν αρμονικά με την 
τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.  
Η φοιτητική ζωή στη Λεμεσό προσφέρει 
αρκετές επιλογές για κοινωνικές, πολιτι-
στικές, ακαδημαϊκές και αθλητικές δράσεις 
όλες τις εποχές του χρόνου. Αναμφίβολα, 
οι σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

 54ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη 
Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνα: 25002710 ή 25002711
Ηλ. Διεύθυνση: administration@cut.ac.cy , 

studies@cut.ac.cy

ΕνΗμΕρωθΕίΤΕ καί ακολουθΗσΤΕ Το 
ΤΕχνολογίκο ΠανΕΠίσΤΗμίο κυΠρου:

Facebook https://www.facebook.com/

CyprusuniversityteChnology 
Instagram https://www.instagram.com/

cyprusuniversitytechnology 
Twitter https://twitter.com/CyUniTech 
Youtube channel https://www.youtube.

com/c/CyprusUniversityTechnology 

www.cut.ac.cy

συνοδεύονται από μια πλούσια φοιτητική 
εμπειρία, που δεν συγκρίνεται με καμία 
άλλη! Το Πανεπιστήμιο διαθέτει αριθμό 
κλινών/διαμερισμάτων που διαχειρίζεται 
και τα οποία αξιοποιεί για τη στέγαση των 
φοιτητών του, με επιχορηγημένο ενοίκιο. Η 
κατανομή των κλινών γίνεται στη βάση κοι-
νωνικοοικονομικών κριτηρίων. οι φοιτητικές 
εστίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, 
καθώς επίσης και στο νέο κτήριο Apollonia 
Student Halls της ίεράς αρχιεπισκοπής 
κύπρου. μέχρι το 2025, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο κύπρου θα διαθέτει τις δικές 
του υπερσύγχρονες φοιτητικές εστίες, οι 
οποίες θα ανεγερθούν στον πρώην οικισμό 
Βερεγγάρια και θα προσθέσουν 500 κλίνες 
στην υφιστάμενη δυναμικότητα.  Η συγκε-
κριμένη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει, πέραν 
των φοιτητικών εστιών, αθλητικές και άλλες 
κοινές εγκαταστάσεις. 

Ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο 
που παρέχει έμπρακτη στήριξη 
στους φοιτητές
Βασική μέριμνα του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου είναι η φοιτητική ευημερία και 
στήριξη των σπουδαστών του.  Προς αυτήν 
την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο παρέχει 
ουσιαστική στήριξη και στέκεται δίπλα στους 
φοιτητές για να υπερπηδήσουν κοινωνικοοι-
κονομικά εμπόδια και να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους.  
κατανοώντας τις δυσκολίες που ενδεχομέ-
νως να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, το Πανε-
πιστήμιο έχει αναπτύξει μια σειρά στοχευμέ-
νων παροχών, διασφαλίζοντας με αυτόν  τον 
τρόπο ίσες ευκαιρίες για όλους.
συγκεκριμένα παρέχονται:
• οικονομικά βοηθήματα απευθείας και/ή 

μέσω του σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
• Δωρεάν ημερήσιο γεύμα, που προσφέρει η 

ίερά μητρόπολη λεμεσού.
• Ευκαιρίες απασχόλησης των φοιτητών με 

αμοιβή στις Διοικητικές υπηρεσίες και ακα-
δημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου.

• υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγής διδά-
κτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.

• Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση. 
για τη διαφανή και αντικειμενική κατανομή 
των πιο πάνω παροχών εφαρμόζονται κανό-
νες μοριοδότησης στη βάση κοινωνικοοι-
κονομικών κριτηρίων, όπως και στα θέματα 
στέγασης.
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προάγει και 
επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία με την 
παραχώρηση υποτροφιών και βραβείων, 
από ίδιους πόρους και από χορηγίες ιδιωτι-
κών φορέων. 
Ταυτόχρονα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και 
προσοχή στους/στις φοιτητές/τριες που 
χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοή-
θεια για κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθη-
σιακά θέματα. οι φοιτητές/τριες μπορούν 
να αποταθούν στο κέντρο Φοιτητικής ανά-
πτυξης που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, να 
συζητήσουν με τα έμπειρα και καταρτισμένα 
στελέχη του και να διαμορφώσουν πρακτι-
κές λύσεις, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο 
δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων. 
ανακάλυψε πώς είναι να σπουδάζεις στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο!  με τη χρήση της 
εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) 
μπορείς να περιηγηθείς από την άνεση 
του σπιτιού σου, στις εγκαταστάσεις μας: 
https://www.cut.ac.cy/multimedia/virtual-
tour/
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Δάνεια και ψηφιακές λύσεις 
για τον κάθε σπουδαστή

Ο ι σπουδές είναι μια δύσκολη από-
φαση. Όχι μόνο επειδή πρέπει να 
μαζέψεις δυνάμεις και να επιλέξεις 

κλάδο σπουδών, να περάσεις εξετάσεις ή 
να ικανοποιήσεις τα κριτήρια εισδοχής του 
πανεπιστημίου, αλλά και επειδή πρέπει να 
διαχειριστείς τα οικονομικά των σπουδών 
σου. Οι σπουδές έχουν έξοδα! Δίδακτρα, 
ενοίκιο, διατροφή, μεταφορικά, βιβλία, εισι-
τήρια και άλλα τόσα. Για την Κύπρο ή το εξω-
τερικό, για κοντινές αποστάσεις ή μακρινές. 
Ωστόσο, όλοι προσδοκούν σε ένα πτυχίο 
ως μια επένδυση για το μέλλον, το «χρυσό» 
βραχιόλι που θα σου ανοίξει δρόμους. Η 
περίοδος των σπουδών είναι μια περίοδος 
μεγάλων προκλήσεων για τον φοιτητή και 
την οικογένειά του, όχι μόνο λόγω της κατεύ-
θυνσης του πτυχίου και των δυσκολιών που 
πιθανόν να φέρει αλλά και λόγω πρακτικών 
προβλημάτων, όπως είναι η μετάβαση και 
φοίτηση σε μια χώρα του εξωτερικού, η 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η 
αλλαγή περιβάλλοντος κ.λπ.
Αν λοιπόν, έχεις εξασφαλίσει θέση στο 

H Τράπεζά Κύπρού φρονΤίζεί γίά ολά
Σταματήστε να αγχώνεστε  για τα οικονομικά των σπουδών σας,
τα έξοδα και  τους τρόπους πληρωμών

τοδοτήσουν οι ίδιες/ίδιοι τις σπουδές τους.
Το δάνειο καλύπτει δίδακτρα (ιδιωτικών 
σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, 
κολεγίων και πανεπιστημίων στην Κύπρο και 
για τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό), 
βιβλία, στολές, αγορά ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή και μεταφορικά.
Επίσης καλύπτει το κόστος διαβίωσης φοι-
τητριών/φοιτητών (ενοίκια, αρχικός εξοπλι-
σμός οικίας και μηνιαία προσωπικά έξοδα). 
Το ύψος του δανείου καθορίζεται ανάλογα 
με τον προγραμματισμό των διδάκτρων, 
άλλων εξόδων και το ύψος της δόσης και η 
διάρκειά του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 15 
χρόνια για δάνεια μέχρι €50.000 και τα 20 
χρόνια για δάνεια πέραν των €50.000.
Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει 
μέχρι και τις €100.000  με χαμηλότερο 
επιτόκιο, εάν υποθηκευτεί ακίνητο ή με προ-
σωπικές εγγυήσεις.
Για τους σπουδαστές/σπουδάστριες τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει η δυνα-
τότητα παραχώρησης του “Πακέτου Νέων 
18-25” ή Δωρεάν Συνδρομή πιστωτικής 

Πανεπιστήμιο ή ακόμη και νωρίτερα πριν 
από την ανακοίνωση για εισδοχή, θα πρέπει 
να αρχίσεις να σκέφτεσαι και να συζητάς τα 
διάφορα σπουδαστικά δάνεια που προσφέ-
ρουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. 

Η οικονομική πτυχή των σπουδών
Η Τράπεζα Κύπρου πάντοτε είναι δίπλα στον 
φοιτητή προσφέροντας ελκυστικά δάνεια, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους νέους 
και στις νέες να κάνουν πραγματικότητα τα 
όνειρά τους.
Αυτήν τη στιγμή προσφέρονται δυο εκπαι-
δευτικά/σπουδαστικά δάνεια, τα οποία καλύ-
πτουν τις ανάγκες για εκπαίδευση από το 
δημοτικό μέχρι και το μεταπτυχιακό.

Δάνειο Starter από το δημοτικό μέχρι 
το πανεπιστήμιο
Το δάνειο Starter απευθύνεται σε γονείς και 
φοιτητές που επιθυμούν να καλύψουν τα 
έξοδα για την εκπαίδευση του παιδιού τους, 
από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο ή σε 
φοιτήτριες/φοιτητές που θέλουν να χρημα-
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Δάνεια και ψηφιακές λύσεις 
για τον κάθε σπουδαστή

κάρτας VISA / MASTERCARD Classic Credit 
με μέγιστο ποσό €500 (για φοιτήτριες/φοι-
τητές 18 ετών και άνω).

