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Στο Πανεπιστήμιο Frederick 
πρωταρχική μας αξία είναι 
η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης 
πάντα με επίκεντρο εσένα, τον 
φοιτητή. Με πυξίδα τις αρχές αυτές 
υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να 
καινοτομούμε, να αναπτυσσόμαστε 
και να προσφέρουμε τις καλύτερες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης στους νέους. 

Καλωσόρισες
στο Πανεπιστήμιο Frederick!
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Η	εισαγωγή	της	πρακτικής	
άσκησης	ως	μαθήματος	στα	
περισσότερα	προγράμματα	

σπουδών,	σου	δίνει	την	ευκαιρία	
να	αποκτήσεις	εργασιακή	εμπειρία	

παράλληλα	με	τις	
σπουδές	σου.	

Σελ.50

Γιατί	να	επιλέξεις	το	Πανεπιστήμιο	Frederick

δέκα λόγοι
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Σύγχρονα Και Καινοτομα 
Προγραμματα ΣΠούδών

ΠρώτοΠοροι Στην ΈρΈύνα

διδαΣΚαλια
Πού ΈμΠνΈΈι

ύΠοτροφιΈΣ Και
οιΚονομιΚη Στηριξη

ΣύναρΠαΣτιΚΈΣ
φοιτητιΚΈΣ ΈμΠΈιριΈΣ

διαμορφώΣη
ΈΠιτύχημΈνών 
ΈΠαγγΈλματιών

ΠαγΚοΣμιοΣ φοιτητηΣ / 
ΠαγΚοΣμιοΣ ΈΠαγγΈλματιαΣ

ΈργαΣιαΚη ΈμΠΈιρια
Παραλληλα μΈ τιΣ ΣΠούδΈΣ

αναγνώριΣΈιΣ Και 
ΚατοχύρώΣη ΈΠαγγΈλματιΚών 

διΚαιώματών

Στηριξη οΠού Και οΠοτΈ
τη χρΈιαζΈΣαι

Στο	Πανεπιστήμιο	
Frederick	έχεις	να	επιλέξεις	
ανάμεσα	σε	ένα	ευρύ	φάσμα	
προγραμμάτων	σπουδών,	
τα	οποία	αντιμετωπίζουν	
τις	ανάγκες	της	σύγχρονης	

κοινωνίας.	
Σελ.57

Μέσα	στην	τελευταία	δεκαετία,	
το	Πανεπιστήμιο	έχει	καταφέρει	
να	εμπλακεί	σε	περισσότερα	

από	100	ερευνητικά	
προγράμματα	με	εξωτερική	
χρηματοδότηση	πολλών	
εκατομμυρίων	ευρώ.	

Σελ.16

Προτεραιότητά	μας	είναι	η	
δημιουργία	μιας	κοινότητας	

μάθησης	μέσω	της	οποίας	υπάρχει	
συστηματική	θετική	επίδραση	στον	
τρόπο	που	μαθαίνεις,	σκέφτεσαι,	

δρας	και	αισθάνεσαι.
Σελ.34

Μπορείς	να	διεκδικήσεις	
υποτροφίες	και	οικονομική	

βοήθεια	με	βάση	την	ακαδημαϊκή	
σου	επίδοση,	την	κοινωνική	-	
οικονομική	σου	κατάσταση	ή	τη	
διάκρισή	σου	στον	αθλητισμό.	

Σελ.22

Θα	έχεις	την	ευκαιρία	να	
συμμετάσχεις	σε	διάφορες	

εθελοντικές,	αθλητικές	και	άλλες	
δραστηριότητες	που	θα	σε	βοηθήσουν	

όχι	μόνο	να	απολαύσεις	μια	πιο	
πλούσια	φοιτητική	ζωή,	αλλά	
και	να	ενισχυθείς	με	ένα	ευρύ	

φάσμα	εμπειριών	
και	δεξιοτήτων.	

Σελ.54

Εργοδότες	από	όλους
τους	τομείς	της	βιομηχανίας	

υποστηρίζουν	ότι:	
“Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	
προετοιμάζει	κατάλληλα	τους	
νέους	για	να	ενταχθούν	άμεσα	
σε	απαιτητικά	περιβάλλοντα	

εργασίας”.	
Σελ.46

Από	τα	πρώτα	χρόνια	
φοίτησης,	σου	παρέχουμε	

πολλές	ευκαιρίες	να	
σπουδάσεις	ή/και	να	

εργαστείς	στο	εξωτερικό	μέσω	
υποτροφιών,	επιχορηγήσεων	

και	συνεργασιών.
Σελ.42

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	αναγνωρίζεται	και	
πιστοποιείται	από	διάφορους	τοπικούς	και	
διεθνείς	φορείς	που	διασφαλίζουν	το	υψηλό	
επίπεδο	της	παρεχόμενης	μόρφωσης	και	την	

αξιοπιστία	των	τίτλων	σπουδών	που	παρέχονται.	
Σε	όλα	τα	προγράμματα	σπουδών,	στα	οποία	το	
Πανεπιστήμιο	έχει	αποφοίτους	και	σχετίζονται	
με	επαγγελματικά	σώματα,	έχει	ήδη	δοθεί	η	
αντίστοιχη	επαγγελματική	αναγνώριση.	

Σελ.8-9

Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	
προσφέρουμε	εξειδικευμένες,	

υποστηρικτικές	υπηρεσίες,	πριν,	κατά	
τη	διάρκεια,	και	μετά	τις	σπουδές	σου,	
που	σκοπό	έχουν	να	ενισχύσουν	
την	ακαδημαϊκή,	προσωπική	και	

επαγγελματική	σου	ανάπτυξη,	και	να	
σε	βοηθήσουν	να	βρεις	τη	λύση	σε	

οποιαδήποτε	δυσκολία.
Σελ.24
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Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	είναι	ένα	ιδιωτικό	πανεπιστήμιο	με	έδρες	
τη	Λευκωσία	και	τη	Λεμεσό.	Άρχισε	τη	λειτουργία	του	το	2007	μετά	
από	σχετική	απόφαση	του	Υπουργικού	Συμβουλίου	της	Κυπριακής	
Δημοκρατίας,	βάσει	εισήγησης	ειδικής	επιτροπής	αξιολόγησης,	η	οποία	
αξιολόγησε	το	πανεπιστήμιο	σε	σχέση	με	τα	προγράμματα	σπουδών	του,	το	
ακαδημαϊκό	προσωπικό,	τις	διοικητικές	υπηρεσίες	και	τις	υποδομές	του.	Η	
δημιουργία	του	Πανεπιστημίου	ήταν	το	επιστέγασμα	μιας	προσπάθειας	και	
επιτυχημένης	παρουσίας	πέραν	των	50	ετών	στον	χώρο	της	εκπαίδευσης.			

Αποστολή	του	Πανεπιστημίου	Frederick	είναι	η	παροχή	ευκαιριών	μάθησης	
μέσω	της	διδασκαλίας	και	της	έρευνας	στους	τομείς	της	επιστήμης,	της	
τεχνολογίας,	των	γραμμάτων	και	των	τεχνών,	καθώς	και	η	γενικότερη	
προσφορά	στο	κοινωνικό	σύνολο.	Το	Πανεπιστήμιο	απολαμβάνει	πλήρη	
τοπική	αλλά	και	ευρωπαϊκή	και	διεθνή	αναγνώριση,	τόσο	σε	ακαδημαϊκό	
όσο	και	σε	επαγγελματικό	επίπεδο.	Επίσημες	γλώσσες	διδασκαλίας	των	
προγραμμάτων	σπουδών	του	Πανεπιστημίου	είναι	η	αγγλική	και	η	ελληνική.

Βασικό	γνώρισμα	του	Πανεπιστημίου	μας	είναι	η	ανθρωποκεντρική	
προσέγγιση,	η	οποία	διέπει	όλα	τα	επίπεδα	λειτουργίας	του.	Στο	
Πανεπιστήμιο	Frederick	ο	φοιτητής	είναι	το	κέντρο	όλων	των	λειτουργιών	
μας!	Γι’	αυτό	αναπτύσσουμε	προγράμματα	σπουδών	που	αντιμετωπίζουν	
τις	σύγχρονες	ανάγκες,	επικεντρωνόμαστε	σε	ερευνητικούς	τομείς	που	
αντιμετωπίζουν	τα	σημερινά	προβλήματα	και	αναπτύσσουμε	διοικητικές	
υπηρεσίες	που	στηρίζουν	και	προάγουν	τη	γνώση	και	τη	μάθηση.

λειτουργία και διοίκηση
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	υιοθετεί	σύγχρονες	
δομές	διοίκησης	που	συνάδουν	με	τα	διεθνή	
πρότυπα	και	βασίζονται	στις	αρχές	της	
λογοδοσίας	και	της	διαφάνειας.

Διοικητικά	το	Πανεπιστήμιο	ελέγχεται	από	
Συμβούλιο,	στο	οποίο	μετέχουν	εκπρόσωποι	
των	φοιτητών,	του	ακαδημαϊκού	και	του	
διοικητικού	προσωπικού.	Ανώτατο	όργανο	για	
τα	ακαδημαϊκά	θέματα	είναι	η	Σύγκλητος,	της	
οποίας	προΐσταται	ο	Πρύτανης,	και	αποτελείται	
από	αιρετούς	ακαδημαϊκούς	και	εκπροσώπους	
φοιτητών.

Το	Πανεπιστήμιο	δομείται	ακαδημαϊκά	από	πέντε	
Σχολές	οι	οποίες	οργανώνονται	σε	Τμήματα,	
ενώ	για	τη	διοικητική	υποστήριξη	λειτουργούν	
οκτώ	υπηρεσίες.	Το	ακαδημαϊκό	προσωπικό	
του	Πανεπιστημίου	απαρτίζεται	από	επιστήμονες	
που	διακρίθηκαν	σε	Πανεπιστήμια	της	Ελλάδας,	
της	υπόλοιπης	Ευρώπης,	των	ΗΠΑ	και	άλλων	
χωρών	με	πολύχρονη	διδακτική	πείρα.

