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Απόψε η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους Μάστερ σε 237
νέους απόφοιτους, καθώς και 34 Διδακτορικούς Τίτλους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
οι απόφοιτοι μας έχουν αποκτήσει εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου σε
θέματα επιστημονικής αιχμής πολλές από τις οποίες έχουν σημαντική και άμεση εφαρμογή για
την κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Οι νέοι μας Διδάκτορες έχουν πρόσθετα συνεισφέρει
στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης μέσω μακρόχρονης και επίπονης πρωτότυπης
ερευνητικής δουλειάς που έχει δημοσιευθεί εν πολλοίς σε βιβλία και σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά υψηλού επιπέδου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποστηρίζει τους μεταπτυχιακούς του
φοιτητές μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, ή μέσω υποτροφιών και
χορηγιών. Πρόσθετα το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτεί ένα αριθμό μεταδιδακτορικών
ερευνητών. Μέσω αυτών των δράσεων, το Πανεπιστήμιο είναι ο κύριος εργοδότης νέων
επιστημόνων στην Κύπρο.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ερευνητικά προγράμματα και
γενικά με τη διεξαγωγή έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μια και σε πολύ μεγάλο ποσοστό η
έρευνα διεξάγεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάτω από την καθοδήγηση του
ακαδημαϊκού προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν συνεισφέρει
στην διεθνή καλή φήμη του Πανεπιστημίου Κύπρου και την τοποθέτηση του σε υψηλές θέσεις
πολλών λιστών κατάταξης των Πανεπιστημίων διεθνώς. Οι μεταπτυχιακές σπουδές λειτουργούν
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1993 με συνεχείς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις. Τα τελευταία
χρόνια, πρόσθετα στα συμβατικά προγράμματα σπουδών, έχει λειτουργήσει ένας αριθμός
αυτοχρηματοδοτούμενων
διαπανεπιστημιακών και

προγραμμάτων,

ενώ

έχει

εισαχθεί

ο

θεσμός

των

διατμηματικών προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει

υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό συνεργασιών συνεπίβλεψης, γνωστής διεθνώς ως Cotutelle,
αναβαθμίζοντας τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου μας.

Αγαπητές και Αγαπητοί Αποφοιτούντες,
Σας συγχαίρω τόσο εσάς όσο και τις οικογένειες σας για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
σας, και σας ευχαριστώ θερμά που εμπιστευθήκατε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να είναι μέρος
αυτής της τόσο σημαντικής καμπής στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Οι πόρτες του
Πανεπιστημίου Κύπρου θα είναι πάντα ανοικτές για σας στην προσπάθεια σας για συνεχή
αναβάθμιση των δεξιοτήτων σας. Όπως ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε το επόμενο στάδιο της ζωής
σας, σας καλωσορίζω στην μεγάλη οικογένεια των μελών του Πανεπιστημίου Κύπρου, και σας
εύχομαι ευόδωση των ονείρων σας, και κάθε επιτυχία, και προσωπική και οικογενειακή πρόοδο
και ευτυχία.