Δάνειο «Advance» για μεταπτυχιακό ή 
άλλο προσόν
Το δάνειο Advance αποτελεί μια ελκυστική 
επιλογή χρηματοδότησης για το μεταπτυχι-
ακό σου ή άλλο επαγγελματικό προσόν στην 
Κύπρο ή το εξωτερικό.
Η χρηματοδότηση καλύπτει τα δίδακτρα, 
βιβλία ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, μεταφο-
ρικά, καθώς και το κόστος διαβίωσης μέχρι 
και τις €20.000, με προσωπικές εγγυήσεις. 
Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει 
μέχρι και τις €50.000  με χαμηλότερο επι-
τόκιο, εάν υποθηκευτεί ακίνητο ή με προσω-
πικές εγγυήσεις.
Όταν ο αρχικός μηνιαίος μισθός, μετά την 
αποφοίτηση των φοιτητών, είναι χαμηλό-
τερος από €1.000 (ακαθάριστος), τότε το 
δάνειο μπορεί να χορηγηθεί με περίοδο 
χάριτος δυο χρόνων, μόνο με την αποπλη-
ρωμή τόκων (μέγιστο 4 χρόνια) αν το δάνειο 

έχει χορηγηθεί στο όνομα του σπουδαστή.
Η διάρκεια του δανείου δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 12 χρόνια για δάνεια με ή χωρίς 
προσωπικές εγγυήσεις και μέχρι 15 χρόνια 
για δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και 
προσωπικές εγγυήσεις.
Ο σπουδαστής δικαιούται να επιλέξει δάνειο 
στο όνομά του μέχρι €10.000 χωρίς εγγυ-
ήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις, αν η/ο φοιτή-
τρια/φοιτητής έχει εισοδήματα και μπορεί να 
αποπληρώνει το δάνειο.
Παράλληλα, προσφέρεται δωρεάν συν-
δρομή Visa/Mastercard Classic Credit με 
μέγιστο όριο €500, εφόσον εξακολουθεί να 
είναι φοιτήτρια/φοιτητής (άνω των 18 ετών) 
και δυνατότητα για τρεχούμενο λογαριασμό 
μέχρι όριο  €1.000 χωρίς προσωπικές 
εγγυήσεις/εξασφαλίσεις.
Εκτός από το δάνειο, ο φοιτητής θέλει και 
έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο για να πραγ-
ματοποιεί τις συναλλαγές του, μέσω της 
χρήσης ψηφιακών καναλιών, που κάνουν 
απλή και εύκολη τη φοιτητική του ζωή, χωρίς 
έγνοιες και σκοτούρες. 

H πρωτιά της QuickPay
Η QuickPay,  μια υπηρεσία πληρωμών μέσω 
κινητού τηλεφώνου, θεωρείται η ευκολό-
τερη και γρηγορότερη λύση για πληρωμές 
σε κατόχους λογαριασμών της Τράπεζας 
Κύπρου, απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι.
Με τη QuickPay μπορείς να πραγματοποιή-
σεις πληρωμές μέχρι και €150 ημερησίως 
χωρίς τη χρήση Digipass και για ποσά μεγα-
λύτερα των €150 με τη χρήση Digipass. 
Ήδη, πέραν των 100.000 ενεργών χρη-
στών συνδρομητών της 1bank πραγματο-
ποιούν, άμεσα και με ασφάλεια, πληρωμές 
σε άλλους ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
800.00.800  ή

 το 357 22 128000 από το εξωτερικό
www.bankofcyprus.com
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Κάνοντάς μιά ςύντομη ξενάγηςη 
ςτά ψηφιάΚά μάς προϊοντά επιλεγούμε:

Κύπρου (συνδρομητές της 1bank και μη 
συνδρομητές), μέσω του 1bank mobile app 
με τη χρήση μόνο του κινητού αριθμού τηλε-
φώνου.
Τους πρώτους πέντε μήνες του 2021 οι 
συναλλαγές με την υπηρεσία έφθασαν τα 
€75,6 εκ. που αποδεικνύουν ότι πλέον ο 
κόσμος στρέφεται συνεχώς στις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές.

Tα ψηφιακά προϊόντα
Ως φοιτητής και φοιτήτρια θέλεις να έχεις 
τον έλεγχο της ζωής σου. Μια έξυπνη και 
εύκολη λύση είναι και η κάρτα #4youth, την 
οποία μπορείς να προσθέσεις στα ψηφιακά 
προϊόντα της Τράπεζας Κύπρου Apple Pay, 
BoC Wallet, Fitbit και Garmin. Εκτός από τις 
γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές, έχεις τη 
δυνατότητα να συμμετέχεις στο Σχέδιο αντα-
μοιβή και να επιβραβεύεσαι με βαθμούς για 
τις καθημερινές σου συναλλαγές με κάρτες 
της Τράπεζας.
Τα ψηφιακά προϊόντα δεν είναι πλέον πολυ-
τέλεια, αλλά μια αναγκαιότητα για τη ζωή 
μας, γι’ αυτό και κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
και συγκαταλέγονται στις πρώτες προτιμή-
σεις του κόσμου.
Η Τράπεζα Κύπρου επενδύει με συνέπεια 
στις τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, για να 
εξυπηρετεί τους πελάτες της στις  νέες 
συνθήκες που δημιουργούνται αλλά και στη 
μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

1bank
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις 
κινητές συσκευές, να κάνει την πλοήγηση 
ευχάριστη και τις συναλλαγές εύκολες και 
αποτελεσματικές. 

BoC Wallet App 
Πραγματοποιείς πληρωμές μόνο με μια 
κίνηση. Τόσο απλά! Με το BoC Wallet app 
το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατε-
βάσεις το αναβαθμισμένο BoC Wallet app 
από το Play Store και να πληρώσεις με το 
κινητό σου τηλέφωνο. 

Apple Pay
Εάν είσαι χρήστης iPhone, προσθέτεις 
στο Apple Pay τις κάρτες της Τράπεζας 
Κύπρου και πληρώνεις γρήγορα και με 
ασφάλεια. Η εγκατάσταση και η χρήση 
είναι πανεύκολη. 
Η τεχνολογία προχωρεί και εξελίσσε-
ται και μαζί της και η Τράπεζα Κύπρου. 
Τα «έξυπνα» ρολόγια Garmin Pay και 
Fitbitpay σού προσφέρουν εύκολες και 
ασφαλείς πληρωμές χωρίς μετρητά, πορ-
τοφόλι, κάρτες ή κινητό τηλέφωνο. Φοράς 
το ρολόι σου και πληρώνεις! Όπου κι αν 
βρίσκεσαι.

Garmin Pay 
Πραγματικά θα λατρέψεις το Garmin Pay. 

Ειδικά αν είσαι λάτρης των σπορ και της 
τεχνολογίας, πληρώνεις με το έξυπνο 
ρολόι Garmin εύκολα, γρήγορα και με 
ασφάλεια, χωρίς μετρητά, πορτοφόλι, 
κάρτες ή κινητό.

Fitbit App
Το Fitbit Pay είναι πανεύκολο και 
ασφαλές! Πραγματοποιείς ανέπαφες 
συναλλαγές με τη χρήση των καρτών της 
Τράπεζας Κύπρου με συσκευές Fitbit που 
υποστηρίζουν Fitbit Pay. Το Fitbit Pay 
περιλαμβάνεται στο Fitbit App. Το app 
είναι διαθέσιμο και στα δύο stores, App 
Store για iOS συσκευές και Play Store 
για Android συσκευές. Οι συσκευές Fitbit 
μπορούν ενωθούν με iOS και Android 
smartphones μέσω του Fitbit App.

#4youth, η σύγχρονη κάρτα
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν ανάγκη 
μια κάρτα που να τους παρέχει τη δυνατό-
τητα για αναλήψεις 24 ώρες το 24ωρο, 
χωρίς αυξημένα έξοδα. Η απάντηση είναι 
η #4youth. Μια σύγχρονη κάρτα που 
προσφέρει αναλήψεις μετρητών από 
ATM διεθνώς χωρίς χρέωση (μόνο για 
συναλλαγές σε ευρώ ή σουηδικές κορώ-
νες), 24ωρη ενημέρωση και συναλλαγές 
μέσω 1bank και ενημέρωση συναλλαγών 
μέσω sms. Για πληρωμές μέχρι €50 στην 
Κύπρο δεν χρειάζεται η πληκτρολόγηση 
κωδικού PIN. Χρειάζεται κωδικό μόνο για 
πληρωμές άνω των €50. 