Πανεπιστήμιο
Frederick



Κρατική αναγνώριση
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	ξεκίνησε	τη	λειτουργία	του	το	2007	με	βάση	
τον	περί	Ιδιωτικών	Πανεπιστημίων	Nόμο	του	2005.	Από	το	2011	το	
Πανεπιστήμιο	λειτουργεί	με	τελική	άδεια	λειτουργίας	μετά	από	απόφαση	του	
Υπουργικού	Συμβουλίου	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.	Όλα	τα	προγράμματα	
που	προσφέρει	έχουν	τύχει	αυστηρής	και	ενδελεχούς	αξιολόγησης	από	
εξωτερικές	επιτροπές	ακαδημαϊκών	και	έχουν	εγκριθεί	από	την	Επιτροπή	
Αξιολόγησης	Ιδιωτικών	Πανεπιστημίων	(Ε.Α.Ι.Π.),	ενώ	από	το	Νοέμβριο	
του	2015	όλα	τα	νέα	προγράμματα	του	Πανεπιστημίου	αξιολογήθηκαν	
και	πιστοποιήθηκαν	από	τον	Φορέα	Διασφάλισης	και	Πιστοποίησης	της	
Ποιότητας	της	Ανώτερης	Εκπαίδευσης	(ΔΙ.Π.Α.Ε.),	ο	οποίος,	με	βάση	τον	
σχετικό	Νόμο	για	την	Ίδρυση	και	Λειτουργία	του,	αντικατέστησε	και	ανέλαβε	
όλες	τις	αρμοδιότητες	και	εξουσίες	της	Ε.Α.Ι.Π.

Ως	εκ	τούτου,	όλοι	οι	τίτλοι	σπουδών	που	απονέμει	το	Πανεπιστήμιο	
Frederick,	και	στους	τρεις	κύκλους	σπουδών,	αναγνωρίζονται	από	το	
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.,	παρέχοντάς	σου	έτσι	κάθε	επίσημη	ακαδημαϊκή	αναγνώριση	
από	την	Κυπριακή	Δημοκρατία	για	οποιοδήποτε	πρόγραμμα	σπουδών	
επιλέξεις.

Όλα	τα	πιο	πάνω	μπορούν	να	επιβεβαιωθούν	από	τις	σχετικές	αναρτήσεις	
στην	επίσημη	ιστοσελίδα	του	Φορέα	ΔΙ.Π.Α.Ε.	www.dipae.ac.cy
		
Πιστοποίηση Ποιότητας
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	χαίρει	πολλών	αναγνωρίσεων	και	
πιστοποιήσεων	από	ανεξάρτητους	διεθνείς	φορείς	που	διασφαλίζουν	το	
υψηλό	επίπεδο	της	παρεχόμενης	μόρφωσης	και	την	αξιοπιστία	των	τίτλων	
σπουδών	που	εκδίδονται.	Άξιο	αναφοράς	είναι	η	απονομή	το	2012	από 
την Έυρωπαϊκή Έπιτροπή των ECTS Label και Diploma Supple-
ment Label.	Οι	αναγνωρίσεις	αυτές	δίνουν	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	
μια	εξέχουσα	θέση	ανάμεσα	στα	υπόλοιπα	ευρωπαϊκά	πανεπιστήμια	και	το	
καθιερώνουν	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο.	

Οι	τίτλοι	σπουδών	του	Πανεπιστημίου	
Frederick	δεν	παρέχουν	μόνο	ακαδημαϊκή	
αναγνώριση,	αλλά	και	την	αντίστοιχη	
αναγνώριση	από	αρμόδια	επαγγελματικά	
σώματα.	η επαγγελματική αυτή αναγνώριση 
είναι πολύ σημαντική, αφού σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι απαραίτητη για τη 
δυνατότητα εξάσκησης επαγγέλματος.	Σε	
όλα	τα	προγράμματα	σπουδών,	στα	οποία	το	
Πανεπιστήμιο	έχει	αποφοίτους	και	σχετίζονται	
με	επαγγελματικά	σώματα,	έχει	ήδη	δοθεί	η	
αντίστοιχη	επαγγελματική	αναγνώριση.

-	Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
	 Αναγνώριση	όλων	των	προγραμμάτων	της	Πολυτεχνικής	Σχολής.
-	Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πενταετές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 
 Μηχανικού
	 Αναγνώριση	του	πενταετούς	Διπλώματος	Αρχιτέκτονα	Μηχανικού	με	
	 βάση	τη	σχετική	Ευρωπαϊκή	οδηγία.
-	Συμβούλιο Φαρμακευτικής Κύπρου 
	 Εγγραφή	αποφοίτων	του	προγράμματος	Φαρμακευτικής	στο	Μητρώο	
	 Φαρμακοποιών	Κύπρου
-	Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
	 Εγγραφή	αποφοίτων	του	προγράμματος	Νοσηλευτικής	στο	Μητρώο	
	 Νοσηλευτικής	Κύπρου.
-	Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
	 Αναγνώριση	του	Πτυχίου	με	βάση	τη	σχετική	Ευρωπαϊκή	οδηγία.
-	Ευρωπαϊκή Ακαδημία Τεχνολογίας Τραύματος (EAWT)	
	 Αναγνώριση	του	μεταπτυχιακού	στην	Κοινοτική	Φροντίδα	Υγείας	με	
	 κατεύθυνση	στην	Πρόληψη	και	Φροντίδα	Τραυμάτων.
-	Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
	 Εγγραφή	αποφοίτων	Πτυχίου	Κοινωνικής	Εργασίας	στο	Μητρώο.
-	Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και 
 Πολιτισμού
	 Εγγραφή	αποφοίτων	των	Πτυχίων	Δημοτικής	και	Προδημοτικής	
	 Εκπαίδευσης	στους	καταλόγους	της	Εκπαιδευτικής	Υπηρεσίας.
-	Association of International Accountants
	 Απαλλαγές	μέχρι	και	12	από	τις	16	εξετάσεις	για	τους	αποφοίτους	του	
	 Τμήματος	Διοίκησης	Επιχειρήσεων,	Λογιστικής	και	Χρηματοοικονομικής.
-	Association of Chartered Certified Accountants
	 Απαλλαγές	μέχρι	και	9	από	τις	14	εξετάσεις	για	τους	αποφοίτους	του	
	 Τμήματος	Διοίκησης	Επιχειρήσεων,	Λογιστικής	και	Χρηματοοικονομικής.
-	Institute of Chartered Accountants of England and Wales	
	 Απαλλαγές	μέχρι	και	8	από	τις	15	εξετάσεις	για	τους	αποφοίτους	του	
	 προγράμματος	Λογιστικής	και	Χρηματοοικονομικών.
-	Institute of Chartered Shipbrokers
	 Απαλλαγή	εξετάσεων	για	τους	αποφοίτους	του	προγράμματος	των	
	 Ναυτιλιακών	Σπουδών.

Διεθνής Αναγνώριση Κατοχύρωση
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ECTS Label

DIPLOMA 
SUPPLEMENT
LABEL

ECTS Label

DIPLOMA 
SUPPLEMENT
LABEL

διεθνής αναγνώριση Πανεπιστημίου
Αντίστοιχη	αναγνώριση	του	Πανεπιστημίου	
υπάρχει	και	από	τις	άλλες	Ευρωπαϊκές	καθώς	
και	τρίτες	χώρες.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	το	
Πανεπιστήμιο	Frederick	είναι	το	πρώτο	ιδιωτικό	
Πανεπιστήμιο	που	αναγνωρίζεται	από	το	
Υπουργείο	Παιδείας	της	Λαϊκής	Δημοκρατίας	της	
Κίνας.

και	Πιστοποίηση	Ποιότητας Επαγγελματικών	Δικαιωμάτων

Κυπριακό	Συμβούλιο	Αναγνώρισης	
Τίτλων	Σπουδών	(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)
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Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	όλα	τα	προγράμματα	σπουδών	τα	οποία	προσφέρει	
το	Πανεπιστήμιο	Frederick	έχουν	εκ	των	προτέρων	αξιολογηθεί	θετικά	
από	τους	αρμόδιους	φορείς	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	τυγχάνουν	
αναγνώρισης	από	τα	αρμόδια	επαγγελματικά	σώματα	και	φορείς.

Όλα	τα	πιο	πάνω	μπορούν	να	πιστοποιηθούν	και	από	τις	επίσημες	
ιστοσελίδες	του	ΔΙ.Π.Α.Ε.	www.dipae.ac.cy	και	του	Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.	
www.doatap.gr.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών	που	απονέμονται	από	
τις	Σχολές	και	τα	Τμήματα	του	Πανεπιστημίου	
Frederick,	πληρούν	τις	απαραίτητες	
προϋποθέσεις	και	αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι και αντίστοιχοι	προς	αυτούς	που	
απονέμονται	από	τα	Ελληνικά	Πανεπιστήμια.	

Ειδικότερα	για	τους	Κλάδους	της	Μηχανικής	
Επιστήμης,	το	Πανεπιστήμιο	Frederick,	το	οποίο	
διαθέτει	τη	μεγαλύτερη	Πολυτεχνική	Σχολή	στην	
Κύπρο,	είναι	το	μόνο	ιδιωτικό	πανεπιστήμιο	της	
Κύπρου	που	εξασφάλισε	από	τον	Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.	
αναγνώριση	όλων	των	προπτυχιακών	
προγραμμάτων	σπουδών	της	Πολυτεχνικής	
Σχολής	ως	ισότιμων	προς	τα	προγράμματα	
σπουδών	των	Τμημάτων	των	Ελληνικών	ΑΕΙ	
και	ως	αντίστοιχων	με	τα	συναφή	Διπλώματα	
Μηχανικών,	με	τη	συνεκτίμηση	συγκεκριμένων	
μεταπτυχιακών	τίτλων	του	Πανεπιστημίου	
Frederick	σε	συναφές	αντικείμενο.	

To	Πανεπιστήμιο	Frederick	αναγνωρίζεται	από	τον	Διεπιστημονικό	Οργανισμό	
Αναγνώρισης	Τίτλων	Ακαδημαϊκών	και	Πληροφόρησης	(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)	της	Ελλάδας,	ως	
Ομοταγές	Ίδρυμα	προς	τα	Ελληνικά	Ανώτατα	Εκπαιδευτικά	Ιδρύματα.

