
 

2017 – Κατετάγη ως το 52ο καλύτερο νέο Πανεπιστήμιο παγκοσμίως 

από τους Times Higher Education World University Rankings (Top 200 

World Universities Under 50 years old)  

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

Είναι το 52ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως 

Προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου  

Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία που συμβάλουν στην πιο άμεση εργοδότηση 

Προσφέρει στήριξη και καθοδήγηση σε όλους τους τομείς καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών 

Βρίσκεται κοντά στους φοιτητές ακόμη και όταν αυτοί αποφοιτήσουν μέσω του 

Γραφείου Αποφοίτων  

Ενισχύει τη δικτύωση, επαγγελματική και άλλη, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών 

όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. 

 Δείτε εδώ σύντομη ταινία για το ΠΚ και εδώ για την έρευνα   

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τις 10 μέχρι 31 Ιουλίου 2017 

http://ucy.ac.cy/fmweb/index.php/el/   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:             Το σύνολο των μορίων που θα εξασφαλίσει ο/η 

κάθε υποψήφιος/α στις πανελλήνιες εξετάσεις.  Ο βαθμός απολυτηρίου δεν είναι 

κριτήριο ούτε και επηρεάζει τη διαδικασία εισδοχής.  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα εξεταστούν σε 
εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου το 2017, 
καθώς και οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα 
της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι και δύο (2) προγενέστερων ετών 
από το έτος που υποβάλλουν την αίτηση (Δηλαδή 2015 και 2016).   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:  

  

1.      Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

2.      Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (αποτελέσματα 

πανελληνίων εξετάσεων) 

3.      Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 

4.      Βεβαίωση ή πιστοποιητικό για ειδικό μάθημα, όπου απαιτείται 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/one-hundred-fifty-under-fifty
http://videoserver.cc.ucy.ac.cy/vod/20121031ucy_gr.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=3aupK0oL7vA
http://ucy.ac.cy/fmweb/index.php/el/
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwzL7k6fHTAhWKyRoKHcgUBUsQjRwIBw&url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking&psig=AFQjCNEAX60SREYluRnZBCOQjIdEmDzRog&ust=1494935211924033


 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ:  

         Εισδοχή βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων 

         208 δωμάτια με επιχορηγημένη τιμή ενοικίου για τη στήριξη των 

φοιτητών  

         Υποβολή Αιτήσεων για Ελλαδίτες πρωτοετείς φοιτητές kάθε Αύγουστο, 

εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου – Δίνονται 22 δωμάτια 

FIND US ON FB!! www.facebook.com/studenthallsucy 

  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:  

Βραβείο EFQM «Αναγνώριση για Αριστεία» με 3 αστέρια  

              ~270.000 βιβλία 

              ~70.000 τόμοι περιοδικών εκδόσεων 

              Αρχαιολογικές και Τουρκολογικές συλλογές βιβλίων  

              Αναγνωστήρια με 200 θέσεις  

              Ψηφιακή βιβλιοθήκη 

              Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού(cds, dvds, μικροφίλμς, 

βιντεοκασέτες, κ.λπ) 

              Διεθνής συνεργασία και υπηρεσία διαδανεισμού (ILL) 

              Βιβλιοθήκη και Υπηρεσίες πληροφόρησης για τυφλούς και άτομα με 

προβλήματα όρασης   (Braille). 

  

8 ΣΧΟΛΕΣ: 

         ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

         ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

         ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

         ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

         ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

         ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

         ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

         ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΆΛΛΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 

  

1.      Υποτροφίες 

http://www.facebook.com/studenthallsucy
http://ucy.ac.cy/fhs/el/
http://ucy.ac.cy/medical/el/
http://ucy.ac.cy/fpas/el/
http://ucy.ac.cy/fsse/el/
http://ucy.ac.cy/graduateschool/el/
http://ucy.ac.cy/fem/el/
http://ucy.ac.cy/fae/el/
http://ucy.ac.cy/fl/el/


            Κάθε χρόνο η Κυπριακή Δημοκρατία παραχωρεί: 7 υποτροφίες ύψους €3.500 

περίπου η καθεμία σε Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τη βαθμολογία που 

επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.  

            Απαραίτητη προϋπόθεση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο έτος 

είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστο 6,5 (Λίαν Καλώς) ανά 

ακαδημαϊκό έτος. 

2.      Σίτιση 

            Κάθε εξάμηνο παραχωρείται επίδομα σίτισης σε όλους τους Ελλαδίτες 

φοιτητές ύψους €546 (€7 ημερησίως)    για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια του 

Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες μέρες. 

3.      Χρηματικά βοηθήματα σε φοιτητές βάσει κοινωνικο-οικονιμικών 

κριτηρίων  από Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών 

4.      Δυνατότητα Εργοδότησης σε Υπηρεσίες και Τμήματα του 

Πανεπιστημίου με αμοιβή €5 ανά ώρα 

5.      Συμβουλευτική & ψυχολογική καθοδήγηση -  το 2015/2016 το ΠΚ 

παρείχε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης σε 108 φοιτητές, & 500 φοιτητές 

επωφελήθηκαν από συμμετοχή σε 16 εργαστήρια και σεμινάρια προσωπικής 

ανάπτυξης. 

6.      Συμβουλευτική καθοδήγηση για επαγγελματική σταδιοδρομία 

  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ!  

         25 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ! 
  

         ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS!  
  

         ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ! 
  

         ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ!  
  

         ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ! 

  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ: Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ!    

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:   

  



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε, το Νοέμβριο του 2015, το 

Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, η πλειοψηφία των αποφοίτων του 

(76,1%) εργοδοτείται σήμερα με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, ενώ μόλις 

το 11.1% των ερωτώμενων δήλωσαν άνεργοι.  

Η πλειοψηφία των αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα (76,5%) δήλωσαν ότι 

κατέχουν εργασιακή θέση που είναι σχετική με τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.   

Οι Ελλαδίτες φοιτητές, όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές από χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πληρώνουν δίδακτρα.  

Η γλώσσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η Ελληνική.  

Η παρακολούθηση μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική και η φοίτηση 
συνεχής.  Η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια και ο μέγιστος χρόνος 
φοίτησης 6 χρόνια.   

Πληροφορίες που αφορούν το κάθε πρόγραμμα σπουδών, βρίσκονται στον οδηγό 

προπτυχιακών σπουδών, στον σύνδεσμο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2016-
2018  

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

http://ucy.ac.cy/fmweb/el/tomeas-spoudon/undergraduate-office  

https://www.facebook.com/ucystudies/?ref=page_internal  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  
Μάρω Χατζημηνά 

Τομέας Προπτυχιακών Σπουδών 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

Τηλ.: 00357 2289 4029 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ustudies@ucy.ac.cy   

ή  hadjimina.maro@ucy.ac.cy 

  

Γραφείο Εξυπηρέτησης Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

Τηλέφωνο: 00357 2289 4021 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fm@ucy.ac.cy 
 

http://ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Prospectuses/Undergr.Prosp.Gr16-18.pdf
http://ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Prospectuses/Undergr.Prosp.Gr16-18.pdf
http://ucy.ac.cy/fmweb/el/tomeas-spoudon/undergraduate-office
https://www.facebook.com/ucystudies/?ref=page_internal
mailto:ustudies@ucy.ac.cy
mailto:hadjimina.maro@ucy.ac.cy
mailto:fm@ucy.ac.cy