«18 – 25 Πακέτο Νέων»
Ακόμη μην ξεχνάς το «18-25 Πακέτο 
Νέων», με ανταγωνιστικό επιτόκιο στο 
χρεωστικό υπόλοιπο και χρεωστικό όριο 
μέχρι €1.200 με προσωπικές εγγυήσεις. 
Αποφεύγεις τα αρχικά τραπεζικά 
έξοδα για το άνοιγμα λογαριασμού, 
έχεις δωρεάν συνδρομή σε VISA ή 
MASTERCARD Classic Credit μέχρι και 
τα 25α γενέθλιά σου. Μπορείς επίσης 
να επωφεληθείς από τα προνόμια του  
Σχεδίου «ανταμοιβή», που επιβραβεύει 
με βαθμούς τις συναλλαγές με κάρτες της 
Τράπεζας Κύπρου.
Πλέον οι σπουδές σου δεν πρέπει να σε 
ανησυχούν, τουλάχιστον όσον αφορά τα 
πρακτικά και οικονομικά ζητήματα. Αφιέ-
ρωσε τον χρόνο και την έγνοιά σου στη 
μελέτη κι άσε τους άλλους να νοιάζονται 
για σένα!
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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www.bankofcyprus.com
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Η σωστΗ επιλογΗ σπουδων ειναι εξαιρετικα 
μεγαλΗσ σΗμασιασ και αποτελει σΗμαντικο 
προβλΗμα για πολλουσ γονεισ και παιδια. Η 
σωστΗ επιλογΗ σπουδων απαιτει πολλΗ  σκεψΗ 
και εκτιμΗσΗ διαφορων παραγοντων και 
δεδομενων. πρεπει να γινεται με αυτογνωσια, 
λαμβανοντασ υποψΗ τισ ικανοτΗτεσ και 
τα ενδιαφεροντα του μαθΗτΗ και φυσικα 
αναλογα με τισ οικογενειακεσ οικονομικεσ 
δυνατοτΗτεσ των γονιων 

Κριτήρια 
για επιλογή 
σπουδών
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Ως άνθρωποι με την περίπλοκη φύση 
(και συνεπώς προσωπικότητα) που 
έχουμε, διαφέρουμε ως προς τα 

ενδιαφέροντα, ικανότητες και τις φιλοδοξίες 
μας. Έτσι, είναι αναγκαίος ένας έγκαιρος και 
έγκυρος επαγγελματικός προσανατολισμός, 
για να φτάσουμε στο «γνώθι σ’ αυτόν» και 
να μπορέσουν οι νέοι να «γίνουν αυτό που 
είναι και όχι αυτό που νομίζουν ότι είναι» ή 
που θέλουν οι άλλοι. Η αυτογνωσία δεν είναι 
χαρακτηριστικό που διδάσκεται, αλλά μια αρετή 
που μπορεί να καλλιεργηθεί και από γονείς 
και από εκπαιδευτικούς συμβούλους. Ο μελ-
λοντικός φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει 
να φανταστεί τον εαυτό του σε δέκα ή είκοσι 
χρόνια. Στη βάση των δεξιοτήτων και των 
φιλοδοξιών του, πρέπει να γίνεται μια ρεα-
λιστική εκτίμηση κατά πόσον η κατεύθυνση 
σπουδών του ενδιαφέροντός του συνδέεται 
με τις ικανότητές του αλλά και τις προοπτικές 
που έχει η συγκεκριμένη σπουδή. Οι ικανότητες 
είναι σημαντικά κριτήρια για τη σωστή επιλογή 
σπουδής. Είναι σημαντικό να ξέρει ποιος είναι 
και τι μπορεί να κάνει. Η επίδοση στα μαθήματα 
δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που καθορίζει 
το μέλλον, πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη, 
αφού οι επιδόσεις μπορεί να βελτιωθούν ριζικά 
όταν υπάρχει ισχυρή θέληση.
Επιπρόσθετα, οι προοπτικές στην αγορά εργα-
σίας αποτελούν ακόμη ένα ισχυρό κριτήριο για 
τη σωστή επιλογή σπουδών. H πλειοψηφία 
των νέων σήμερα τείνουν να επιλέγουν τι θα 
σπουδάσουν με βασικό κριτήριο την προοπτική 
της σπουδής τους. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει 
να είναι το κυρίαρχο κριτήριο, αφού, αν ένα 
επάγγελμα δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα, τις 
προτιμήσεις, τις κλίσεις ενός νέου, δεν θα 
πρέπει να επιλέγεται. Σε αυτό το σημείο, είναι 
σημαντικό να αναγνωριστεί και η επίδραση 
του οικογενειακού περιβάλλοντος. Συχνά το 
επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, ή ακόμη 
η οικογενειακή επιχείρηση, αποτελούν έναν 
ισχυρό αλλά όχι πάντα σωστό παράγοντα για 
το επαγγελματικό μέλλον των νέων. Σίγουρα, 
στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, 
όταν υπάρχει κάποια οικογενειακή επιχείρηση, 
θεωρείται προβάδισμα για κάποιον νέο. Συμ-

βαίνει, και αρκετές φορές άθελα, οι γονείς να 
επιχειρούν να επιβάλουν στα παιδιά τους τις 
δικές τους επιθυμίες γι’ αυτά. Έτσι, πολλοί νέοι 
ή νέες πιέζονται υπέρμετρα για να σπουδάσουν 
μιαν από τις επιστήμες που θεωρούνται ότι 
αποτελούν το εισιτήριο για κοινωνική και οικο-
νομική άνοδο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
πως πολύ συχνά, αυτού του τύπου η πίεση έχει 
ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, ενώ πολλές 
φορές οι γονείς μπορεί να έχουν δίκιο όταν 
επιμένουν για την επιλογή μιας ορισμένης 
καριέρας για τα παιδιά τους, το δίκιο αυτό το 
χάνουν εξαιτίας του επίμονου τρόπου με τον 
οποίο θέλουν να το επιβάλουν.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει 
να αναγνωριστεί είναι ο ρόλος των οικονομικών 
δυνατοτήτων που έχει η κάθε οικογένεια για τις 
σπουδές των παιδιών της. Έτσι, ο τόπος κάποιας 
σχολής θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
για υποψήφιους των οποίων οι οικογένειες 
δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. 
Φυσικά, υπάρχουν και οι επιλογές υποτροφιών 
και κρατικών οικονομικών βοηθημάτων. Αυτές 
οι ευκαιρίες δεν είναι όμως πάντα γνωστές 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Εδώ ένας 
καλός εκπαιδευτικός σύμβουλος θα ήταν πολύ 
χρήσιμος.
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, ενθαρρύνονται 
και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί (στις 
περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται) να ενθαρρύ-
νουν τα παιδιά να διερευνούν σκέψεις, ιδέες, 
καταστάσεις, επιλογές αλλά και τον εαυτό τους. 
Οι συμβουλές των γονιών είναι εξαιρετικής 
σημασίας, αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα ωθούν να 
παιδιά να εξερευνήσουν, νιώθοντας αίσθημα 
ασφάλειας και στήριξης, για να φτάσουν στη 
σωστή (για εκείνα) επιλογή σπουδής και επαγ-
γέλματος. Ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα 
και λειτουργούμε προς την ανάπτυξή της, πάντα 
με όπλο την αυτογνωσία, τις ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και λαμ-
βάνοντας υπόψη τα οικογενειακά οικονομικά 
δεδομένα του κάθε μαθητή αλλά και με ποιους 
τρόπους μπορεί να αξιοποιήσει διάφορους 
εκπαιδευτικούς πόρους.
Βy Global Education, www.globaleducationcy.com 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Join the journey

Tο Πανεπιστήμιο Frederick άρχισε τη 
λειτουργία του το 2007 ως ένα από τα 
πρώτα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια του 

τόπου, έχοντας πίσω του μια ιστορία πέραν 
των 55 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης.   
Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο που 
λειτουργεί σε δύο πόλεις, Λευκωσία και 
Λεμεσό, και οι απόφοιτοί του απολαμβά-
νουν τόσο ακαδημαϊκή όσο και επαγγελμα-
τική αναγνώριση στην Κύπρο και διεθνώς. 
Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία και με 
το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, αποτελεί 
επίσης έναν από τους βασικούς ερευνη-
τικούς φορείς της χώρας με προσέλκυση 
εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησης από 
ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας. Στο 
Πανεπιστήμιο Frederick φοιτούν σήμερα 

πέραν των 4.500 φοιτητών, ενώ εργοδο-
τούνται συνολικά περίπου 500 ακαδημαϊκοί, 
ερευνητές και διοικητικό προσωπικό.  
Άμεσος στόχος του Πανεπιστημίου είναι η 
διεθνοποίησή του και προς αυτό συμβάλλει 
σημαντικά η επίτευξη διεθνών πιστοποιή-
σεων και η συμμετοχή του σε διεθνείς κατα-
τάξεις Πανεπιστημίων, όπως: η κατοχή του 
“E-xcellence Label” για την προσφορά εξ 
αποστάσεως προγραμμάτων, η κατάταξή του 
ως του 201ου πανεπιστημίου μεταξύ 1070 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο σύστημα 
κατάταξης U-Multirank που στηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πρόσφατα, 
το 2021, η κατάταξή του στα Times Higher 
Education University Impact Rankings ανά-
μεσα στα καλύτερα 401-600 πανεπιστήμια 

παγκοσμίως και στα καλύτερα 10% των 
πανεπιστημίων στην κατηγορία Ποιοτική 
Εκπαίδευση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
το Πανεπιστήμιο είναι συνδεδεμένο μέλος 
του EU-CONNEXUS, ενός από τα 41 ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια που χρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

5 Σχολές και πέραν
των 80 προγραμμάτων σπουδών 
Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει το Πανε-
πιστήμιο εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 
εκπαίδευση, έρευνα, κοινωνική προσφορά. 
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα 
πέντε Σχολές: η Πολυτεχνική Σχολή, η 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνι-
κών Επιστημών, η Σχολή Νομικής και Διοί-
κησης, η Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και 
Πολιτισμικών Σπουδών και η Σχολή Επιστη-
μών Υγείας. Προσφέρονται πέραν των 80 
αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπου-
δών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό επίπεδο, τα οποία έχουν σχε-
διαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς, έτσι 
ώστε να δίνονται τα καλύτερα εφόδια για την 
απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά 
εργασίας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα 
περισσότερα από τα οποία είναι μοναδικά 
στην Κύπρο, παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες 
εξειδίκευσης που δίνουν στους αποφοίτους 
συγκριτικό πλεονέκτημα στο πολύ ανταγωνι-
στικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, το 
Πανεπιστήμιο προσφέρει και εξ αποστάσεως 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 
Κεντρικός πυλώνας της σταθερά επιτυχη-
μένης πορείας του Πανεπιστημίου είναι η 
ανθρωποκεντρική του προσέγγιση, η οποία 
διέπει όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Στο 
Πανεπιστήμιο Frederick, ο φοιτητής είναι 
το κέντρο όλων των λειτουργιών. Έχουν 
αναπτυχθεί υπηρεσίες που στηρίζουν τους 
φοιτητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις 
σπουδές τους, με σκοπό να ενισχύσουν την 
ακαδημαϊκή, την προσωπική και την επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη.
Στο ερευνητικό επίπεδο, πέραν της συμμε-
τοχής σε ερευνητικά προγράμματα και της 
δημιουργίας νέας γνώσης, το Πανεπιστήμιο 
Frederick έχει ψηλά στις προτεραιότητές του 
τη διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό 
και την ανάπτυξη μηχανισμών μεταφοράς 
γνώσης προς εταιρείες και οργανισμούς 
ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη και η καινο-
τομία. 