Αναγνώριση από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Παρακάτω	παρατίθενται	μερικές	ενδεικτικές	ισοτιμίες/αντιστοιχίες	για	προπτυχιακά	και	
μεταπτυχιακά	προγράμματα	σπουδών	του	Πανεπιστημίου	Frederick.
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Ιδανικό περιβάλλον
για μάθηση

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	λειτουργεί	σε	δύο	πόλεις,	τη	Λευκωσία	και	τη	Λεμεσό.	
Η	έδρα	του	είναι	η	Λευκωσία,	ενώ	συγκεκριμένες	Σχολές	και	Τμήματα	λειτουργούν	και	
στο	παράρτημα	του	Πανεπιστημίου	στη	Λεμεσό.	

Μέσα	από	τη	συνεχή	του	επιδίωξη	για	παροχή	ποιοτικής	εκπαίδευσης,	το	Πανεπιστήμιο	φροντίζει	να	διαθέτει	τις	κατάλληλες	
εγκαταστάσεις	για	την	υποστήριξη	των	διάφορων	προγραμμάτων	σπουδών	που	προσφέρει.	Η	πανεπιστημιούπολη	στη	
Λευκωσία	αποτελείται	από	άρτια	εξοπλισμένα	εξειδικευμένα	εργαστήρια,	αίθουσες	διδασκαλίας	και	σεμιναρίων,	και	χώρους	
αναψυχής	και	ψυχαγωγίας.	Βρίσκεται	1.5	χιλιόμετρο	μακριά	από	την	παλιά	πόλη	και	μόλις	2	χιλιόμετρα	από	το	κέντρο	της	
πόλης.
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1.	Κεντρικό	Κτίριο

2.	Νέο	Κτίριο

3.	Γραφεία	Πολυτεχνικής	Σχολής

4.	Γραφείο	Αθλητισμού	και	Γραφεία	Ακαδημαϊκού	Προσωπικού

5.	Γραφεία	Τμήματος	Καλών	και	Εφαρμοσμένων	Τεχνών

6.	Γραφεία	Τμήματος	Ψυχολογίας	και	Κοινωνικής	Εργασίας

7.	Γυμναστήριο

8.	Γραφεία	Φοιτητικής	Μέριμνας

9.	Βιβλιοθήκη

10.	Εργαστήριο	Μηχανικής	Αυτοκινήτων

11.	Εργαστήριο	Παρασκεύης	Τμήματος	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών

12.	Τμήμα	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών

13.	Εκθεσιακός	Χώρος

14.	Εργαστήρια	Πολυτεχνικής	Σχολής
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Βιβλιοθήκη
Αναπόσπαστο	μέρος	της	πανεπιστημιακής	εμπειρίας	είναι	η	παρουσία	
μιας	σύγχρονης βιβλιοθήκης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες σου 
για πρόσβαση στη γνώση.	Η	βιβλιοθήκη	του	Πανεπιστημίου	πέραν	του	
γεγονότος	ότι	είναι	μια	από	τις	μεγαλύτερες	βιβλιοθήκες	της	Κύπρου	σε	
τόμους,	έχει	τα	τελευταία	χρόνια	επενδύσει	σε	ηλεκτρονικές	πηγές	μέσω	
συνδρομών	σε	παγκόσμιας	εμβέλειας	εκδοτικούς	οίκους	επιστημονικών	
περιοδικών,	όπως	π.χ.	Springer	και	Whitley,	καθώς	και	σε	βάσεις	
δεδομένων	και	ηλεκτρονικών	βιβλίων.

ύπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Επίσης,	μέσω	των	διάφορων	υπηρεσιών	πληροφορικών	συστημάτων	
που	σου	παρέχονται	υποστηρίζεται	και	διευκολύνεται	η	μάθησή	σου.	Για	
παράδειγμα,	μέσω	του	πανεπιστημιακού	σου	λογαριασμού	θα	μπορείς	να	
συνδέεσαι	ηλεκτρονικά	με	τη	βιβλιοθήκη	του	Πανεπιστημίου	και	τις	βάσεις	
δεδομένων	από	το	σπίτι	σου	(VPN),	να	έχεις	πρόσβαση	στα	εικονικά	
εξειδικευμένα	εργαστήρια	Η/Υ	(virtual	labs),	να	διαχειρίζεσαι	την	πορεία	
της	φοίτησής	σου	(Student	Information	Portal),	να	έχεις	πρόσβαση	σε	
σημειώσεις,	παρουσιάσεις	και	άλλο	εκπαιδευτικό	υλικό	των	μαθημάτων	
σου,	να	διαχειρίζεσαι	τις	εργασίες	σου	(learning	management	system),	και	
να	επικοινωνείς	με	συμφοιτητές	και	καθηγητές	σου	(university	forums	και	
electronic	messaging).

Έξειδικευμένα Έργαστήρια
Για	να	μπορέσεις	να	αποκτήσεις	τις	απαιτούμενες	γνώσεις	και	να	
αναπτύξεις	τις	δεξιότητες	που	σχετίζονται	με	το	πρόγραμμα	που	θα	
ακολουθήσεις,	είναι	απαραίτητο	ένα	περιβάλλον	που	προάγει	τη	
μάθηση.	Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick,	όλες	οι	Σχολές	συντηρούν	άρτια 
εξοπλισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για εκπαιδευτικούς ή και για ερευνητικούς σκοπούς.	Λειτουργούν	
επίσης	εργαστήρια	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	ανοικτής	πρόσβασης,	
εξοπλισμένα	με	εξειδικευμένα	λογισμικά	ώστε	να	μπορείς	να	εφαρμόσεις	
τις	γνώσεις	τις	οποίες	αποκτάς	με	τις	σπουδές	σου.
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Βασικός	πυλώνας	της	πανεπιστημιακής	εμπειρίας	είναι	η	
ανάπτυξη	της	έρευνας	και	της	αναζήτησης	της	γνώσης.	

Μέσα	στην	τελευταία	δεκαετία,	το	Πανεπιστήμιο	έχει	καταφέρει	
να	εμπλακεί	σε	περισσότερα	από	100	ερευνητικά	έργα	με	
εξωτερική	χρηματοδότηση	πολλών	εκατομμυρίων	ευρώ.	
Η	ερευνητική	χρηματοδότηση	βοηθά	στη	συντήρηση	μιας	
ενεργής	ερευνητικής	κοινότητας	και	στη	συνεχή	ανάπτυξη	της	
ερευνητικής	υποδομής.	

Στο	διάστημα	αυτό	έχουν	αναπτυχθεί	εργαστήρια	αιχμής,	τα	
οποία	διαπρέπουν	διεθνώς	σε	σχεδόν	όλους	τους	τομείς	
δραστηριοτήτων	του	Πανεπιστημίου.	Ενδεικτικά	αναφέρονται	τα	
τρία	από	τα	νεότερα	ερευνητικά	εργαστήρια	του	Πανεπιστημίου.

και	Καινοτομία

Έρευνα
Έρευνητική ομάδα ιονόσφαιρας 

και διαστημικού Καιρού
ionocy.com

Η	ομάδα		δημιουργήθηκε	το	2008	με	βασικό	
στόχο	την	ανάπτυξη	υψηλού	επιπέδου	

ερευνητικής	δραστηριότητας	σχετικής	με	τη	
συνεχή	παρακολούθηση	και	έγκαιρη	πρόβλεψη	
της	Ιονόσφαιρας	και	του	Διαστημικού	Καιρού	
και	την	επίδραση	που	έχουν	στις	δορυφορικές	

επικοινωνίες,	τις	τηλεπικοινωνίες,	την	
ηλεκτροδότηση	και	τις	τεχνολογίες	που	

επηρεάζονται	από	τη	διαστημική	κακοκαιρία.	
Τα	τελευταία	10	χρόνια	η	ομάδα	έχει	κερδίσει	

και	διεκπεραιώσει	σημαντικό	αριθμό		
ερευνητικών	έργων,	ενώ	στην	παρούσα	φάση	
συμμετέχει	σε	2	ευρωπαϊκά	έργα	συνολικής	
χρηματοδότησης	ύψους	€1εκ.	το	καθένα.	
Το	ένα	που	συντονίζεται	από	την	ομάδα,	

αφορά	στη	δημιουργία	υπηρεσίας	πρόβλεψης	
ακραίων	καιρικών	φαινομένων	στην	περιοχή	
της	ανατολικής	Μεσογείου	και	των	Βαλκανίων.	
Πρόσφατα	έχει	επίσης	εγκριθεί	έργο	της	ομάδας	
από	τον	Ευρωπαϊκό	Οργανισμό	Διαστήματος	
(ESA)	για	την	ενδυνάμωση	της	κατανόησης	
θεμάτων	του	διαστήματος	από	το	ευρύ	κοινό,	
μέσα	από	τη	μελέτη	του	διαστημικού	καιρού.	
Η	ομάδα	διαθέτει	σημαντικό	εξοπλισμό,	όπως	
ψηφιακό	Ιονοσφαιρικό	Ραντάρ.	Οι	δημοσιεύσεις	
της	ομάδας	σε	διεθνούς	φήμης	επιστημονικά	

περιοδικά	πλησιάζουν	τις100	.

Έρευνητική ομάδα αειφόρου Ένέργειας 
www.serg-web.com

Η	Ομάδα	Αειφόρου	Ενέργειας	αναπτύχθηκε	το	
2013	με	πρωταρχικό	στόχο	την	έρευνα	αιχμής	
σε	σχέση	με	τους	αειφόρους	ενεργειακούς	
πόρους	και	τεχνολογίες,	καθώς	και	την	

πειραματική	και	υπολογιστική	δομική	Φυσική.	
Τα	εργαστήρια	της	ομάδας	έχουν	πιστοποιηθεί	

με	ISO	9001:2008.	Η	μονάδα	αν	και	με	
μικρή	ιστορία,	εμπλέκεται	σε	έργα	συνολικής	
χρηματοδότησης	κοντά	στο	1,000,000	ευρώ	
και	έχει	αναπτύξει	σημαντική	εργαστηριακή	

υποδομή,	παρέχοντας	επίσης	συμβουλευτικές	
και	εργαστηριακές	υπηρεσίες	προς	τρίτους.	Με	
πλούσιο	ερευνητικό	και	δημοσιευμένο	έργο,	
καθώς	και	μοναδικά	εργαστήρια,	η	ομάδα	αυτή	
άρχισε	να	αποτελεί	επίσης	σημείο	αναφοράς	

στον	τομέα	στην	Κύπρο.

