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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 31.10.2016, για τα ακόλουθα
μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2017:
1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέντε (5) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις
Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον
αντίστοιχο κλάδο.
Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να συμβουλευτούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών
μελών τoυ προγράμματος στον παρακάτω σύνδεσμο και να επικοινωνήσουν με τον πιθανό
επιβλέποντα καθηγητή πριν την υποβολή της αίτησης:
http://www.ucy.ac.cy/eng/el/staff/academic
(β) Μία (1) θέση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γλωσσολογία που οδηγεί στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να
επικοινωνήσουν με τον πιθανό επιβλέποντα καθηγητή στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές:
Υπό την επίβλεψη του Καθ. Κλεάνθη Γκρώμαν:


διδιαλεκτισμός και συγκριτική διγλωσσία (απόσταση μεταξύ γλωσσών)

Υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθ. Φοίβου Παναγιωτίδη





συγκριτική γραμματική (μεταξύ Αγγλικών και τουλάχιστον μίας ακόμα γλώσσας)
θεωρητικά ζητήματα στη σύνταξη και τη μορφολογία
γραμματική ποικιλότητα ή και γλωσσική επαφή
τα επίθετα διαγλωσσικά και και οι τυπικές ιδιότητές τους

Υπό την επίβλεψη της Επικ. Καθ. Ντίνας Τσαγγαρή:
Διδακτική και Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
 Διδακτική σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία)
 Διδακτική σε μικρούς μαθητές
 Διαφοροποιημένη μάθηση
 Αξιολόγηση/Σχεδιασμός/χρήση μαθησιακών υλικών
 Σύνδεση μαθησιακών υλικών με το Κοινό Πλαίσιο Στήριξης και Αναφοράς
Γλωσσική Αξιολόγηση
 Αξιολογητικός Γραμματισμός
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Διαμορφωτική Αξιολόγηση (σε περιβάλλοντα υψηλού διακυβεύματος)
Ετερο-αξιολόγηση
Αξιολόγηση μαθητών μικρής ηλικίας
Αξιολόγηση με την χρήση φακέλλου

Επιρροή εξετάσεων Αγγλικής υψηλού διακυβεύματος
 Πρακτικές/τάσεις καθηγητών
 Τάσεις άλλων συμμετεχόντων
 Εξεταστικά υλικά
 Κατάχρηση εξεταστικών δοκιμίων
 Συμπεριφορές διορθωτών εξετάσεων
Οι υποψήφιοι και για τα δύο Διδακτορικά Προγράμματα αναμένεται να είναι κάτοχοι
πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον
προτεινόμενο κλάδο σπουδών. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετική γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας.
Μαζί με τις αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από
Ακαδημαϊκό Προσωπικό, αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σημειώνεται ότι οι
αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες
διευκρινήσεις: Τηλ.: 22 892101 – 22 892102, Φαξ: 22 895067, Email: kontozi.andrie@ucy.ac.cy
2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Δεκατέσσερις (14) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:


Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην
Αρχιτεκτονική

Οι ερευνητικές περιοχές του προγράμματος είναι στους ακόλουθους τομείς:
 Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία
 Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας
 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
 Αστικός Σχεδιασμός
 Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων
Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (πενταετής φοίτηση) ή πτυχίο Μάστερ (Μ.Α. ή Μ.Sc. σε περιοχή
της Φιλοσοφικής, των Κοινωνικών Επιστημών, Καλών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, της
Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολογίας Μηχανικής, Μηχανολογίας
Μηχανικής, Πληροφορικής, Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών).
Έξι (6) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής επιπέδου
Μάστερ στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:
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Έξι (6) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc, MEng)

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. 22 892980

Φαξ: 22 895056 – Email: Architecture@ucy.ac.cy

3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έντεκα (11) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:


3 θέσεις για Μάστερ



8 θέσεις για Διδακτορικό

Πρόγραμμα Μάστερ (Μ.Sc):


Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική



Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες



Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

Πρόγραμμα Διδακτορικού (Ph.D) :


Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες



Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

Τα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, καθώς επίσης και το
πρόγραμμα Διδακτορικού στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία, περιλαμβάνουν θεωρητικά
μαθήματα και ενισχυμένη εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική
δεν προσφέρει εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία
περιλαμβάνει είτε εργαστηριακή είτε βιβλιογραφική έρευνα. Στους φοιτητές που εντάσσονται σε αυτό
το πρόγραμμα προσφέρεται μία εκ των δύο επιλογών κατά την εισδοχή τους.
Υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν
εργαστηριακή έρευνα ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος πριν από
την υποβολή της αίτησής τους, με σκοπό την εξασφάλιση θέσης σε ερευνητικό εργαστήριο για
εκπόνηση της εργαστηριακής διατριβής καθώς επίσης και για τη σωστή επιλογή εργαστηρίου βάσει
των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων. Κατά την είσοδό τους σε προγράμματα σπουδών που
περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, οι φοιτητές θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν με ποιο μέλος ΔΕΠ
θα εκπονήσουν τη διατριβή τους.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Άννα Χρίστου,
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Τηλ.: 22 892894, Email: annac@ucy.ac.cy
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας
με τους υπεύθυνους καθηγητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/biol/el/
4. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δεκατρείς (13) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:



6 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
7 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 893870, 22 893880 Φαξ: 22 894490
5. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ

Δεκαέξι (16) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και
τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως
ακολούθως:



12 θέσεις για Μάστερ
4 θέσεις για Διδακτορικό

Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος: www2.ucy.ac.cy/byz/
Γραμματείες Τμημάτων:
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Τηλέφωνο: 22 893870, 22 893880, Φαξ: 22 894490
Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Τηλέφωνο: 22 892180, Φαξ: 22 895068, 22 895078
6. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δέκα (10) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:




4 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
4 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές

Πληροφορίες:
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Από τη Συντονίστρια του Προγράμματος:
Επίκουρη Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά, Τηλ. 22 894373
Email: frynidoa@ucy.ac.cy
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 894389 Φαξ: 22 894387, Email: french@ucy.ac.cy

7. TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ως ακολούθως:


2 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην ελληνική
γλώσσα)



2 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην αγγλική
γλώσσα)

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από άτομα που ενδιαφέρονται ν’ ακολουθήσουν το διδακτορικό
πρόγραμμα με έμφαση σ’ οποιοδήποτε από τους κύριους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων:


Διοίκηση



Διοικητική Επιστήμη / Επιχειρησιακή Διοίκηση



Μάρκετινγκ



Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος Μάστερ σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση μέχρι 1500 λέξεις που να περιγράφει συνοπτικά το

προτεινόμενο θέμα έρευνας. Συγκεκριμένα, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:





Τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σημασία τους
Την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για προσέγγιση
των ερωτημάτων
Βασική βιβλιογραφία για το θέμα
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διδακτορικού

2. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και

πιστοποιητικά). Αυτό δεν είναι απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία
αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος.
3. Τρεις (3) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων.
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Συνιστάται στους/στις υποψηφίους/ες όπως, πριν την υποβολή της αίτησης τους
μελετήσουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, σε
συνάρτηση με τα δικά τους και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ucy.ac.cy
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Tel: 22 893650 Fax: 22 895030, Email: bamyria@ucy.ac.cy

8. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική
Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:



1 θέση για Μάστερ
1 θέση για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
(β) Δέκα (10) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος
που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:


10 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί
στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:



12 θέσεις για Μάστερ με κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική
Τεχνολογία, Νηπιοσχολική Αγωγή, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεωρία και
Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
1 θέση για Διδακτορικό με κατεύθυνση Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Δημοτική ή
στη Μέση Εκπαίδευση ή να είναι κάτοχοι πτυχίου που τους δίνει το δικαίωμα διορισμού και να έχουν
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
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Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
(δ) Εννέα (9) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην
απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:


9 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις
Επιστήμες της Αγωγής ή στα Μαθηματικά ή σε άλλο σχετικό κλάδο και να έχουν πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας.
(ε) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες που οδηγεί
στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:


7 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής ή Τμημάτων Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή
άλλων σχετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας.
(ζ) Δεκαέξι (16) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:



15 θέσεις για Μάστερ
1 θέση για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 892940, 22 892941, 22 892942 Φαξ.:22 894488
9. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτική και Μεθοδολογία των
Μαθηματικών που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα
Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε
συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα πτυχία θα απονέμονται από
κοινού από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Κύπρου και Αθηνών και θα υπογράφονται από τους
Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων. Επιπρόσθετα με τα δίδακτρα, οι φοιτητές θα επωμισθούν το
κόστος μετάβασης και παραμονής τους στην Ελλάδα για τα προβλεπόμενα θερινά σχολεία και
σεμινάρια.
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Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στα Μαθηματικά
και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πληροφορίες:
Από τις Γραμματείες των Τμημάτων:
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Τηλ.: 22 892940, 22 892941, 22 892942 Φαξ.:22 894488
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τηλ.: 22 892600, Φαξ: 22 892601
10. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τριάντα δύο (32) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δέκα επτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical
Engineering) ως ακολούθως:


Εννέα (9) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.)