Το μοναδικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε δύο πόλεις, Λευκωσία και Λεμεσό
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λευκωσία: Γιάννη Φρειδερίκου 7, 

1036 Λευκωσία / 22 394394
Λεμεσόσ: μάριου αγαθάγγελου 18, 

3080 Λεμεσός / 25 730975

www.frederick.ac.cy 
Email: info@frederick.ac.cy 

www.facebook.com/frederickuniversity
https://www.instagram.com/frederick_

university (@frederick_university)
https://www.linkedin.com/school/frederick-

university 

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί 
στην πορεία του ιδρύματος: 
• Το 1965 ο μιχάλης Φρειδερίκου ιδρύει 
τις σχολές Φρειδερίκου.
• Το 2000 αξιολογούνται και πιστοποιού-
νται για πρώτη φορά προγράμματα σπουδών 
από την κυπριακή Δημοκρατία. To Frederick 
Institute of Technology επιτυγχάνει τον 
μεγαλύτερο αριθμό αναγνωρισμένων προ-
γραμμάτων.
• Το 2007 το Πανεπιστήμιο Frederick 
αρχίζει τη λειτουργία του μετά από σχετική 
απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της 
κυπριακής Δημοκρατίας.
• To 2011 το Πανεπιστήμιο Frederick λει-
τουργεί με τελική άδεια λειτουργίας μετά 
από απόφαση του υπουργικού συμβουλίου 
της κυπριακής Δημοκρατίας.
• Το 2015 δημιουργείται το κέντρο εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης και το πανεπιστήμιο 
προσφέρει προγράμματα σπουδών με τη 
μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης. 
• Το 2019 ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Έδρα 
UNESCO στο πεδίο της Διά Βίου μάθησης 
και εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Το 2021 το Πανεπιστήμιο επιτυγχάνει 
άριστα αποτελέσματα στις διεθνείς κατα-
τάξεις πανεπιστημίων U-Multirank και 
Times Higher Education University Impact 
Rankings.

Το όραμά μας 
αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick 
είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της 
διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς 
της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμά-
των και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. επίκεντρο 
και σημείο αναφοράς του Πανεπιστημίου 
είναι η ποιότητα στη διδασκαλία και 
μάθηση, η υψηλού επιπέδου βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα και η προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο. Όραμά μας είναι 
να συνεχίσουμε να αποτελούμε ένα βασικό 
φορέα θετικής αλλαγής στην κοινωνία 
εκπληρώνοντας την αποστολή μας στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, και της 
κοινωνικής προσφοράς. Βασικές προτεραι-
ότητες του Πανεπιστημίου προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι η μείωση της ανισότητας 

των φύλων, η στήριξη και ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων ομάδων και η ανά-
πτυξη της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. 

Η μετάβαση στην υβριδική διδασκαλία 
από την έναρξη της πανδημίας, το Πανε-
πιστήμιο Frederick έδρασε με ετοιμότητα 
και αποφασιστικότητα. αξιοποίησε άμεσα 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησής του 
και μια πληθώρα εργαλείων σύγχρονης, 
ασύγχρονης, διαδραστικής επικοινωνίας και 
τηλεδιάσκεψης, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. με τις στα-
διακές χαλαρώσεις μετά την καραντίνα, το 
Πανεπιστήμιο έθεσε σε εφαρμογή τη μεικτή 
εκπαιδευτική διαδικασία (στο διαδίκτυο και 
στον φυσικό χώρο του Πανεπιστημίου), ανα-
βαθμίζοντας τεχνολογικά τις αίθουσες διδα-
σκαλίας, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη 
Λεμεσό, για να διευκολύνει την υβριδική 
διδασκαλία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο 
εξακολουθούσε να προσφέρει πολύπλευρη 
στήριξη στους φοιτητές του ώστε να μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις οποιεσδήποτε 
νέες προκλήσεις, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, ακολουθώντας πάντα τη φοιτητοκε-
ντρική του προσέγγιση. από το συμβουλευ-
τικό κέντρο μέχρι το Γραφείο αθλητισμού, 
και από το Γραφείο σταδιοδρομίας μέχρι το 
κέντρο Φροντιστηριακής στήριξης, όλες οι 
υπηρεσίες προς τους φοιτητές παρέχονταν 
εξ αποστάσεως. 

Επόμενοι στόχοι 
στόχος του Πανεπιστημίου είναι η συνεχής 
αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμ-
μάτων του αλλά και η ανάπτυξη νέων, 
σύγχρονων και καινοτόμων προγραμμάτων 
σπουδών. επιπρόσθετα, η συνέχιση των 
επενδύσεων στην τεχνολογία και την και-
νοτομία είναι ένας από τους στόχους του 
Πανεπιστημίου ειδικά μετά την πανδημία. 
Θα αξιοποιηθεί η επιπρόσθετη εμπειρία που 
αποκτήθηκε, με σκοπό την περαιτέρω εξέ-
λιξη των υφιστάμενων εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων αλλά και ενίσχυση των 
υπόλοιπων προγραμμάτων με τεχνολογίες 
τηλε-εκπαίδευσης. επιπρόσθετα, ανάμεσα 
στους άμεσους στόχους είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξη των υφιστάμενων συνεργασιών με 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργα-
νισμούς διεθνούς εμβέλειας, στο πλαίσιο 
κοινών δράσεων. 
ό γενικότερος στόχος του Πανεπιστημίου για 
τη δεκαετία που διανύουμε είναι να επιτα-
χυνθεί η διεθνοποίησή του και να συμβά-
λει ουσιαστικά στον εθνικό στρατηγικό στόχο 
να καταστεί η κύπρος κέντρο πανεπιστημια-
κής εκπαίδευσης. Προς τούτο, καταρτίστηκε 
επενδυτικό πλάνο πέραν των 10 εκ. ευρώ 
για τα επόμενα χρόνια. 

FREdERICk UNIvERSITy 
FORMUla RaCINg TEaM

όί νεεσ υΒρίΔίκεσ αίΘόυσεσ 
τόυ ΠανεΠίστημίόυ
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Πόσα κολέγια λειτουργούν στην 
Κύπρο και τι προγράμματα 
σπουδών προσφέρουν;

Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν 36 κολέγια 
ή Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
όπως είναι η ονομασία τους με βάση τον σχετικό 
νόμο, με κάποια από αυτά να έχουν παραρτήματα 
σε πέραν της μίας πόλης. Τα κολέγια προ-
σφέρουν μονοετή, διετή, τριετή προγράμματα 
σπουδών επαγγελματικού χαρακτήρα, σε τομείς 
όπως Μαγειρική, Αισθητική, και Γραμματεια-
κές Σπουδές όπως επίσης και προγράμματα 
σπουδών πτυχιακού, μεταπτυχιακού (μάστερ) 
και διδακτορικού επιπέδου ακαδημαϊκού χαρα-

ΓΙΑΤΙ ΚΑποΙοΣ νΑ ΕπΙλΕξΕΙ 
νΑ ΣπουδΑΣΕΙ ΣΕ ΕνΑ 
ΚολΕΓΙο - ΤΙ ΙΣχυΕΙ 
ΜΕ Την ΑνΑΓνώρΙΣη 
Τών πΑρΕχοΜΕνών 
ΤΙΤλών Σπουδών 

ΔΡ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ,
πρόεδρος του παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιω-
τικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

κτήρα, σε τομείς όπως διοίκηση Επιχειρήσεων, 
διοίκηση ξενοδοχειακών Μονάδων / Τουρισμού 
και πληροφορική. Επιπλέον, τα κολέγια προσφέ-
ρουν προγράμματα δικαιόχρησης (franchise ή 
validation) πανεπιστημίων του εξωτερικού και 
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τι ισχύει για τη λειτουργία των κολεγίων, 
την αξιολόγηση-πιστοποίηση των προ-
γραμμάτων τους και την αναγνώριση των 
παρεχόμενων τίτλων σπουδών τους;
οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (ΙΣΤΕ) είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό 
μητρώο του υπουργείου παιδείας και πολιτι-
σμού (υππ) και επιθεωρούνται από λειτουργούς 
του υπουργείου. Μία Ιδιωτική Σχολή εγγράφεται 
στο σχετικό μητρώο όταν πληροί διάφορα 
κριτήρια. οι Ιδιωτικές Σχολές προσφέρουν 
αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα 
σπουδών, τα οποία συνάδουν με το ευρω-
παϊκό κεκτημένο όσον αφορά τη διάρκεια και 
τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS). η 
αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων 
διεξαγόταν μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2015 από 
το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-
πιστοποίησης και έκτοτε διεξάγεται από τον 
Φορέα διασφάλισης και πιστοποίησης της 