μονάδα διατήρησης της φύσης  
ncu.org.cy

Η	Μονάδα	Διατήρησης	της	Φύσης	έχει	
αναπτύξει	ένα	ευρύ	φάσμα	δραστηριοτήτων	που	
σχετίζεται	με	τη	διατήρηση	της	βιοποικιλότητας	
και	της	προστασίας	του	περιβάλλοντος,	καθώς	
και	την	εκπαίδευση	για	το	περιβάλλον	και	την	

αειφόρο	ανάπτυξη.

Η	Μονάδα	αποτελεί	το	de	facto	σημείο	
αναφοράς	στον	τομέα	στην	Κύπρο.	

Στις	υποδομές	της	περιλαμβάνεται	εργαστήριο	
Οικοφυσιολογίας	και	Γενετικής	Φυτών,	ενώ	
μέχρι	σήμερα	έχει	εμπλακεί	σε	περισσότερα	

από	35	έργα,	όπου	τα	7	αφορούν	τα	
Ευρωπαϊκά	έργα	LIFE.	

Ένδειξη της διεθνούς καταξίωσης της 
μονάδας αποτελεί το γεγονός ότι δύο 

από τα έργα στα οποία συμμετείχε 
έχουν διακριθεί σε επίπεδο Έυρώπης. 

Συγκεκριμένα, σε πανευρωπαϊκή 
αξιολόγηση που διεξήχθη το 2014, το 
έργο LIFE PLANT-NET CY επελέγη στα 

10 καλύτερα έργα LIFE σε ολόκληρη την 
Έυρώπη, ενώ σε αντίστοιχη αξιολόγηση το 
2016 το έργο LIFE-JUNIPERCY επελέγη 

στα 5 καλύτερα.

Το ξέρεις;
Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	θα	έχεις την 

ευκαιρία να εμπλακείς σε ερευνητικούς 
τομείς που βρίσκονται στο προσκήνιο της 
διεθνούς έρευνας, ανεξάρτητα	από	τον	τομέα	
που	σε	ενδιαφέρει,	είτε	αυτός	είναι	η	μηχανική,	
η	πληροφορική,	η	εκπαίδευση,	οι	τέχνες	ή	οι	

κοινωνικές	επιστήμες.	
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Ακαδημία Ναυτικής 
Τεχνολογίας Κύπρου

Η	Ακαδημία	Ναυτικής	Τεχνολογίας	στόχο	έχει	να	παρέχει	στους	
ενδιαφερόμενους	ειδικά	σχεδιασμένα	προγράμματα	εκπαίδευσης	τα	
οποία	θα	παρέχουν	την	κατοχύρωση	επαγγελματικών	προσόντων.	Η	
Ακαδημία	Ναυτικής	Τεχνολογίας,	έχει	αξιολογηθεί	επιτυχώς	από	το	Τμήμα	
Εμπορικής	Ναυτιλίας	του	Υπουργείου	Μεταφορών	για	τα	προγράμματα	
κατάρτισης	και	εκπαίδευσης	που	προσφέρει	και	έχει	επίσης	πιστοποιηθεί	
με	βάση	το	διεθνές	πρότυπο	ISO9001:2015	από	την	Κυπριακή	Εταιρεία	
Πιστοποίησης,	που	αφορά	την	ανάπτυξη	και	εφαρμογή	συστήματος	
διαχείρισης	της	ποιότητας.

Το	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	που	παρέχει	η	Ακαδημία	απευθύνεται	σε	
πτυχιούχους	μηχανολόγους	μηχανικούς,	οι	οποίοι	με	την	ολοκλήρωση	
του	κύκλου	κατάρτισης	διάρκειας	περίπου	ενός	χρόνου,	θα	έχουν	
εξαιρετικές ευκαιρίες εργοδότησης ως τρίτοι, δεύτεροι και 
Πρώτοι μηχανικοί του Έμπορικού ναυτικού, καθώς επίσης 
και ως διευθυντικά στελέχη στη διοίκηση των ναυτιλιακών 
εταιρειών,	σε	μία	αγορά	εργασίας	που	παρουσιάζει	έντονη	δυναμική	
ανάπτυξης	στην	Κύπρο	και	με	πολύ	υψηλές	απολαβές.	Το	Πρόγραμμα	
διευρύνει	τους	επαγγελματικούς	ορίζοντες	των	νέων	ανθρώπων	και	
ταυτόχρονα	ενισχύει	περαιτέρω	τη	θέση	της	Κύπρου	στον	παγκόσμιο	
χάρτη	των	σημαντικών	ναυτιλιακών	κέντρων.

Η	ακαδημία	λειτουργεί	μέσα	από	τη	συνεργασία	του	Τμήματος	
Ναυτιλιακών	Σπουδών	και	του	Τμήματος	Μηχανολόγων	Μηχανικών	του	
Πανεπιστημίου	και	υποστηρίζεται	από	άρτια	εξοπλισμένα	εργαστήρια	
της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου.	Οι	φοιτητές,	πέραν	της	
θεωρητικής	και	εργαστηριακής	κατάρτισης	στο	Πανεπιστήμιο,	θα	έχουν	
την	ευκαιρία	πρακτικής	άσκησης	τόσο	στη	στεριά	όσο	και	ως	μέλη	του	
πληρώματος	πλοίων.	Αξίζει	να	αναφερθεί,	ότι	η	πρακτική εξάσκηση 
στο πλοίο επιδοτείται από την Κυπριακή κυβέρνηση.

Τo	Πανεπιστήμιο	Frederick,	κατέχοντας	την	ηγετική	θέση	στους	τομείς	εκπαίδευσης	
των	Ναυτιλιακών	Σπουδών	και	της	Ναυτιλίας,	συνεχίζει	να	πρωτοπορεί	ιδρύοντας	την	
«Ακαδημία	Ναυτικής	Τεχνολογίας	Κύπρου»	(Cyprus	Marine	Technology	Academy)	με	στόχο	
την	παροχή	επαγγελματικής	εκπαίδευσης	στους	σχετικούς	τομείς.

Τι σημαίνει αυτό
για εσένα;
Με	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	του	
προγράμματος	στην	Ακαδημία	

Ναυτικής	Τεχνολογίας	θα	μπορείς	να	
εργοδοτηθείς	ως	Τρίτος	Μηχανικός	
σε	εμπορικά	πλοία,	δίνοντας	άμεσα	
την	ευκαιρία	απόκτησης	εμπειρίας	

και	υψηλών	απολαβών.	Ταυτόχρονα,	
κατά	τη	διάρκεια	της	εκπαίδευσής	σου,	
μπορείς	να	επιχορηγηθείς	από	την	

Κυπριακή	Κυβέρνηση	για	την	πρακτική	
σου	άσκηση	στο	πλοίο,	ενώ	ταυτόχρονα	

μπορείς	να	διεκδικήσεις	ειδικές	
υποτροφίες	από	το	Τμήμα	Εμπορικής	

Ναυτιλίας

ISO 9001
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Η	Κοινωνική	Προσφορά	αποτελεί	μία	
από	τις	θεμελιώδεις	και	βασικές	αξίες	
του	Πανεπιστημίου	Frederick.	Αποτελεί	
αναπόσπαστο	μέρος	της	ταυτότητάς	του	και	
της	καθημερινής	του	λειτουργίας.

Η	υιοθέτηση	της	αξίας	αυτής	αποσκοπεί	στο	να	καταστήσει	
τους	φοιτητές	του	άτομα	με	κρίση,	ικανούς	ενεργούς	πολίτες.	
Πολίτες	υπεύθυνους,	ενημερωμένους,	που	θα	εκφράζουν	
την	άποψή	τους	και	που	θα	συμμετέχουν	ενεργά	στην	
κοινωνία	και	οι	οποίοι	θα	δρουν	με	γνώμονα	την	κοινωνική	
ευθύνη.

Κοινωνική

Πανεπιστήμιο Frederick: Έργοδότης ισότητας
Ένεργή δράση σε θέματα φύλου 

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	έχει	πιστοποιηθεί	από	
το	Τμήμα	Εργασιακών	Σχέσεων	του	Υπουργείου	
Εργασίας		για	Καλές	Πρακτικές	Εργοδότη	στο	
πλαίσιο	του	Έργου	«Δράσεις	για	Μείωση	του	

Χάσματος	Αμοιβών	μεταξύ	Ανδρών	και	Γυναικών».	

Θέλοντας	να	προσφέρει	ουσιαστικά	στην	
εξάλειψη	της	ανισότητας	μεταξύ	των	φύλων,	το	

Πανεπιστήμιο	έχει	δημιουργήσει	την	Επιστημονική	
Επιτροπή	Θεμάτων	Φύλου	και	Ισότητας	(EnAF).			

Το	Πανεπιστήμιο	τα	τελευταία	χρόνια	έχει	
ενεργή	δράση	στην	ευαισθητοποίηση	της	

πανεπιστημιακής	κοινότητας	και	γενικότερα	του	
κοινού	σχετικά	με	τα	θέματα	φύλου	παρέχοντας	
σε	όλα	τα	ενδιαφερόμενα	μέρη	πληροφορίες	
και	διοργανώνοντας	κατάρτιση,	εκστρατείες,	

σεμινάρια,	εργαστήρια	και	διαλέξεις.

το Πανεπιστήμιο Frederick
και επίσημα «πράσινο»!

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	βραβεύτηκε	από	την	
GreenDot	ως	“Πράσινο	Εκπαιδευτικό	Ίδρυμα”
Η	βράβευση	του	Πανεπιστημίου	Frederick	στην	
κατηγορία	“Πράσινο	Εκπαιδευτικό	Ίδρυμα”,	

αποτελεί	φυσική	εξέλιξη,	αφού	το	Πανεπιστήμιο	
κατά	τα	τελευταία	χρόνια	έχει	αναπτύξει	πλούσια	
ερευνητική,	επιστημονική	και	κοινωνική	δράση	

στα	ευρύτερα	θέματα	του	περιβάλλοντος.
	