Οκτώ (8) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

(β) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer
Engineering) ως ακολούθως:


Έξι (6) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. / M. Eng.)



Τέσσερις (4) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών

(γ) Πέντε (5) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και
Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:


Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc, MEng) στις Ενεργειακές Τεχνολογίες
και Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Tηλ. 22 892271, 22 892240, Φαξ: 22 895079, E-mail: ece@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/ece/el/
11. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Σαράντα οκτώ (48) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
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(α) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου
ως ακολούθως:


7 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε έναν από τους
παρακάτω κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Ανθρωπολογία ή άλλους σχετικούς
ερευνητικούς τομείς (Ιστορία τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία,
Μηχανική). Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό
πτυχίου τουλάχιστον 6,5. Για τους απόφοιτους άλλων πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί
στον βαθμό αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό
επίπεδο.
Η αίτηση περιλαμβάνει δύο συστατικές επιστολές, αντίγραφα πτυχίων και ένα σύντομο υπόμνημα
των ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου, το οποίο πρέπει να είναι γραμμένο στην αγγλική
γλώσσα και να μην υπερβαίνει τις 650 λέξεις. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα
θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.
Συντονίστρια Προγράμματος Χερσαίας και Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πεδίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα
Τηλέφωνο: 22 893568 Εmail: demesticha@ucy.ac.cy
(β) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ως
ακολούθως:



13 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ πρέπει να είναι πτυχιούχοι
πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Προτεραιότητα στην εξέταση των
αιτήσεων θα δίνεται σε: Πτυχιούχους Τμημάτων Ιστορίας, Πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών,
Πτυχιούχους τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών.
Οι απόφοιτοι ελλαδικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό
βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους –
αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με δύο προπτυχιακές
εργασίες ή δημοσιεύματα στη Νεότερη Ιστορία.
Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Γνώση δεύτερης

Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από επιτροπή που
ορίζεται από τους καθηγητές του Τμήματος – τακτικούς διδάσκοντες στο πρόγραμμα, η οποία
αξιολογεί τους υποψηφίους. Με απόφαση των διδασκόντων είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη
ή και σε γραπτή εξέταση υποψήφιοι, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.
Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.
Να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας και τυχόν
άλλων γλωσσών.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στην Ιστορία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Κατά την κρίση του Τμήματος μπορεί
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να γίνουν δεκτοί και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικής Επιστήμης ή Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
Τουρκικών Σπουδών ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) που ικανοποιεί πλήρως τις
απαιτήσεις του προγράμματος.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με το αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου
μάστερ.
Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης αγγλικής
γλώσσας.
Συντονιστής Προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου
Τηλέφωνο: 22 892188 Email: ppplb@ucy.ac.cy
(γ) Δεκαέξι (16) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία ως ακολούθως:



10 θέσεις για Μάστερ
6 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ θα πρέπει να είναι: (α) πτυχιούχοι του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των Τμημάτων Ιστορίας και
Αρχαιολογίας των Ελλαδικών Πανεπιστημίων, είτε (β) πτυχιούχοι του Τμήματος Κλασικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των αντίστοιχων Τμημάτων των ελλαδικών
Πανεπιστημίων, ή
(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών άλλων
αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων, είτε (δ) πτυχιούχοι συναφών γνωστικών πεδίων άλλων
αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων (Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία και
άλλες επιστήμες που στηρίζουν την Αρχαιολογία, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία), ή (ε)
πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με Δευτερεύον Πτυχίο στην Ιστορία
ή Αρχαιολογία. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμολογία βασικού πτυχίου «7,0/10» και άνω.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. Επίσης, θα πρέπει να
επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σε μία από τις βασικές ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες που θα έχουν
δηλώσει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής
της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η Ελληνική.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με δύο προπτυχιακές εργασίες αρχαιολογικού περιεχομένου, ή σε
περίπτωση πτυχιούχων συναφών γνωστικών πεδίων δύο προπτυχιακές εργασίες σε συναφή
θέματα. Επιπλέον υποβάλλονται εάν υπάρχουν, αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης μίας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στην Αρχαιολογία ή σε συναφείς επιστήμες (Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική,
Ανθρωπολογία, Αρχαία Ιστορία και άλλες βοηθητικές για την Αρχαιολογία επιστήμες, όπως
Γεωλογία, Φυσική και Χημεία), από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν
τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. Επίσης θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σε μία
από τις βασικές ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες που θα έχουν επιλέξει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ισπανικά).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου μάστερ και
αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων. Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης
μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, εάν υπάρχουν.
Συντονιστής Προγράμματος Μεσογειακής Αρχαιολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Παπασάββας
Τηλέφωνο: 22 893566 Email: georgep@ucy.ac.cy
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(δ) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία ως ακολούθως:



8 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι για το Μάστερ μπορεί να είναι όσοι κατέχουν Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και άλλων
αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν
Καλώς». Επίσης, μπορεί να είναι κάτοχοι Πτυχίου του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Φιλολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της
Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τμημάτων άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού,
με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό θα πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στο
γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από αναγνωρισμένο
Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και όσοι κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στην
«Κλασσική Αρχαιολογία» από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, ή στην «Μεσογειακή
Αρχαιολογία» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει Βιογραφικό
Σημείωμα επισυνάπτοντας τυχόν δημοσιεύσεις και σύντομη περίληψη, μέχρι 3 σελίδες (στην
ελληνική ή σε μία διεθνή γλώσσα, εφ’ όσον αλλοδαπός), με την οποία να αναλύει και επεξηγεί το
θέμα που σκοπεύει να πραγματευθεί στην προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή. Αν αποτελεί συνέχεια
του θέματος του Master καλείται να αναφερθεί διεξοδικά στο περιεχόμενο της Διατριβής του. Η
εισήγηση για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή μετά από
συνέντευξη. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από 4 Μέλη (Δύο Διδάσκοντες Αρχαίας Ιστορίας
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο Καθηγητές από την
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου).
Συντονιστής Προγράμματος Αρχαίας Ιστορίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης
Τηλ.: 22892183 Εmail: theomav@ucy.ac.cy
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ: 22 892180, 22 893560

Φαξ: 22 895068

12. ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως:



5 θέσεις για Μάστερ
5 θέσεις για Διδακτορικό

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μάστερ
 Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κλασικής κατευθύνσεως αναγνωρισμένων
Πανεπιστημίων ή συναφών επιστημονικών κλάδων.
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 Είναι αναγκαία η καλή γνώση μιας από τις διεθνείς γλώσσες της Κλασικής Φιλολογίας, κατά
προτίμηση της Αγγλικής.
 Αναγκαία είναι η προσκόμιση συστατικών επιστολών δύο καθηγητών Κλασικής Φιλολογίας
ή συναφών προς το βασικό πτυχίο επιστημονικών κλάδων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση
αυτή οι πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα
 Δίπλωμα «Μάστερ» στην Κλασική Φιλολογία ή συγγενή κλάδο από αναγνωρισμένο
πανεπιστήμιο.
 Καλή γνώση δύο τουλάχιστον διεθνών γλωσσών της Κλασικής Φιλολογίας.
 Αναγκαία είναι η προσκόμιση συστατικών επιστολών δύο καθηγητών Κλασικής Φιλολογίας
ή συναφών προς το βασικό πτυχίο επιστημονικών κλάδων.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλέφωνο: 22 893850, τηλεομοιότυπο: 22894491
Ηλεκτρονική διεύθυνση: classics@ucy.ac.cy
Συντονίστρια Προγράμματος
Καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου
Τηλέφωνο: 22893854· ηλεκτρονική διεύθυνση: gppanay@ucy.ac.cy
13. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Είκοσι μία (21) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Προγράμματα Μάστερ:


9 θέσεις για Μάστερ στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία



6 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική



4 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη με κατεύθυνση στις Διεθνείς Σχέσεις

Διδακτορικά προγράμματα:


2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό καλούνται να ανατρέξουν στα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του
διδακτικού προσωπικού στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/sap/el/staff/academic
και να
καταθέσουν ερευνητική πρόταση.
Καλούνται επίσης να ετοιμάσουν την αίτηση τους στη βάση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων του
τμήματος
που
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα
http://www.ucy.ac.cy/sap/el/academicprogramms/doctoral-programme
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣΤΕΡ
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Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει (1) μία υποτροφία κάλυψης
διδάκτρων εις μνήμη του τέως Υπουργού Άμυνας, Τάσου Μητσόπουλου, για το Μάστερ Πολιτικής
Επιστήμης με κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις ή Ευρωπαϊκή Πολιτική.
Η υποτροφία απευθύνεται σε νεοεισερχόμενες/ους Αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς και όχι
Αξιωματικούς που φοιτούν ήδη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που αναγράφεται στην προκήρυξη των
Μεταπτυχιακών Θέσεων του Τμήματος με την διαφορά ότι στο σημείο της αίτησης που αναγράφεται “Άλλες
Πληροφορίες” να συμπληρωθεί με το λεκτικό: “Αξιωματικός Εθνικής Φρουράς: Αίτηση Υποτροφίας”.

Τα δίδακτρα για την υποτροφία θα καλυφθούν από τo Πανεπιστήμιο Κύπρου και η αξιολόγηση
των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει (1) μία
υποτροφία για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας. Η υποτροφία προορίζεται μόνο
για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες για εισδοχή από Ιανουάριο 2017.
Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και μηνιαίο επίδομα 500 ευρώ. Η υποτροφία παρέχεται ανά έτος
και θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για συνολικά 36 μήνες στη βάση ικανοποιητικής προόδου
και έγκρισης αντίστοιχων προνοιών στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Οι φοιτητές/ριες που
θα επιλεγούν δεν θα πρέπει να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή πέραν των 20
ωρών ανά βδομάδα, εντός ή εκτός του πανεπιστημίου, την περίοδο παροχής της υποτροφίας τους.
Ως μέρος της υποτροφίας, οι φοιτητές θα απασχολούνται ως βοηθοί διδασκαλίας στο Τμήμα (για μία
διδακτική μονάδα - 4 ώρες απασχόλησης τη βδομάδα κατά τη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού
εξαμήνου) και στη βάση συγκεκριμένων αναγκών και οικονομικών δυνατοτήτων, το Τμήμα θα μπορεί
να τους εργοδοτήσει για περισσότερες διδακτικές μονάδες με επιπρόσθετη πληρωμή.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να ετοιμάσουν την ερευνητική τους πρόταση αφού συμβουλευτούν
τη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ucy.ac.cy/sap/el/academicprogramms/doctoralprogramme εξετάσουν τα ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ και επικοινωνήσουν μαζί τους σχετικά
με την πρόταση τους. Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή στην Αγγλική ή
άλλη διεθνή γλώσσα με την έγκριση του/της ερευνητικού συμβούλου.
Κριτήρια Επιλογής:
(1) Ακαδημαϊκή αριστεία
(2) Καινοτόμος ερευνητική πρόταση
(3) Δυνατότητα επίβλεψης από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης στα διδακτορικά προγράμματα
του
Τμήματος
στο
σύνδεσμο
http://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm Όσοι ενδιαφέρονται για
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την υποβολή υποψηφιότητας για την υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο μέρος της αίτησης
«Άλλες Πληροφορίες».
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 894561, Φαξ: 22 894559

14. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:



10 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική.
1 θέση για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική.

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 893636, 22 893605, Φαξ: 22 895475
και στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/afn/el/

15. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τριάντα μία (31) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Προγράμματα Μάστερ



8 θέσεις, Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
11 θέσεις, Μάστερ στα Καθαρά Μαθηματικά

Διδακτορικά Προγράμματα
Διδακτορικό στη Στατιστική


4 θέσεις, Διδακτορικό στη Στατιστική

Διδακτορικό στα Μαθηματικά



4 θέσεις, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
4 θέσεις, στα Καθαρά Μαθηματικά

16. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
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Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:


6 θέσεις για Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής



7 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Ερευνητικές Περιοχές
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βιοϊατρική Μηχανική και Βιοτεχνολογία
Μίκρο- και Νάνο - Τεχνολογία
Προσομοίωση Μηχανικών Συστημάτων και Έλεγχος
Συστήματα Ενέργειας
Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική
Υπολογιστική Μηχανική Στερεών και Ρευστών