Γνωριμία 
με τα κολέγια 
της Κύπρου 
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• Ο συγκριτικά μικρΟσ άριθμΟσ φΟιτη-
τών επιτρεπει μεγάλυτερη πρΟσώπικη 
επάφη

τα κολέγια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση ώστε ο 
κάθε φοιτητής να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, 
σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες. στα κολέγια οι φοιτητές έχουν 
την ευχέρεια να διδαχτούν σε σύγχρονες και 
άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις από προσο-
ντούχους καθηγητές με πολύχρονη διδακτική 
πείρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο 
και διδακτορικό τίτλο σπουδών. το ακαδημαϊκό 
προσωπικό των κολεγίων ακολουθεί σύγχρο-
νες εκπαιδευτικές μεθόδους που διευρύνουν 
την επικοινωνία με τους φοιτητές, δημιουρ-
γώντας σχέσεις οικειότητας και ειλικρινούς 
συνεργασίας.

• γεμάτη φΟιτητικη ζώη κάι συμμετΟχη 
στΟ πρΟγράμμά Erasmus+

Οι φοιτητές σε ένα κολέγιο έχουν την ευκαιρία να 
ζήσουν μια φοιτητική ζωή γεμάτη δραστηριότη-
τες, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ψυχαγωγία και αθλητικές δραστηριότητες. τα 
κολέγια στα οποία έχει απονεμηθεί ο χάρτης 
Erasmus για την άνώτερη εκπαίδευση δίνουν τη 
δυνατότητα στους φοιτητές τους να φοιτήσουν 
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 ευρωπα-
ϊκή επιτροπή. επίσης, τα κολέγια προσφέρουν 
άρτια οργανωμένες υπηρεσίες, που στόχο έχουν 
τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση αλλά και 
τη στήριξη, καθοδήγηση και ενδυνάμωση των 
φοιτητών τους.

• πρΟσιτά διδάκτρά, φΟιτητικη χΟρη-
γιά, φΟιτητικά επιδΟμάτά κάι υπΟ-
τρΟφιεσ

τέλος, τα κολέγια προσφέρουν όλα τα πιο πάνω 
με το σοβαρό πλεονέκτημα ότι τα δίδακτρά 
τους είναι πιο προσιτά σε σύγκριση με αυτά 
των ιδιωτικών πανεπιστημίων. παράλληλα 
οι δικαιούχοι φοιτητές των κολεγίων λαμβά-
νουν ετήσια φοιτητική χορηγία και φοιτητικά 
επιδόματα. πέραν των πιο πάνω τα κολέγια, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφο-
ράς, προσφέρουν πληθώρα υποτροφιών και 
προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας στους 
φοιτητές τους.

ποιότητας της άνώτερης εκπαίδευσης. για 
την αξιολόγηση-πιστοποίηση ενός προγράμ-
ματος 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 κτηριακές εγκαταστάσεις, τα 
εργαστήρια, η βιβλιοθήκη και η διοικητική δομή 
μίας ιστε. Οι τίτλοι σπουδών των αξιολογημέ-
νων-πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών 
αναγνωρίζονται από το κυπριακό συμβούλιο 
άναγνώρισης τίτλων σπουδών (κυσάτσ) 
αναλόγως του επιπέδου του προγράμματος ως 
διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό δίπλωμα 
επιπέδου μάστερ, πτυχίο πανεπιστημιακού 
επιπέδου, δίπλωμα άνώτερης εκπαίδευσης, 
δίπλωμα διετούς μεταλυκειακής φοίτησης 
και πιστοποιητικό μονοετούς μεταλυκειακής 
φοίτησης. To κυσάτσ είναι το αρμόδιο κρατικό 
σώμα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Πόσοι φοιτητές φοιτούν στα κολέγια και 
ποια είναι τα δημοφιλή προγράμματα 
σπουδών των φοιτητών;
κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 στις 
σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ιδιωτικές και 
δημόσιες) φοίτησαν 14.059 φοιτητές. σε προ-
γράμματα σπουδών επιπέδου μέχρι άνώτερου 
διπλώματος φοίτησαν 5.421 φοιτητές, σε προ-
γράμματα επιπέδου πτυχίου 7.213 φοιτητές, σε 
προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου 1.338 
φοιτητές και σε προγράμματα διδακτορικού 
επιπέδου 87 φοιτητές. κατά την ίδια χρονιά η 
πρώτη προτίμηση των φοιτητών των κολεγίων 
όσον αφορά προγράμματα σπουδών επιπέδου 
μέχρι άνώτερου διπλώματος ήταν η φοίτηση 
σε προγράμματα Ξενοδοχειακών / τουριστικών 
και ακολουθούσαν τα προγράμματα διοίκησης 
επιχειρήσεων / Οικονομικών, άισθητικής, 
γραμματειακών, πληροφορικής, επισιτιστικών 
τεχνών και μηχανολογίας. Όσον αφορά τα προ-
γράμματα επιπέδου πτυχίου, η πρώτη προτίμηση 
ήταν τα προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων 
/ Οικονομικών και ακολουθούσαν τα προγράμ-
ματα Ξενοδοχειακών / τουριστικών, άισθητικής, 
πληροφορικής, επισιτιστικών τεχνών, ιατρικά 
/ παραϊατρικά και τεχνών. Όσον αφορά τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, πρώτα σε προτίμηση 
ήταν και πάλι τα προγράμματα σπουδών διοίκη-
σης επιχειρήσεων / Οικονομικών και ακολου-
θούσαν τα προγράμματα τεχνών, εκπαίδευσης, 
ιατρικά / παραϊατρικά, επισιτιστικών τεχνών, 
πληροφορικής και άισθητικής.

Τι προσφέρουν τα κολέγια στους φοι-
τητές τους;
• επάγγελμάτικά πρΟγράμμάτά σπΟυδών 

– ΟλΟκληρώση σπΟυδών κάι ενάρΞη 
εργάσιάσ σε συντΟμΟ χρΟνικΟ διά-
στημά

Οι 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 κυσάτσ, 
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 
στις ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση, την 
οικονομία και τα επαγγέλματα.
σπουδάζοντας σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα 
σπουδών, οι τελειόφοιτοι σχολών μέσης εκπαί-
δευσης μπορούν σε μικρό σχετικά χρονικό 
διάστημα (1, 2 ή 3 χρόνια) να αποκτήσουν 
επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να καταστούν 
πανέτοιμοι για απασχόληση και συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας. τα επαγγελματικά 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 προγράμματα αυτά εξυπηρετούν 
επίσης τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι 
θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις επικαιροποιημένες ανά-
γκες των επαγγελμάτων τους. επαγγελματικά 
προγράμματα σπουδών προσφέρονται και στην 
ελληνική γλώσσα.
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Ο ψυχολογικός 
απόηχος 
της πανδημίας 
στους φοιτητές
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H πανδημία έφερε τα πάνω-
κάτω στη ζωή όλων μας. Μας 
ξύπνησε από τον λήθαργο της 

ψευδαίσθησης της βεβαιότητας. Μας 
έδειξε πως όλα όσα κάνουμε μπορούν 
να ανατραπούν σε μια στιγμή και ακόμη 
μια φορά μάς έφερε αντιμέτωπους με 
το γεγονός ότι είμαστε ευπροσάρμοστο 
είδος. 
Η πανδημία έπληξε όλους τους τομείς. Ο 
τομέας της Παιδείας δεν ήταν εξαίρεση. 
Όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης επη-
ρεάστηκαν και πιότερο θα έλεγα η δευτε-
ροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Όπου μαθητές και μαθήτριες εν μέσω 
πανδημίας κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
σε πειραματικά σχέδια εκπαιδευτικών  
αλλαγών. 
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση επίσης κλήθηκε 
σχεδόν εξολοκλήρου να αντικαταστή-
σει την διά ζώσης διδασκαλία με την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία. Την διά ζώσης 
εξέταση με την εξ αποστάσεως. 
Οφείλω να σημειώσω ότι από την πρώτη 
στιγμή σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ετοίμασαν σχέδια αντιμετώπισης 
ψυχολογικής κρίσης για τους φοιτητές 
τους. 