Πέραν	από	τα	καινοτόμα	ακαδημαϊκά	
του	προγράμματα	και	την	ερευνητική	του	

δραστηριότητα	στα	θέματα	βιοποικιλότητας	και	
προστασίας	του	περιβάλλοντος,	εκπαίδευσης	
για	το	περιβάλλον,	την	αειφόρο	ανάπτυξη	και	
την	ενέργεια,	το	Πανεπιστήμιο	έχει	αναπτύξει	
πλούσια	εθελοντική	περιβαλλοντική	δράση.
Η	πολυδιάστατη	αυτή	δραστηριότητα	του	
Πανεπιστημίου	Frederick	στα	θέματα	του	

περιβάλλοντος,	αποσκοπεί	στο	να	απαντήσει	
στις	μεγάλες	περιβαλλοντικές	προκλήσεις	
που	αντιμετωπίζουμε	στις	μέρες	μας	και	στη	
διαμόρφωση	πολιτών	με	περιβαλλοντική	
γνώση,	περιβαλλοντική	συνείδηση	και	

περιβαλλοντική	ευθύνη.

Πανεπιστήμιο Frederick: Συνεργάτης στην 
εκστρατεία του οηΈ για τους πρόσφυγες

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	είναι	το	μοναδικό	
Πανεπιστήμιο	από	την	Κύπρο,	που	μαζί	με	

άλλα	εννιά	Πανεπιστήμια	από	όλο	τον	κόσμο	
συμμετέχει	στο	πρόγραμμα	“UN	TOGETHER”	
του	Οργανισμού	Ηνωμένων	Εθνών	(ΟΗΕ).	
Το	πρόγραμμα	έχει	ως	στόχο	την	προαγωγή	
του	σεβασμού	και	της	αξιοπρέπειας	για	

τους	πρόσφυγες	και	την	καταπολέμηση	της	
ξενοφοβίας	και	των	διακρίσεων.

«Ως	Πανεπιστήμιο	είμαστε	εξαιρετικά	
περήφανοι	που	επιλεγήκαμε	να	λάβουμε	μέρος	
στο	Together	Campaign	και	αυτό	συνάδει	και	
με	τη	γενικότερη	στάση	αλληλεγγύης	που	τηρεί	
το	Πανεπιστήμιο	Frederick	απέναντι	στους	

πρόσφυγες».

Το	Πανεπιστήμιο	διατηρεί	ήδη	ενεργό	δράση	σε	
σχέση	με	τους	πρόσφυγες	και	τη	μετανάστευση,	
συμπεριλαμβανομένων	διεθνών	συνεδρίων	για	
τα	ανθρώπινα	δικαιώματα,	εκπόνησης	μελετών	
και	διοργάνωσης	σεμιναρίων	και	διαλέξεων	

στο	πλαίσιο	προγραμμάτων	επιδοτούμενων	από	
την	ΕΕ,	καθώς	και	έμπρακτης	συμπαράστασης	
μέσω	εθελοντικής	εργασίας	που	προσφέρουν	

φοιτητές	και	υποτροφιών	που	δίνει	το	
Πανεπιστήμιο	σε	πρόσφυγες.

Το ξέρεις;
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick		παρέχει	τη	
δυνατότητα	στα	μέλη	της	κοινότητάς	
του,	φοιτητές,	διδακτικό	και	διοικητικό	

προσωπικό,	να	συμμετέχουν σε δράσεις 
κοινωνικής προσφοράς σε ένα μεγάλο 

φάσμα προκλήσεων της εποχής μας	
(περιβαλλοντικά	ζητήματα,	καταπολέμηση	

της	ανισότητας,	υγείας,	ενέργειας,	
εκπαίδευσης	κ.α)

Προσφορά
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(α) Υποτροφίες για Νέους Φοιτητές
Παρέχονται	υποτροφίες	σε	νέους	φοιτητές	με	βάση	την	επίδοσή	τους	στη	
δευτεροβάθμια	εκπαίδευση.		

(β) Υποτροφίες κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης 
Πολιτική	του	Πανεπιστημίου	Frederick	είναι	να	επιβραβεύει	φοιτητές	
με	βάση	κριτήρια	ακαδημαϊκής	αριστείας.	Το	Πανεπιστήμιο	κάθε	χρόνο	
διαθέτει	ένα	κονδύλι	το	οποίο	διανέμεται	στους	φοιτητές	με	βάση	την	
ακαδημαϊκή	τους	επίδοση,	χωρίς	να	χρειαστεί	να	υποβάλουν	αίτηση.		

(γ) Οικονομική Βοήθεια 
-	Σε	οικογένειες	με	οικονομικά	προβλήματα.	Φοιτητές	με	σοβαρά	
	 οικονομικά	προβλήματα	μπορούν	να	αποταθούν	για	καθοδήγηση	και	
	 βοήθεια.	Μπορούν	να	υποβάλουν	γραπτή	αίτηση	(με	όλα	τα	απαραίτητα	
	 αποδεικτικά	στοιχεία)	για	οικονομική	στήριξη	μέσω	της	Υπηρεσίας	
	 Σπουδών	και	Φοιτητικής	Μέριμνας.
-	Σε	πολύτεκνες	οικογένειες.
-	Σε	αδέρφια	που	σπουδάζουν	ταυτόχρονα	στο	Πανεπιστήμιο.		

(δ) Αθλητικές Υποτροφίες
Το	Πανεπιστήμιο	προσφέρει	στους	φοιτητές	Αθλητικές	Υποτροφίες,	
αναλόγως	του	επιπέδου	του	αθλητή/αθλήτριας	και	της	προσφοράς	
τους	με	τη	συμμετοχή	τους	σε	αθλητικούς	αγώνες	εκπροσωπώντας	το	
Πανεπιστήμιο.

Παροχή Υποτροφιών 
και Οικονομικής Βοήθειας

(ε) Εργοδότηση Φοιτητών
Το	Πανεπιστήμιο	επίσης	παρέχει	τη	δυνατότητα	
σε	φοιτητές	να	εργαστούν	στο	Πανεπιστήμιο	
μέσω	διάφορων	σχεδίων	στήριξης	φοιτητών,	
όπως	το	σχέδιο	για	φροντιστηριακή	υποστήριξη	
φοιτητών.	Φοιτητές	που	εντάσσονται	σε	αυτά	τα	
σχέδια	έχουν	ανάλογες	μειώσεις	διδάκτρων.

(στ) Άλλες Υποτροφίες και Βραβεία 
Στην	προσπάθειά	του	το	Πανεπιστήμιο	να	
ενδυναμώσει	τη	σχέση	του	με	τη	βιομηχανία	και	
την	αγορά	εργασίας,	έχει	επιτύχει	τη	συνεργασία	
με	διάφορες	εταιρείες	και	οργανισμούς,	οι	
οποίοι	προσφέρουν	υποτροφίες	ή/και	χρηματικά	
βραβεία	ειδικά	σε	φοιτητές	του	Πανεπιστημίου	
Frederick	με	βάση	ακαδημαϊκά,	οικονομικά	ή	
άλλα	κριτήρια.	Επίσης,	διάφοροι	οργανισμοί	ή/
και	ιδιώτες	προσφέρουν	χρηματικά	βραβεία	σε	
τελειόφοιτους	φοιτητές	με	βάση	την	ακαδημαϊκή	
τους	επίδοση.	Σχετικές	πληροφορίες	για	τις	
υποτροφίες	και	τα	βραβεία	ανακοινώνονται	στις	
πινακίδες	της	Υ.Σ.Φ.Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα 
σχέδια υποτροφιών και οικονομικής 
ενίσχυσης μπορείτε να αποταθείτε στο 
Γραφείο Εγγραφών.

Κυβερνητικά μέτρα Στήριξης φοιτητών με 
Κοινωνικο - οικονομικά Προβλήματα
Από	το	ακαδημαϊκό	έτος	2015	-	16,	βάσει	
των	προνοιών	του	περί	Κρατικής	Φοιτητικής	
Μέριμνας	Νόμου	του	2015,	οι	οικογένειες	
των	φοιτητών	μπορούν	να	λαμβάνουν,	υπό	
προϋποθέσεις,	τις	ακόλουθες	δύο	μορφές	
οικονομικής	στήριξης:	

Φοιτητική Χορηγία
Οι	φοιτητές	του	Πανεπιστημίου	δικαιούνται	να	
αιτηθούν	κρατική	χορηγία	που	μπορεί	να	φτάσει	
μέχρι	και	€3,420	με	βάση	κοινωνικο-οικονομικά	
κριτήρια.

Φοιτητικά Eπιδόματα
Τα	φοιτητικά	επιδόματα	παραχωρούνται,	αφού	
ληφθούν	υπόψη	περιουσιακά,	εισοδηματικά	
και	κοινωνικά	κριτήρια,	για	επιδότηση	
συγκεκριμένων	αναγκών.

Η	οικονομική	στήριξη	καλύπτει	τα	έξοδα	
του	φοιτητή	για	ένα	ακαδημαϊκό	έτος,	ως	
ακολούθως:
-	€1,800	για	ενοικίαση	διαμερίσματος	
	 (ανώτατο	όριο	κάλυψης).
-	€1,092	για	σίτιση.
-	€300	για	αγορά	πανεπιστημιακών	βιβλίων.
-	€500	για	αγορά	ή	αναβάθμιση	Ηλεκτρονικού	
	 Υπολογιστή	(αυτό	ισχύει	μόνο	για	τους	
	 πρωτοετείς	φοιτητές).

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	παρέχει	οικονομική	βοήθεια	σε	φοιτητές	του	με	μορφή	
υποτροφιών	βάσει	της	επίδοσής	τους,	της	οικονομικής	τους	κατάστασης	και	της	
διάκρισής	τους	στον	αθλητισμό.	Το	σχέδιο	Υποτροφιών	και	Οικονομικής	Βοήθειας	
συμπληρώνει	ή	καλύπτει	τα	δίδακτρα	νέων	ή	εν	ενεργεία	φοιτητών.
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Κριτήρια Έισδοχής
Τη	διαδικασία	εισδοχής	νέων	και	μετεγγραφόμενων	φοιτητών	στο	
Πανεπιστήμιο	Frederick	χειρίζεται	το	Γραφείο	Εγγραφών	στη	Λευκωσία	και	
Λεμεσό.