(β) Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:


3 θέσεις για Μάστερ Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία



1 θέση για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία

(γ) Επτά (7) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και
Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:


Επτά (7) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MEng)

Το Τμήμα προσφέρει μια υποτροφία ύψους 3500 Ευρώ για τον καλύτερο υποψήφιο πλήρους
φοίτησης που θα εισαχθεί στο διδακτορικό πρόγραμμα. Η υποτροφία δίνεται με βάση την
ακαδημαϊκή επίδοση και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
των κονδυλίων. Όσοι ενδιαφέρονται να ληφθούν υπόψη για την υποτροφία θα πρέπει να το
δηλώσουν στο μέρος της αίτησης: Άλλες Πληροφορίες.
Επίσης όσοι επιθυμούν να εργαστούν ως «Teaching Assistants» (Βοηθοί διδασκαλίας) έναντι
αμοιβής κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους θα πρέπει να το δηλώσουν στο μέρος της αίτησης:
Άλλες Πληροφορίες.
Πληροφορίες:
Από το Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Επίκ. Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο
Τηλ.: 22 892238, Email: tstylian@ucy.ac.cy
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Κα Μαρία Μάρκου, Email: markou.maria@ucy.ac.cy
Τηλ. 22 892250, ή 22 892248, Φαξ: 22 895081
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17. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δύο (2) θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ – Master in Business
Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)


Δύο (2) θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Μάστερ - Master in Business Economics
(Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Κρήτης και Wageningen, Ολλανδίας.
δίδακτρα ανέρχονται στις €10.000. Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Tα

Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν αυτόματα για παροχή πλήρης ή μερικής υποτροφίας.
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. : 22 893700, 22 893701, 22 893702,

Φαξ: 22 895028

18. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τριάντα (30) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Μάστερ Προγράμματα



Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της
Πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών
Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Επιστήμη της
Πληροφορικής, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες σε εξειδικευμένους τομείς της
Πληροφορικής και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την
αποφοίτησή τους.



Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες
Τεχνολογίες Πληροφορικής. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει επαγγελματίες
της Πληροφορικής να επεκτείνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε Προηγμένες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία σε θέματα
ενδιαφέροντος για την εθνική βιομηχανία Πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Λογισμικού,
Διαδικτύου και Ευφυών Συστημάτων.

Διδακτορικό Πρόγραμμα



Εννέα (9) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική.
Λεπτομέρειες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος μπορούν να αναζητηθούν
στην ιστοσελίδα www.cs.ucy.ac.cy.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή
συναφή κλάδο, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ο οποίος είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος
Πανεπιστημιακού τίτλου επιπέδου Πτυχίου.
Πληροφορίες:
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Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
E-mail: cs@ucy.ac.cy Τηλ. 22 892700, Φαξ: 22 892701

19. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Είκοσι οκτώ (28) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:


Έξι (6) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών
χωρίζονται στις εξής ειδικότητες:







(MSc, MEng) που

Αντισεισμική Μηχανική (1 θέση)
Ανάλυση Κατασκευών (1 θέση)
Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (3 θέσεις)
Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (1 θέση)

Τέσσερις (4) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών

(β) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως
ακολούθως:



Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc,
MEng)
Μία (1) θέση για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

(γ) Τρεις (3) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και
Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:


Τρεις (3) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc, MEng) στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και
Αειφόρος Σχεδιασμός

Σε περιπτώσεις αιτήσεων για αποδοχή σε πέραν της μίας κατεύθυνσης, ειδικότητας ή
επιπέδου, θα πρέπει να καθορίζεται ρητά η σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του/της υποψηφίου, μεταξύ των υποβληθέντων αιτήσεων προς το Τμήμα, με
την εμπρόθεσμη υποβολή της πιο κάτω σχετικής δήλωσης:
http://www.ucy.ac.cy/cee/documents/priorityRankingCEED.pdf
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. 22 892249, Φαξ: 22 892295
www.ucy.ac.cy/cee/el/
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20. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δύο (2) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές ως ακολούθως:


2 θέσεις για Διδακτορικό

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. 22 893950, Φαξ: 22 895040
http://ucy.ac.cy/tms/el/
21. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τριάντα οκτώ (38) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής ως ακολούθως:



9 θέσεις για Μάστερ
2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
-

Βαρύτητα και Κοσμολογία
Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική
Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Υψηλών Ενεργεών
Φωτονική, Lasers και Οπτοηλεκτρονική
Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική

(β) Είκοσι επτά (27) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ σε Αρχές Φυσικής».
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικής που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις
σύγχρονες εξελίξεις στη Φυσική και να συγκροτήσουν τις προπτυχιακές τους γνώσεις σε ένα
συνεκτικό σώμα αρχών, μεθόδων και τεχνικών. To πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για
εκπαιδευτικούς. Δεν απαιτείται εκπόνηση διατριβής. Τα μαθήματα γίνονται βραδινές ώρες.
Απαιτούνται τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές και πρέπει να προέρχονται από άτομα που είναι
σε θέση να γνωρίζουν καλά τις σπουδές ή το διδακτικό ή άλλο έργο του υποψηφίου.
Πληροφορίες
Από τη Γραμματεία του Τμήματος και το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος:
Τηλ.: 22 892820, Φαξ: 22 892821, Εmail: toulla@ucy.ac.cy
22. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
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Οκτώ (8) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:


Μία (1) θέση για Μάστερ στη Χημεία



Επτά (7) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας
με τους υπεύθυνους καθηγητές μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ucy.ac.cy/chem/documents/ProkMetGr.pdf
Πληροφορίες:
Από το Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Καθηγητή Αναστάσιο Κεραμιδά, τηλ:
22892764, email: akeramid@ucy.ac.cy, τον Πρόεδρο του Τμήματος: Αναπληρωτή Καθηγητή
Νικόλαο Χρονάκη, τηλ: 22892781, Εmail: nchronak@ucy.ac.cy, και τη Γραμματεία του Τμήματος
Χημείας Εmail: aristotelous.elena@ucy.ac.cy, τηλ.: 22892780, Φαξ: 22895088.
23. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Είκοσι μία (21) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που
οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:


Είκοσι μία (21) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Ενεργειακές
Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής δέχεται αιτήσεις μόνον για το πρόγραμμα
ΜEng.
Πληροφορίες:
Από τις Γραμματείες των Τμημάτων:
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Τηλ.
22 892980
Φαξ:
http://www.ucy.ac.cy/arch/el/staff/acade
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895056,

Email:

Architecture@ucy.ac.cy,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Tηλ. 22 892271, 22 892240, Φαξ: 22 895079, E-mail: ece@ucy.ac.cy,
www.ece.ucy.ac.cy
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Τηλ. 22 892250, ή 22 892248, Φαξ: 22 895081
Email: markou.maria@ucy.ac.cy
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τηλ. 22 892249, Φαξ: 22 892295
www.eng.ucy.ac.cy/CEE/CEEHome.htm
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου
http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12 το
μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού

επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε
πρόγραμμα,
πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο με την
κατάθεση του Εντύπου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).
3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν
συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές
επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησης σας, να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε
για τον αριθμό).
Δίδακτρα:
Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Μάστερ
- €5.125* για κάθε πρόγραμμα Μάστερ εκτός των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
* Από το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 μέχρι και τις δόσεις του ακαδημαϊκού έτους 2016/2017 γίνεται
έκπτωση 20% (εκτός των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων).
Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:
- € 5.125

Μάστερ στις Σπουδές Φύλου

- €10.000 Master in Business Economics
Entrepreneurship – TIME MBE)

(Technology,

Innovation

Management

and

Διδακτορικά Προγράμματα:
1. €4.000* για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ.
2. €6.500* για τους μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ, νοουμένου ότι ολοκληρώσουν
τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο εντός 6 ετών
(12 εξάμηνα).
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Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα), αντιστοιχεί
σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος. (Ανώτατο ποσό διδάκτρων είναι €9.000).
* Από το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 μέχρι και τις δόσεις του ακαδημαϊκού έτους 2016/2017
γίνεται έκπτωση 20% (εκτός των αυτοχρηματοδοτούμενων).
Αυτοχρηματοδοτούμενο Διδακτορικό πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου:
- 4000 ευρώ για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ
- 6500 ευρώ για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (εάν αποκτήσουν τον διδακτορικό
τίτλο σε 12 εξάμηνα. Μέχρι το 16ο εξάμηνο καταβάλλουν 625 ευρώ ανά εξάμηνο- μέγιστο ποσό 9000
ευρώ).
Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από
τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Οκτώβριος 2016
BΑΡ/ΒΚ
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