Τι έδειξαν οι έρευνες 
Οι έρευνες που έγιναν για την επίδραση της 
πανδημίας στην ψυχολογία των φοιτητών 
έδειξαν τα εξής: 
Η μελέτη των Wang, Pan, Wan, Tan, Xu, 
Ho & Ho, (2020a) στην Κίνα, εστίασε 
στις ψυχολογικές επιπτώσεις αναφορικά 
με την κατάθλιψη, το άγχος και το στρες 
κατά το αρχικό στάδιο της επιδημίας της 
νόσου COVID-19. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της έρευνάς τους, τα περισσό-
τερα άτομα ανέφεραν αυξημένο άγχος και 
ανησυχία για πιθανή μόλυνση των μελών 
της οικογένειάς τους. Το γυναικείο φύλο, 
συγκεκριμένα σωματικά συμπτώματα και 
η κακή κατάσταση της υγείας του ατόμου 
συσχετίστηκαν σημαντικά με υψηλότερα 
επίπεδα στρες, άγχους και κατάθλιψης, ενώ 
οι ακριβείς ιατρικές πληροφορίες, η ενη-
μέρωση για την κατάσταση της επιδημίας, 
καθώς και συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα 
συσχετίστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης. 
Μια άλλη έρευνα (Kwok et al., 2020) 
διερεύνησε και αξιολόγησε την ψυχολο-
γική κατάσταση και τη συμπεριφορά της 
κοινότητας απέναντι στη νέα αυτή νόσο. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αντίληψη 
κινδύνου στην κοινότητα για τη νέα νόσο 
ήταν υψηλή. Τα περισσότερα δε άτομα 
ήταν σε εγρήγορση για την εξέλιξή της, 
υιοθέτησαν μέτρα αυτοπροστασίας και 
τα επίπεδα του άγχους τους ήταν οριακά 
υψηλά. Μεγαλύτερα ποσοστά αυτοπροστα-
σίας είχαν οι γυναίκες οι οποίες ζούσαν 
σε εύπορες περιοχές, κατανοούσαν καλύ-
τερα τη νόσο και παρουσίαζαν υψηλότερα 
επίπεδα άγχους. 
Δύο άλλες μελέτες (Brooks et al., 2020; 
Serafini et al., 2020) εστίασαν στις βασι-
κές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της επι-
δημίας και της επιβολής καραντίνας στον 
πληθυσμό όπως προκύπτουν από έρευνες 
οι οποίες είχαν διεξαχθεί σε προηγούμενες 
περιπτώσεις επιβολής καραντίνας λόγω 
λοιμώδους νόσου. 
Τα βασικά συμπεράσματα αυτών των ερευ-
νών αφορούσαν τα αρνητικά αποτελέ-
σματα για την ψυχική υγεία των ατόμων, 
όπως συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, 
μειωμένης διάθεσης και συναισθηματικής 
εξάντλησης, μετατραυματικού στρες, σύγ-
χυσης, φόβου, θλίψης, θυμού και ευερεθι-
στότητας. Ο φόβος ενδεχόμενης μόλυνσης 
του εαυτού ή των άλλων, η απογοήτευση, 
η πλήξη, η έλλειψη αγαθών και οι ανε-
παρκείς προμήθειες, η μοναξιά και η μη 
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, 
η ανεπαρκής πληροφόρηση, καθώς και η 
μετά την καραντίνα οικονομική απώλεια 
και το στίγμα, καθώς και η μεγάλη περί-
οδος ή/και άγνωστη ημερομηνία λήξης 
της καραντίνας, ήταν από τους βασικούς 
στρεσογόνους παράγοντες. Μεγάλος αριθ-
μός ατόμων ανέφεραν μακροπρόθεσμες 
αλλαγές συμπεριφοράς μετά την εξεταζό-
μενη περίοδο, όπως το συνεχές πλύσιμο 
των χεριών, την αποφυγή του πλήθους 
και, για μερικούς, την καθυστέρηση της 
επιστροφής στην ομαλότητα για πολλούς 
μήνες. Σε ορισμένους πληθυσμούς, μάλι-
στα, όπως άτομα τα οποία εργάζονται στον 
κλάδο της υγείας ως ιατρονοσηλευτικό και 

Σύμφωνα με έρευνες,
υψηλότερα επίπεδα στρες 

εμφανίζουν εκείνοι οι φοιτητές 
που είναι απόφοιτοι λυκείου 
και διαμένουν με άτομα που 

ανήκουν σε ομάδα αυξημένου 
κινδύνου για λοίμωξη 

ΔΡ ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ, 
Ψυχολόγος Σχολικής- Εξελικτικής κατεύθυνσης, 

Μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο τμήμα Ψυχολο-
γίας στην Κλινική κατεύθυνση του ΕΚΠΑ 
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παραϊατρικό προσωπικό, παρατηρήθηκε ότι 
οι επιπτώσεις αυτές ήταν πάρα πολύ έντονες 
και διατηρούνταν για μακροχρόνιο διάστημα 
και μετά την περίοδο της καραντίνας. Προ-
στατευτικοί παράγοντες βρέθηκαν να είναι 
τα υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας, 
η κοινωνική υποστήριξη, καθώς και οι προ-
ληπτικές στρατηγικές σε επίπεδο κοινότητας 
και σε δράσεις που αφορούσαν την υγεία των 
πολιτών (π.χ. εκπαίδευση σε βασικές ιατρικές 
γνώσεις, τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, πρό-
σβαση στο διαδίκτυο και σε ενεργά κοινωνικά 
δίκτυα και φόρουμ, καθώς και εφαρμογές 
τηλεϊατρικής). 
Με την ανακήρυξη της επιδημίας του νέου 
κορωνοϊού SARS-COV-2 και της νόσου 
COVID-19 σε πανδημία, οι έρευνες για τις 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις αυτής αυξήθηκαν. 
Ερευνητές και επαγγελματίες της ψυχικής 
υγείας σε πολλές χώρες διεθνώς, διεξήγαγαν 
έρευνες κατά τη διάρκεια επιβολής των νέων 
μέτρων, στον γενικό αλλά και σε συγκεκρι-
μένους πληθυσμούς (π.χ. ευάλωτες ομάδες, 
παιδιά, φοιτητές, εργαζόμενοι στον κλάδο της 
υγείας, κλπ.), τόσο σε συγκεκριμένες χρονικές 
στιγμές αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. 
Εκτός από τους παράγοντες κινδύνου, παρα-
τηρείται ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
υφίστανται και προστατευτικοί παράγοντες. 
Ένας βασικός παράγοντας που βρέθηκε να 
προάγει την καλή ψυχολογική λειτουργία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 ήταν 
η ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία βρέθηκε στα-
τιστικά σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας 
των επιζήμιων επιπτώσεων των δημογραφι-
κών και των σχετικών με την υγεία μεταβλητών 
στην ψυχική υγεία και το αντιληπτό άγχος 
(Kavčič, Avsec & Kocjan, 2020). Επιπρο-
σθέτως, υψηλά επίπεδα ελπίδας, νοήματος 
στη ζωή και ικανοποίηση από τη ζωή βρέ-
θηκαν να σχετίζονται με χαμηλότερα επί-
πεδα άγχους για τη συνολικότερη κατάσταση 
(state-anxiety) και χαμηλότερο άγχος για τη 
νόσο COVID-19, αυτή καθ’ εαυτή (Trzebiński, 
Cabański, & Czarnecka, 2020). Η αντιληπτή 
υγεία, η εύρυθμη οικογενειακή λειτουργία, η 
ψυχική ανθεκτικότητα, η ευγνωμοσύνη και η 

αποδοχή βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά 
θετικά τόσο με την προσωπική ανάπτυξη όσο 
και με τον σκοπό της ζωής, γεγονός το οποίο 
λειτούργησε προστατευτικά και βοήθησε στη 
διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με 
τον νέο κορωνοϊό και τη νόσο COVID-19, 
κυρίως για τα ηλικιωμένα άτομα (Lopez et 
al., 2020). Ακόμα, σημαντικό προστατευτικό 
ρόλο διαδραματίζει και η υποστήριξη από 
φίλους και μέλη της οικογένειας, το αυξημένο 
κοινό αίσθημα και η φροντίδα από και προς 
τα μέλη της οικογένειας και άλλους (Zhang 
& Ma, 2020).

Η ψυχική υγεία των φοιτητών
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα των ερευ-
νών για την πανδημία δείχνουν ότι: κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας παρατηρείται ότι 
μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψης εμφανίζουν 
οι φοιτητές οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου 
και αναφέρουν ότι έχουν χειροτερέψει οι 
οικογενειακές, συντροφικές και φιλικές τους 
σχέσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι 
φοιτητές που δεν έχουν παιδιά, μένουν μόνοι 
τους ή με άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδα 
αυξημένου κινδύνου, ανησυχούν αρκετά για 
την πανδημία και θεωρούν ότι η ποιότητα 
των σπουδών τους έχει χειροτερέψει την 
περίοδο αυτή, βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 
άγχους. Όσον αφορά τη βίωση στρες από τους 
φοιτητές κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 
οι παράγοντες οι οποίοι συσχετίζονται με 
υψηλοτέρα επίπεδα είναι το νεαρό της ηλικίας 
(18 έως και 20 ετών), το άτομο να μην είναι 
έγγαμο, να είναι απόφοιτος λυκείου, να μένει 
με άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδα αυξη-
μένου κινδύνου και να θεωρεί ότι οι φιλικές 
του σχέσεις έχουν χειροτερέψει. 
Αναφορικά με την κατανάλωση και χρήση νόμι-
μων και παράνομων ουσιών, η κατανάλωση 
αλκοόλ και πιο συγκεκριμένα η κατανάλωση 
περισσότερης ποσότητας από ό,τι πριν από 
την καραντίνα συσχετίζεται με υψηλότερα 
επίπεδα αρνητικής διάθεσης, άγχους και 
κατάθλιψης, ενώ οι φοιτητές οι οποίοι δεν 
κατανάλωναν αλκοόλ ή κατανάλωναν την 
ίδια ποσότητα με πριν, βιώνουν μεγαλύτερα 
επίπεδα κοινωνικής ευημερίας. Οι φοιτητές 