Απαραίτητη	προϋπόθεση	για	την	εγγραφή	οποιουδήποτε	φοιτητή	στο	
Πανεπιστήμιο	Frederick	είναι	το	απολυτήριο	Λυκείου	ή		αντίστοιχο	προσόν	
του.	Για	την	εισδοχή	φοιτητή	σε	Μεταπτυχιακό	Πρόγραμμα	σπουδών		ή	
σε	Διδακτορικό	Πρόγραμμα	σπουδών,	απαιτείται	η	κατοχή	πτυχίου	
ή	μεταπτυχιακού	τίτλου	σπουδών	αντίστοιχα,	από	αναγνωρισμένο	
πανεπιστημιακό	ίδρυμα.

Επιπλέον,	οι	Σχολές	και	τα	Τμήματα	του	Πανεπιστημίου	σε	κάποιες	
περιπτώσεις	εφαρμόζουν	επιπρόσθετα	κριτήρια	εισδοχής	στα	Προγράμματα	
Σπουδών	που	τους	αφορούν.	Για	περισσότερες	πληροφορίες	μπορείτε	να	
επικοινωνήσετε	με	το	Γραφείο	Εγγραφών	ή	να	επισκεφθείτε	την	ιστοσελίδα	
του	Πανεπιστημίου.
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Αρχικά, δεν ήξερα ακριβώς 
τι ήθελα να σπουδάσω. Το 
πρόγραμμα με βοήθησε να 
καταλήξω στο τι είναι αυτό που 
θα ήθελα να ακολουθήσω τελικά. 
Κατάλαβα ότι υπάρχει τρόπος να 
συνδυάσω την καλλιτεχνική με 
την πρακτική πλευρά του εαυτού 
μου, αλλά και την επιθυμία μου 
να καταξιωθώ επαγγελματικά! 
Επίσης, συνειδητοποίησα ότι πάντα 
υπάρχει τρόπος για να κατακτήσεις 
την κορυφή που ονειρεύεσαι! 

Ανδρέας

“

”

όπου	και	όποτε	τη	χρειάζεσαι

Στήριξη

Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick,	στόχος	μας	είναι	οι	φοιτητές	μας	να	φτάνουν	στο	μέγιστο	
των	δυνατοτήτων	τους,	αξιοποιώντας	τις	ικανότητές	τους.	Γι’	αυτό	το	λόγο	προσφέρουμε	
εξειδικευμένες,	υποστηρικτικές	υπηρεσίες,	πριν	και	κατά	τη	διάρκεια	των	σπουδών	σου,	
που	σκοπό	έχουν	να	ενισχύσουν	την	ακαδημαϊκή,	προσωπική	και	επαγγελματική	σου	
ανάπτυξη,	και	να	σε	βοηθήσουν	να	βρεις	τη	λύση	σε	οποιαδήποτε	δυσκολία.

Πριν από την είσοδό 
σου στο Πανεπιστήμιο

γραφείο Στέγασης και διαμονής 
Το	Γραφείο	Στέγασης	και	Διαμονής	του	
Πανεπιστημίου,	διατηρεί	πλήρη	βάση	δεδομένων	
για	δυνατότητες	στέγασης	και	παρέχει	σχετικές	
συμβουλές	και	πληροφορίες.
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ολοκληρωμένο Έργαλείο Έπαγγελματικού Προσανατολισμού 
e-mellon
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	προσφέρει	το	μοναδικό	ολοκληρωμένο	
εργαλείο	επαγγελματικού	προσανατολισμού	e-mellon.

Πώς	διαφέρει	το	e-mellon	από	τα	άλλα	τεστ	επαγγελματικού	
προσανατολισμού;	Το	συγκεκριμένο	τεστ	είναι	μοναδικό	στο	είδος	του,	
αφού	δεν	εξετάζει	μόνο	τα	ενδιαφέροντά	σου,	τα	οποία	μεταβάλλονται	και	
εξελίσσονται	κατά	τη	διάρκεια	της	ζωής	σου,	αλλά	και	την	προσωπικότητα,	
τις	αξίες	και	τις	ικανότητές	σου,	παρέχοντας	έτσι	μια	πιο	ολοκληρωμένη	
διερεύνηση	της	επαγγελματικής	σου	ταυτότητας,	οδηγώντας	σε	στην	πιο	
ορθή	επιλογή	του	προγράμματος	σπουδών	που	σου	ταιριάζει.

Περίπου	το	1/3	της	ζωής	σου	θα	δαπανηθεί	στον	χώρο	εργασίας,	έτσι	
η	ικανοποίηση	από	την	εργασία	είναι	ζωτικής	σημασίας.	Όταν	η	επιλογή	
καριέρας	σου	ευθυγραμμίζεται	με	την	προσωπικότητα,	τις	αξίες,	τα	
ενδιαφέροντα	και	τις	ικανότητές	σου,	τότε	είναι	πιο	πιθανό	να	βρείς	
ικανοποίηση	στον	χώρο	εργασίας.

Προσωπικότητα
τι σου ταιριάζει να κάνεις; 

Ενδιαφέροντα
τι σου αρέσει να κάνεις;

Ικανότητες
σε τι έχεις κλίση
(τι κάνεις καλά)

Αξίες
τι είναι σημαντικό

για εσένα; 

Τι σημαίνει αυτό
για εσένα;
Υποψήφιοι	σπουδαστές	μπορούν	
να	δηλώσουν	συμμετοχή	στο	

μοναδικό	ολοκληρωμένο	εργαλείο	
επαγγελματικού	προσανατολισμού	και	
να	λάβουν	εξατομικευμένη	καθοδήγηση	

από	τους	ειδικά	εκπαιδευμένους	
Συμβούλους	του	Πανεπιστημίου	μας!

	Το	τεστ	διεξάγεται	στους	χώρους	του	
	 Πανεπιστημίου	Frederick	στη	

Λευκωσία	και	στη	Λεμεσό	και	
ολοκληρώνεται	με	εξατομικευμένη	

συνάντηση	με	Σύμβουλο	του	
Πανεπιστημίου	για	ανάλυση	

	 της	Προσωπικής	Έκθεσης	
Αποτελεσμάτων.

Τα	αξιόπιστα	τεστ	e-mellon	θα	σε	βοηθήσουν	να	ανακαλύψεις:

Το ιδανικό επάγγελμα 

e-mellonR



Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα για 
νεοεισερχόμενους φοιτητές

Καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	Σεπτέμβρη,	πριν	
από	την	έναρξη	των	μαθημάτων,	μπορείς	να	
παρακολουθήσεις	το	Προπαρασκευαστικό	

Πρόγραμμα	για	Νεοεισερχόμενους	Φοιτητές,	
το	οποίο	περιλαμβάνει	δραστηριότητες
που	σκοπό	έχουν	να	σε	προετοιμάσουν
για	να	αρχίσεις	πιο	ομαλά	τις	σπουδές	
σου	στο	Πρόγραμμα	που	επέλεξες.	

Μερικές	από	αυτές	τις	δραστηριότητες
είναι	οι	εξής:

- Δωρεάν εντατικά μαθήματα στα Αγγλικά, 
 στα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και 
 ειδικά θέματα στην Αρχιτεκτονική.

- Ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια για 
 πρωτοετείς φοιτητές, όπως π.χ. «Μάθε 
 πώς να μαθαίνεις», «Κάνε το χρόνο 
 σύμμαχο», κ.ά.

- Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες μέσω των 
 οποίων μπορείς να γνωρίσεις και άλλους 
 συμφοιτητές σου, όπως 

π.χ. «Κυνήγι Θησαυρού»,
«Sports Day at the Beach».

UNI 101 - χρήσιμα Έργαλεία και 
Πρακτικές για το Πανεπιστήμιο
Το	πρωτοποριακό	αυτό	μάθημα	έχει	σχεδιαστεί	
για	να		ενισχύσει	την	ακαδημαϊκή	επιτυχία,	
ανάπτυξη	και	μετάβαση	των	φοιτητών	από	
τη	δευτεροβάθμια	εκπαίδευση	/	στρατό	
στο	Πανεπιστήμιο,	μέσα	από	την	απόκτηση	
ακαδημαϊκών	δεξιοτήτων	και	τεχνικών	που	είναι	
απαραίτητες	για	όλους	τους	νεοεισερχόμενους	
φοιτητές.		

ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Με	την	εγγραφή	σου	στο	Πανεπιστήμιο,	το	Τμήμα	σου	θα	σου	ορίσει	
Ακαδημαϊκό	Σύμβουλο	για	να	σου	παρέχει	ακαδημαϊκή	καθοδήγηση	και	
στήριξη	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	των	σπουδών	σου.	Εκτός	από	την	ακαδημαϊκή	
καθοδήγηση,	ο	Ακαδημαϊκός	Σύμβουλος	είναι	ένα	άτομο	με	το	οποίο	
μπορείς	να	συζητήσεις	εμπιστευτικά,	προσωπικά	ζητήματα	ή	ανησυχίες	
που	μπορεί	να	έχεις	και	επηρεάζουν	τη	φοίτησή	σου,	έτσι	ώστε	να	σου	
παρέχει	τη	στήριξη	που	χρειάζεσαι	και	να	σε	παραπέμψει	στις	κατάλληλες	
υποστηρικτικές	υπηρεσίες	του	Πανεπιστημίου.
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Ο	κάθε	φοιτητής	είναι	μοναδικός,	γι’	αυτό	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	παρέχουμε	ένα	
ολοκληρωμένο	δίκτυο	υπηρεσιών	για	να	στηρίξουμε	τον	καθένα,	κατά	τη	διάρκεια	των	
σπουδών	του,	τόσο	σε	ακαδημαϊκό	όσο	και	σε	προσωπικό	επίπεδο.	

Συνήγορος του φοιτητή
Αναπόσπαστο	κομμάτι	της	επιτυχίας	σου,	
είναι	να	γνωρίζεις	τα	δικαιώματα	και	τις	
υποχρεώσεις	σου	ως	φοιτητή	και	να	ξέρεις	
πώς	και	πού	μπορείς	να	απευθυνθείς	για	
βοήθεια.	Ο	Συνήγορος	του	Φοιτητή	προσφέρει	
ένα	ασφαλές	μέρος,	όπου	ο	κάθε	φοιτητής	
μπορεί	να	«καταθέσει»	εμπιστευτικά	απορίες,	
προβληματισμούς	και	παράπονα	που	σχετίζονται	
με	τη	φοίτησή	του	και	τη	λειτουργία	του	
Πανεπιστημίου.	Μέσα	από	τη	συνεργασία	σου	
με	το	Συνήγορο	του	Φοιτητή,	θα	αναπτύξεις	
δεξιότητες	που	θα	σε	βοηθήσουν	να	επιλύσεις	
πιθανές	δυσκολίες,	έτσι	ώστε	να	μπορείς	να	
βιώσεις	πιο	παραγωγικά	και	ευχάριστα	τη	
φοιτητική	εμπειρία.	

Η	στήριξη	που	μας	παρέχει	το	Πανεπιστήμιο	
Frederick	είναι	πολύ	σημαντική.	Η	Ακαδημαϊκή	μου	
Σύμβουλος	με	στήριξε	πολύ	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	
των	σπουδών	μου.	Ήταν	πολύ	προσιτή	και	πάντα	
διαθέσιμη	για	να	με	ακούσει.

Σοφία
Κοινωνική Εργασία

“

”
Έβδομάδες ακαδημαϊκής Καθοδήγησης
Παρόλο	που	μπορείς	να	συναντάς	τον	Ακαδημαϊκό	σου	Σύμβουλο	καθ’	
όλη	τη	διάρκεια	του	εξαμήνου,	το	Πανεπιστήμιο	εφαρμόζει	επιπλέον,	δύο	
φορές	κάθε	εξάμηνο,	τις	Εβδομάδες	Ακαδημαϊκής	Καθοδήγησης		κατά	τη	
διάρκεια	των	οποίων	όλοι	οι	φοιτητές	συναντούν	τους	συμβούλους	τους	και	
συζητούν	μαζί	τους	για	την	ακαδημαϊκή	τους	πορεία.	

Ένισχυτικά μαθήματα
Σε	περίπτωση	που	αντιμετωπίζεις	δυσκολίες	σε	συγκεκριμένα	μαθήματα	
(π.χ.	Μαθηματικά,	Αγγλικά)	και	χρειάζεσαι	επιπρόσθετη	στήριξη,	το	
Πανεπιστήμιο	παρέχει	σειρά	ενισχυτικών	μαθημάτων,	κατά	τη	διάρκεια	του	
πρώτου	έτους,	που	θα	σε	βοηθήσουν	να	καλύψεις	τα	κενά	που	έχεις	και	να	
ενταχθείς	πιο	ομαλά	στα	μαθήματα	του	εξαμήνου.

Πρόγραμμα ύποδοχής και Ένημέρωσης 
νεοεισερχόμενων φοιτητών
Πριν	από	την	έναρξη	κάθε	εξαμήνου,	προσφέρεται	
πρόγραμμα	Υποδοχής	και	Ενημέρωσης	για	όλους	τους	νέους	
φοιτητές.	Μέσα	από	αυτό	μπορείς	να	ενημερωθείς	από	
αρμόδια	πρόσωπα	για	τις	διαδικασίες	και	τους	κανονισμούς	
λειτουργίας	του	Πανεπιστημίου,	τη	λειτουργία	ομίλων	
ενδιαφέροντος,	τις	αθλητικές	δραστηριότητες,	τη	φοιτητική	
μέριμνα,	καθώς	και	οτιδήποτε	αφορά	την	εξοικείωση	και	την	
ομαλότερη	προσαρμογή	σου	στα	νέα	ακαδημαϊκά	δεδομένα.	
Παράλληλα,	κατά	τη	διάρκεια	του	προγράμματος,	θα	γνωρίσεις	
το	ακαδημαϊκό	προσωπικό	του	Τμήματός	σου,	θα	εγγραφείς	
σε	μαθήματα	και	θα	παραλάβεις	το	εβδομαδιαίο	ωρολόγιο	
πρόγραμμά	σου.

Πριν την έναρξη 
των μαθημάτων 

Στήριξη κατά τη διάρκεια 
των σπουδών 
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ακαδημαϊκή Στήριξη 
από φοιτητές για φοιτητές 

Στο	Κέντρο	Φροντιστηριακής	Στήριξης	
από	Φοιτητές,	μπορείς	να	αποταθείς	για	
επιπρόσθετη	φροντιστηριακή	στήριξη	σε	
μαθήματα,	κυρίως	αρχικού	επίπεδου	(π.χ.	

Μαθηματικά,	Φυσική	κ.ά),	και	να	συναντήσεις	
έναν	από	τους	peer	tutor	μας.	Οι	peer	tutors	
μέσα	από	την	τακτική	επαφή	και	συνεργασία	
σε	βοηθούν	να	αναπτύξεις	τους	κατάλληλους	

τρόπους	μελέτης,	καθώς	και	άλλες	
απαραίτητες	ακαδημαϊκές	δεξιότητες.	

Οι	peer	tutors	είναι	συμφοιτητές σου	
με	άριστη	ακαδημαϊκή	επίδοση,	οι	οποίοι	
εργοδοτούνται	από	το	Πανεπιστήμιο,	και	

μέσα	από	ατομικές	ή	ομαδικές	συναντήσεις	
μπορούν να επιλύσουν τυχόν 

απορίες	που	έχεις	σε	μαθήματα,	τα	οποία	
υποστηρίζονται	από	το	Κέντρο.	

Είναι	σημαντικό	να	γνωρίζεις	πως	τα	
φροντιστηριακά	μαθήματα	δεν	αντικαθιστούν,	
αλλά	συμπληρώνουν	και	υποστηρίζουν	τη	

διδασκαλία	από	τους	καθηγητές.	

Προσωπική στήριξη
Εάν	αντιμετωπίζεις	οποιεσδήποτε	συναισθηματικές	ή	ψυχολογικές	
ανησυχίες,	αν	στοχεύεις	στην	ανάπτυξη	της	αυτοεκτίμησης	ή	των	
δεξιοτήτων	σου	ή	αν	απλώς	επιθυμείς	να	μιλήσεις	με	κάποιον	επαγγελματία	
για	θέματα	που	σε	προβληματίζουν,	τότε		μπορείς	να	αποταθείς	στο	
Συμβουλευτικό	Κέντρο	του	Πανεπιστημίου	και	να	προγραμματίσεις	
συνάντηση	με	κάποιον	από	τους	εγγεγραμμένους	συμβούλους	μας.	
Η	ομάδα	μας	απαρτίζεται	από	Κοινωνικό	Λειτουργό	και	Ψυχολόγο.	Είναι	
σημαντικό	να	γνωρίζεις	ότι	όλες	οι	συνεδρίες	είναι	εντελώς	εμπιστευτικές	
και	παρέχονται	δωρεάν	προς	όλους	τους	φοιτητές.		Μετά	την	πρώτη	
συνεδρία	και	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	σου		μπορεί	να	σου	προσφερθεί	
δωρεάν		βραχυπρόθεσμη	συμβουλευτική	στήριξη,	ατομική	ή	ομαδική	
ψυχοθεραπεία,	βιωματικά	εργαστήρια	ανάκτησης	δεξιοτήτων	ή	ακόμη	και	
να	παραπεμφθείς	σε	άλλες	σχετικές	υπηρεσίες	στην	κοινότητα.

Στήριξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες
Εάν	έχεις		συγκεκριμένες	ανάγκες,	οι	οποίες	προκύπτουν	από	ιατρικά	
θέματα,	κινητικές	ή	αισθητηριακές	δυσκολίες	ή	μαθησιακές	δυσκολίες,	που	
επηρεάζουν	την	ακαδημαϊκή	σου	πορεία,	είναι	σημαντικό	να	γνωρίζεις	πως		
μπορούμε	να	σε	στηρίξουμε.	Καλείσαι	να	μας	ενημερώσεις	το	συντομότερο	
δυνατό	για	να	μπορέσουμε	να	συζητήσουμε	λεπτομερώς	τις	ανάγκες	σου	
και	να	σχεδιάσουμε	μαζί		το	πλάνο	παροχής	διευκολύνσεων	και	στήριξης	
που	χρειάζεσαι.

Συμβουλευτικό
Κέντρο

Ύστερα	από	συχνές	επισκέψεις	
που	είχα	στο	Peer	Tutoring	
Center	και	με	την	πολύτιμη	
βοήθεια	της	Μαρίας,	κατάφερα	
να	λύσω	απορίες	που	είχα	
σε	κάποια	μαθήματα,	να	
βελτιώσω	την	ακαδημαϊκή	μου	
επίδοση	και	να	επιτύχω	σε	όλα	
μου	τα	μαθήματα.

Αντρέας
Πολιτικός Μηχανικός

“

”

Peer Tutoring Center

Μιχάλης Δ.

“

”

Σε	μια	δύσκολη	απόφασή	μου,	με	παρακίνησαν	
να	επισκεφτώ	το	Συμβουλευτικό	Κέντρο.	Είχα	
την	καλύτερη	προσέγγιση	και	καθοδήγηση.	Αν	
και	δεν	ήταν	εύκολο,	με	βοήθησαν	να	αναπτύξω	
την	αυτοπεποίθησή	μου,	να	δω	πως	έχω	
επιλογές	και	πιο	πολύ	να	πιστέψω	πως	μπορώ	
να	πετύχω	πράγματα	σε	προσωπικό	και	σε	
ακαδημαϊκό	μου	επίπεδο.
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Όταν	αποφάσισα	ότι	θα	ερχόμουν	στο	Πανεπιστήμιο	
Frederick	στο	Πρόγραμμα	της	Μηχανολογίας	όλη	η	
οικογένεια	μου	ήταν	ο	κάθε	ένας	με	τον	δικό	του	τρόπο	
δίπλα	μου	και	με	στήριζε.	Ήξερα	ότι	είχα	πολλές	αδυναμίες	
στα	μαθήματα,	αλλά	ήξερα	ότι	δεν	θα	είχα	δεύτερη	
ευκαιρία.	Αφιέρωνα	πάρα	πολλή	ώρα	στο	διάβασμα.	
Τελειώνοντας	τις	σπουδές	μου,	κατάφερα	να	αναδειχθώ	
ως	ο	φοιτητής	με	την	πιο	ψηλή	βαθμολογία	από	όλους	τους	
προπτυχιακούς	φοιτητές.	Τελείωσα	το	Πανεπιστήμιο	με	
συγκεντρωτικό	βαθμό	10	στα	10.	Πάντα	πίστευα	ότι	εμείς	
οι	άνθρωποι	έχουμε	πάρα	πολλές	δυνατότητες	και	το	τι	
πιστεύεις	για	τον	εαυτό	σου	είναι	αυτό	που	τελικά	καθορίζει	
το	μέλλον	σου.	Σε	κάθε	μας	απόφαση,	έχουμε	την	ευκαιρία	
και	την	επιλογή	να	αλλάξουμε	τη	ζωή	μας.