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών βιώνουν 
χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης απ’ ό,τι οι 
μη χρήστες, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι κατα-
ναλώνουν περισσότερη ποσότητα απ’ ό,τι 
πριν από την καραντίνα βιώνουν μεγαλύτερα 
επίπεδα θετικής διάθεσης. Για τους φοιτητές 
που μένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας συγκριτικά με τους υπόλοιπους 
που διέμεναν μαζί με άλλα άτομα στο σπίτι, 
την περίοδο κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
παρατηρείται ότι μεγαλύτερα επίπεδα άγχους 
εμφανίζουν εκείνοι που βρίσκονται στο τρίτο 
(3ο) έτος των σπουδών τους, καταναλώνουν 
αλκοόλ και ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό ότι 
θα μολυνθούν από τον νέο κορωνοϊό. Οι 
φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο (5ο) έτος 
και νιώθουν ότι οι φιλικές τους σχέσεις έχουν 

Ο ψυχΟλΟγικΟς
απΟηχΟς 
της πανδημιας 
ςτΟυς φΟιτητές



χειροτερεύσει, βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 
κατάθλιψης. Ακόμα, υψηλότερα επίπεδα στρες 
εμφανίζουν οι φοιτητές εκείνοι οι οποίοι έχουν 
σύντροφο και καταναλώνουν εξαρτησιογόνες 
ουσίες. Αναφορικά με τους φοιτητές εκείνους 
οι οποίοι έχουν σύντροφο κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, εκείνοι οι οποίοι είναι από-
φοιτοι λυκείου, λαμβάνουν μέτρα πρόληψης 
σε μεγάλο βαθμό, καταναλώνουν αλκοόλ σε 
μεγαλύτερη ποσότητα συγκριτικά με την περί-
οδο πριν από την πανδημία και θεωρούν ότι οι 
οικογενειακές τους σχέσεις έχουν παραμείνει 
αμετάβλητες και οι συντροφικές και φιλικές 
τους σχέσεων έχουν χειροτερεύσει, παρου-
σιάζουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. Οι 
φοιτητές οι οποίοι είναι μη έγγαμοι, χωρίς 
παιδιά, ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό για την 

πανδημία και για πιθανή μόλυνση από τον 
νέο κορωνοϊό, και διαμένουν με άτομα που 
ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 
λοίμωξη εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 
άγχους. Υψηλότερα επίπεδα στρες εμφανί-
ζουν εκείνοι οι φοιτητές που είναι απόφοιτοι 
λυκείου και διαμένουν με άτομα που ανήκουν 
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη. 
Όσον αφορά τους φοιτητές που ένιωθαν ότι 
η ποιότητα των σπουδών τους είχε χειροτε-
ρεύσει, η χειροτέρευση των οικογενειακών 
και συντροφικών σχέσεων συσχετίζεται με 
υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, η καλή κατά-
σταση υγείας και η ανησυχία μόλυνσης σε 
μεγάλο βαθμό με υψηλότερα επίπεδα άγχους, 
και το να είναι ο φοιτητής απόφοιτος λυκείου, 
υψηλότερα επίπεδα στρες.
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Κολέγιο λήδρα

οικοδομώντας το μέλλον

To Κολέγιο Λήδρα ιδρύθηκε το 2007 
και συνεισφέρει αδιαλείπτως στην 
εκπαίδευση επί 14 συναπτά έτη. 

Καθώς οι ιδρυτές του υπήρξαν καταξιωμένοι 
επαγγελματίες του κλάδου συνδυάζοντας 
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κατάρτιση με 
αξιοσημείωτη εμπειρία στη δημιουργία και 
διαχείριση επιχειρήσεων, τα θεμέλια της 
κουλτούρας που καταξίωσε το Κολέγιο σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ήταν εκ προοι-
μίου σταθερά. Η νοοτροπία και το όραμα τον 
ιδρυτών αντικατοπτρίζονται στην ιδιαίτερη 
προσέγγιση του Λήδρα στην εκπαίδευση. Η 
στρατηγική επιλογή παροχής επαγγελματι-
κών κυρίως προγραμμάτων δεν λαμβάνει 
χώραν σε βάρος της θεωρητικής μάθησης, 
η οποία, ωστόσο, αντιμετωπίζεται ως μέσο 
απόκτησης ικανοτήτων και όχι ως αυτο-
σκοπός. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι του 
Κολεγίου είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί 
στην αγορά εργασίας όντες σε θέση ν’ αντε-
πεξέλθουν στις ανάγκες της. 
Η πρόσφατη εισαγωγή του πρωτοποριακού 
τεταρτοετούς προγράμματος Διεθνών Σχέ-
σεων, Παγκόσμιας Οικονομίας και Στρατη-

γικής Ανάπτυξης, επισφραγίζει τις προσπά-
θειες παροχής υψηλόβαθμης και αξιόπιστης 
παιδείας, που συνδέει τις επιστήμες με την 
αγορά εργασίας γεφυρώνοντας αποτελε-
σματικά δύο όχι πάντα συμβατούς κόσμους.

Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά πτυχία
Το Κολέγιο Λήδρα προσφέρει επαγγελμα-
τικά και ακαδημαϊκά πτυχία που διδάσκονται 
στην αγγλική γλώσσα. Τα κυριότερα αυτών 
είναι το τετραετές πτυχίο  Διεθνών Σχέσεων, 
Παγκόσμιας Οικονομίας και Στρατηγικής 
Ανάλυσης (Β.Α.) και τα διετή επαγγελματικά 
διπλώματα Digital Marketing και Mobile and 
Web Applications Development, που θωρα-
κίζουν τους μελλοντικούς επαγγελματίες με 
εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες συμ-
βατές με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τη 
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Όλα τα 
προγράμματα του Κολεγίου είναι εγκεκρι-
μένα και πλήρως αναγνωρισμένα από τους 
αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η συνεργασία του Κολεγίου Λήδρα με τη 

Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών Ίκαρος 
δίνει τη δυνατότητα στο Κολέγιο να παρέχει 
σπουδές μηχανικών αεροσκαφών παγκο-
σμίου κύρους. Η Σχολή Ίκαρος είναι εγκε-
κριμένη από την European Union Aviation 
Safety Agency, την πλέον αρμόδια Αρχή 
αεροπλοΐας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους Λυκείου 
να αποκτήσουν διαπιστευτήρια με παγκόσμια 
αναγνώριση σε έναν εξαιρετικά ανταγωνι-
στικό τομέα. Είναι επίσης εγκεκριμένη από 
το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το Κολέγιο Λήδρα είναι μέλος του Erasmus+ 
και μοιράζεται το όραμα του οργανισμού σε 
σχέση με τη στήριξη της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού 
στην Κύπρο και την Ευρώπη. Ως συμμετέχον 
ίδρυμα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτη-
τές και το προσωπικό του να αποκτήσουν 
πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες διευρύνο-
ντας τους ορίζοντές τους στο πλαίσιο μιας 
διεθνούς αλληλεπίδρασης και παραγωγής 
εποικοδομητικής σκέψης. Με τον τρόπο 

οι απόφοιτοι του Κολεγίου είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας όντες 
σε θέση ν’ αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της 
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αυτό, ερχόμενοι σε επαφή με άλλους λαούς 
και εθνότητες της Ευρώπης, οι φοιτητές και 
το προσωπικό του Λήδρα κάνουν πράξη το 
εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό 
ευρωπαϊκό ιδεώδες.

Υποδειγματικό περιβάλλον 
εκπαίδευσης 
Οι αδιαπραγμάτευτες αξίες του Κολεγίου 
Λήδρα αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως 
λειτούργημα, που στηρίζεται στη δημιουργία, 
τη μεταλαμπάδευση και την αντίληψη της 
γνώσης αλλά δεν σταματά εκεί, υπερβαί-
νοντας τα διδακτικά στερεότυπα. Η στήριξη 
των φοιτητών είναι ολιστική και αποτελεί 
προτεραιότητα όλων τον εργαζομένων του 
Κολεγίου, εκπαιδευτικών και μη. Ως αποτέ-
λεσμα, το Κολέγιο Λήδρα είναι σε θέση να 
προσφέρει ένα υποδειγματικό περιβάλλον 
εκπαίδευσης, με τον φοιτητή στο επίκεντρο. 
Βάσει του οράματος του Κολεγίου, η από-
κτηση γνώσης χάνει μεγάλο μέρος της αξίας 
και της σημασίας της αν δεν συνδυάζεται με 
ηθικές αρχές, ακεραιότητα, σεβασμό για τον 
συνάνθρωπο και αποδοχή της διαφορετικό-
τητας. Τα προγράμματα σπουδών του Κολε-
γίου Λήδρα καταρτίζουν τους επιστήμονες, 
επαγγελματίες και ηγέτες του αύριο, σφυρη-
λατώντας δυναμικούς χαρακτήρες που έχουν 
όλα τα εχέγγυα να επιτύχουν σε κάθε πτυχή 
της ζωής αλλά και την ευσυνειδησία να το 
κάνουν χωρίς να αλλοτριώσουν την προσω-
πικότητα και τις αρχές τους. Ξεπερνούν δε τα 
σύνορα της Κύπρου και μέσω των διεθνών 
φοιτητών εφαρμόζουν στην πράξη την 
έννοια του αμοιβαίου σεβασμού και της μη 
ύπαρξης συνόρων στη μάθηση.

Διατήρηση θετικών δεικτών, παρά την 
πανδημία 
Το Κολέγιο Λήδρα αντεπεξήλθε επιτυχώς 
στις προκλήσεις που επέβαλε η πανδημία, 
προσαρμόζοντας τις μεθόδους διδασκαλίας 
των προγραμμάτων του. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν τελευταίας τεχνολογίας 
πλατφόρμες ψηφιακής διδασκαλίας εξελίσ-
σοντας το υπάρχον εκπαιδευτικό μοντέλο 
χωρίς εκπτώσεις σε θέματα ποιότητας. Το 
προσωπικό του Κολεγίου εκπαιδεύτηκε 
πλήρως στη χρήση των νέων μέσων και 
στη συνέχεια επιμόρφωσε σχετικά τους 
φοιτητές, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των 
θετικών δεικτών σε όλους τους τομείς εσω-
τερικής αξιολόγησης.

Οι επόμενοι στόχοι 
Η προσπάθεια επίτευξης συνεχούς ανά-
πτυξης, βελτίωσης, εξέλιξης και επέκτασης 
αποτελεί σταθερή δέσμευση του Κολεγίου 
Λήδρα προς τους φοιτητές, το εκπαιδευτικό 
και διοικητικό προσωπικό και την τοπική 
κοινωνία. 
Η θέσπιση ακαδημαϊκών συνεργασιών με 
αξιοσημείωτα πανεπιστήμια του Ηνωμένου 
Βασιλείου, όπως το University of Plymouth 
(53ο στην κατάταξη βρετανικών πανεπι-

στημίων του Guardian) και το University of 
Sunderland (89o) βρίσκεται σε τελικό στά-
διο. Ως αποτέλεσμα, το Κολέγιο Λήδρα θα 
αναδειχθεί σε πιστοποιημένο αντιπρόσωπο 
διακεκριμένων Βρετανικών Πανεπιστημίων 
στην Κύπρο, παρέχοντας ισότιμα και πλήρως 
αναγνωρισμένα Bachelor’s και Master’s 
διεθνούς κύρους σε τομείς όπως η Νομική, 
η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά, η 
Λογιστική, η Ψυχολογία, οι Διεθνείς Σχέσεις, 
η Πληροφορική και η Διαχείριση Τουριστι-
κών Μονάδων.
Τα διαβήματα του Κολεγίου έχουν και κοινω-
νικό πρόσημο καθώς ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των Κυπρίων μαθη-
τών και φοιτητών που επιθυμούν να εγγρα-
φούν σε βρετανικά προγράμματα σπουδών 
επιπέδου Bachelor’s ή/και Master’s αποκτώ-
ντας βρετανικά πτυχία, χωρίς, ωστόσο, να 
υποστούν τις δυσχέρειες που έχουν προκύ-
ψει από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



42 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2021

Τρία πανεπιστήμια της Κύπρου 
στα κορυφαία του κόσμου

Το ΤΕΠΑΚ βρίσΚΕΤΑί Πίο ψηλΑ σΤίσ λίσΤΕσ ΚΑΤΑΤΑξησ,
 Ενώ ΑΚολουθΕί Το ΠΑνΕΠίσΤημίο ΚυΠρου 
ΚΑί Το ΠΑνΕΠίσΤημίο λΕυΚώσίΑσ 

Μπέρκλεϋ βελτίωσε την κατάταξή του από 13η 
σε 7η, ενισχύοντας τη βαθμολογία του από 88,3 
σε 92,2 σε ένα έτος.

Τα καλύτερα «νέα» πανεπιστήμια 
Στο μεταξύ, αξίζει να αναφέρουμε πως τα κυπρι-
ακά πανεπιστήμια κάνουν την εμφάνισή τους 
και στα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας 
κατάταξης Times Higher Education (THE) Young 
University Rankings ανάμεσα στα κορυφαία 
πανεπιστήμια στον κόσμο, τα οποία έχουν λιγό-
τερο από 50 χρόνια λειτουργίας. Η κατάταξη 
αυτή στηρίζεται στους ίδιους απαιτητικούς δεί-
κτες επιδόσεων (αν και προσαρμοσμένους στη 
συγκεκριμένη κατάταξη) με αυτούς της κύριας 
παγκόσμιας κατάταξης του THE World University 
Rankings (WUR), για να αξιολογήσει τα πανεπι-
στήμια σχετικά με τους βασικούς πυλώνες της 
διδασκαλίας, της έρευνας, της μεταφοράς της 
γνώσης, καθώς και της διεθνούς εμβέλειας. Αυτή 
η δέκατη έκδοση της κατάταξης περιλαμβάνει 
πανεπιστήμια από 66 περιοχές της Ευρώπης, 
της Ασίας, της Ωκεανίας, της Βόρειας Αμερικής, 
της Λατινική Αμερικής και της Αφρικής. Το Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε 
αυτήν τη συγκεκριμένη κατάταξη, βρίσκονται 
και μεταξύ των 300 καλύτερων στον κόσμο. 
Πιο συγκεκριμένα, στη λίστα κατάταξης, η οποία 
αφορά τα «νέα πανεπιστήμια» (μικρότερα των 
50 ετών), το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στην 54η θέση, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 108η, ενώ το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις θέσεις 251-
300. Σημειώνεται ότι, τα πανεπιστήμια που 
ταξινομούνται ως «Νέα» από τον THE χαρακτη-
ρίζονται από την ευελιξία και την ικανότητά τους 
να καινοτομούν, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη 
δυναμική ανάπτυξης σε σύγκριση με πολλά 
παλαιότερα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο που 
κατατάσσονται από το THE World University 
Rankings. Σύμφωνα, λοιπόν, με την κατάταξη 
των καλύτερων νέων πανεπιστημίων στον 
κόσμο, στο νούμερο ένα συναντάμε το Nanyang 
Technological University της Σινγκαπούρης, 
ενώ την πρώτη πεντάδα στη λίστα συμπληρώ-
νουν με τη σειρά το Paris Scienceset Lettres 
(PSL Research University Paris), το «The Hong 
Kong University of Science and Technology», 
το «Korea Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST)» και το «City University 
of HongKong». 

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει ανακηρυχθεί 
το καλύτερο παγκοσμίως για πέμπτη συνεχόμενη 
χρονιά, ενώ το πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας 
έγινε το πρώτο ασιατικό πανεπιστήμιο που 
εισήλθε στα κορυφαία 20. Από τα κυπριακά 
Πανεπιστήμια, το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται πιο ψηλά 
στη λίστα, ενώ ακολουθεί το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Συγκε-
κριμένα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
βρίσκεται στην πενηντάδα 301-350, ενώ το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στο γκρουπ των 
πανεπιστημίων που οι θέσεις τους στη συνολική 
κατάταξη κυμαίνονται μεταξύ 501-600 και το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στις θέσεις 
801-1000. 

Τα πρώτα των πρώτων 
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αναδείχθηκε το 
καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο για πέμπτη 
συνεχόμενη χρονιά. Αλλά οι τελευταίες βαθμο-
λογίες δείχνουν ότι τα πανεπιστήμια της Κίνας 
είναι τα ανερχόμενα αστέρια της παγκόσμιας τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.Το κινέζικο πανεπιστήμιο 
Tsinghua εισέρχεται στην κορυφαία εικοσάδα της 
παγκόσμιας κατάταξης του Πανεπιστημίου Times 
Higher Education για το 2021, μια διάκριση που 

προηγουμένως είχε απονεμηθεί μόνο σε ευρω-
παϊκά και αμερικανικά ιδρύματα. Έξι από τα 100 
κορυφαία παγκόσμια πανεπιστήμια του κόσμου 
προέρχονται από την Κίνα - διπλασιάζουν τον 
αριθμό από τον προηγούμενο χρόνο - ενώ όλα 
εκτός από ένα από τα 20 κορυφαία ιδρύματα 
της χώρας έχουν βελτιώσει ή διατηρήσει την 
κατάταξή τους από το 2020. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στην κορυφή 
της λίστας - οκτώ από τα 10 κορυφαία πανεπι-
στήμια βρίσκονται στις ΗΠΑ με το Στάνφορντ, το 
Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια 
στο Μπέρκλεϋ να βελτιώνουν όλες τις βαθ-
μολογίες τους. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Καλιφόρνια και το Πρίνστον σημείωσαν πτώση. 
Οι μετρήσεις βασίζονται σε δείκτες απόδοσης σε 
πέντε τομείς: διδασκαλία, έρευνα, ακαδημαϊκές 
παραπομπές - δημοσιεύσεις, διεθνείς προοπτι-
κές και εισοδηματικό κέρδος. Το Πανεπιστήμιο 
Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε 
τη χαμηλότερη κατάταξη από το 2014, σημειώ-
νοντας πτώση τρεις θέσεις από την 3η στην 6η 
θέση. Η συνολική βαθμολογία του Κέιμπριτζ στην 
κατάταξη του 2021 ήταν 94,0, έναντι 94,4 στην 
έρευνα 2020 και 94,8 την προηγούμενη χρονιά. 
Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο 
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