Οι	καθηγητές	στο	Frederick,	μου	έδιναν	πολλά.	Και	δεν	
εννοώ	μόνο	γνώσεις.	Η	στήριξή	τους	ήταν	τεράστια.	
Βρήκα	άτομα	να	πιστέψουν	σ’	εμένα	περισσότερο	και	
από	εμένα.	Για	μένα	όλες	οι	εμπειρίες	που	μου	πρόσφερε	
το	Πανεπιστήμιο	Frederick,	όπως	η	συμμετοχή	μου	στο	
FREDMUN,	αλλά	και	σε	άλλες	παρόμοιες	διοργανώσεις	
στο	εξωτερικό,	μου	επέτρεψαν	να	δω	πως	εφαρμόζονται	
στην	πράξη	όλα	αυτά	που	μαθαίναμε	στις	διαλέξεις	των	
μαθημάτων.	Απέκτησα	αυτοπεποίθηση	και	πίστη	στον	
εαυτό	και	στις	ικανότητές	μου.	Αυτό	που	κρατώ	απ’	όλο	
αυτό	το	όμορφο	ταξίδι	είναι	ότι	το	Frederick	πίστεψε	στην	
Ερμιόνη.	Και	στο	τι	μπορεί	να	κάνει	η	Ερμιόνη.	Με	στήριξε,	
με	εκτίμησε,	μου	πρόσφερε	μοναδικές	εμπειρίες	και	
ευκαιρίες	επειδή	απλά	πίστεψε	σ’	εμένα.

#TheJourneyToMySuccess	αντανακλά	την	
φιλοσοφία	του	Πανεπιστημίου	Frederick.	
Μιας	φιλοσοφίας	που	βάζει	στο	επίκεντρό	της	τον	
κάθε	φοιτητή.	

Η	έννοια	της	επιτυχίας	είναι	πολύ	διαφορετική	για	
τον	κάθε	ένα	από	εμάς.	Δεν	είναι	δεδομένη	ούτε	
σταθερή.	Στόχος	του	Πανεπιστημίου	Frederick	είναι	
να	βοηθήσει	τον	κάθε	ένα	φοιτητή	του	να	αποδώσει	
το	μέγιστο	των	δυνατοτήτων	του	και	μέσα	από	αυτή	
τη	διαδικασία	ο	ίδιος	να	ορίσει	τη	δική	του	επιτυχία.

Επιτυχία είναι 
να	συνειδητοποιείς	ότι	μια	εντελώς	διαφορετική	
ζωή	είναι	απλώς	μια	απόφαση	μακριά

TheJourney
  ToMySuccess

Με	σκοπό	να	παρουσιαστούν	
καθημερινές	ιστορίες	επιτυχίας	
φοιτητών	και	αποφοίτων	του	

Πανεπιστημίου,	δημιουργήθηκε	η	
ιστοσελίδα	#TheJourneyToMySuccess.	
Στόχο	έχει	να	αναδείξει	την	επιτυχία	
έτσι	όπως	την	όρισαν	αυτοί,	θέλοντας	
ταυτόχρονα	να	εμπνεύσει	και	τον	

καθένα	από	εμάς	να	ορίσει	τη	δική	του	
επιτυχία	και	να	δημιουργήσει	τη	δική	

του	πορεία.		

#
“

“

”

”

Επιτυχία είναι 
να	έχεις	δίπλα	σου	ανθρώπους	που	θα	πιστέψουν	
σ’	εσένα	περισσότερο	κι	από	εσένα

Ερμιόνη Τζηρίδου
Απόφοιτος Τμήματος Νομικής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Απόφοιτος Τμήματος Μηχανολόγων ΜηχανικώνΤο ξέρεις;

www.frederick.ac.cy/TheJourneyToMySuccess

#TheJourneyToMySuccess
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Καθόλη	τη	διάρκεια	των	σπουδών	μου,	είχα	δίπλα	μου	
τους	πιο	αφοσιωμένους	υποστηρικτές,	τους	καθηγητές	
μου!	Οι	καθηγητές	μας	αντιμετώπιζαν	ως	ξεχωριστές	
μονάδες.	Φρόντιζαν	να	ενδυναμώνουν	και	να	βελτιώνουν	
τις	αδυναμίες	μας	και	ταυτόχρονα	να	ενισχύουν	και	να	
εξελίσσουν	τις	δυνατότητές	μας.	Το	2013	αφού	αποφοίτησα,	
έγινα	δεκτή	να	συνεχίσω	τις	σπουδές	μου	σε	μεταπτυχιακό	
επίπεδο	στην	Κίνα	με	υποτροφίες	που	πρόσφερε	η	Λαϊκή	
Δημοκρατία	της	Κίνας	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick.	Η	κάθε	
μέρα	ήταν	μια	καινούργια	περιπέτεια.	Είδα	στην	πράξη	ότι	οι	
γνώσεις,	οι	εμπειρίες,	τα	συναισθήματα	και	οι	εικόνες	που	
αποκομίζουμε	καθορίζουν	το	ποιοι	είμαστε,	τους	στόχους	
μας,	τα	θέλω	μας,	τη	στάση	μας	απέναντι	στην	κοινωνία,	την	
οικογένεια	και	γενικότερα	τη	ζωή.

Αυτό	που	μου	έκανε	εντύπωση	ξεκινώντας	τις	σπουδές	μου,		
ήταν	ότι	οι	καθηγητές	έδιναν	σημασία,	μας	υπολόγιζαν.	Ένιωθα	
ότι	αμειβόμουν	για	τις	ώρες	που	αφιέρωνα	στο	διάβασμα.	
Ένιωθα	ότι	μπορούσα	να	βάλω	τη	θεωρία	στην	πράξη	αφού	
ποτέ	δεν	κάναμε	κάτι	θεωρητικό	που	να	μην	δούμε	την	πρακτική	
εφαρμογή	του	και	να	καταλάβουμε	γιατί	αυτό	έχει	σημασία.	
Ο	Καθηγητής	μου	Ανδρέας	Κωνσταντινίδης	ήταν	αυτός	που	
πρόσεξε	τον	ενθουσιασμό	μου	και	με	παρακίνησε	να	δουλέψω	
στο	Εργαστήριο	Κινητών	Συσκευών	(MDL).	Το	εργαστήριο	
μας	έφερε	σε	επαφή	με	επιχειρήσεις	στην	Κύπρο.	Αυτό	που	
κρατώ	ως	την	πιο	ξεχωριστή	εμπειρία	ήταν	όταν	κερδίσαμε	τον	
διαγωνισμό	Imagine	Cup	σε	εθνικό	επίπεδο,	προκριθήκαμε	
μεταξύ	161	χωρών	σε	δεύτερο	διαγωνισμό	και	προχωρήσαμε	
στον	τελικό	με	άλλες	33	ομάδες	στο	Seattle	στην	Αμερική.

Από	μικρή	ηλικία	ξεχώριζα	για	τις	επιδόσεις	μου	και	διακρινό-
μουν	χωρίς	να	καταβάλλω	ιδιαίτερη	προσπάθεια.	Είτε	ήταν	
στη	μαθηματική	ολυμπιάδα,	είτε	ήταν	στον	στίβο,	είτε	ήταν	
στην	εκμάθηση	μια	νέας	γλώσσας.	Είχα		αρκετά	όνειρα,	αλλά	
μπαίνοντας	στην	εφηβεία	κάπου	χάθηκαν.	Μπορώ	να	πω	με	
σιγουριά	πως	οι	σημαντικές	αλλαγές	της	ζωής	μου	ξεκίνησαν	
από	τη	στιγμή	που	πήγα	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick.	Μόλις	
άρχισαν	τα	μαθήματα,	όλα	μου	τα	όνειρα	επέστρεψαν.	Οι	
στόχοι	μου,	η	θέλησή	μου,	τα	κίνητρά	μου,	ο	ενθουσιασμός	
μου	για	τη	μάθηση.	Όλα	ήτανε	ξανά	εκεί!	Ήτανε	σαν	να	
ξαναβρήκα	τον	εαυτό	μου.	Οι	καθηγητές	μου	κατάφεραν	να	
φέρουν	στην	επιφάνεια	τον	καλύτερό	μου	εαυτό	και	να	με	
κάνουν	να	θέλω	να	γίνω	καλύτερο	και	σπουδαιότερο	άτομο.	
Ήθελα	να	γίνω	τόσο	σπουδαία	όπως	αυτοί.

Το	Λύκειο	για	εμένα	ήταν	μια	περίοδος	που	δεν	είχα	στόχους.	
Τον	πρώτο	χρόνο	των	σπουδών	μου	δεν	έδινα	πολλή	σημασία	
στα	μαθήματά	μου.	Παρόλα	αυτά,	είδα	ότι	οι	καθηγητές	μου	
ενδιαφέρονταν	και	νοιάζονταν	για	εμένα.	Μπορεί	να	μην	
καταλάβαινα	γιατί	έδειχναν	τόσο	ενδιαφέρον,	όμως	αυτό	
άρχισε	να	με	γεμίζει	με	αυτοπεποίθηση	και	από	τότε	άρχισα	να	
προσπαθώ	περισσότερο.	Χωρίς	να	το	καταλάβω	είχα	βάλει	και	
τους	πρώτους	μου	στόχους.	Όταν	έμαθα	ότι	στο	Πανεπιστήμιο	
θα	λειτουργούσε	Ακαδημία	Ρομποτικής,	αποφάσισα	να	
ενταχθώ	στο	δυναμικό	της.	Μου	άρεσε	πάρα	πολύ	η	ιδέα	το	
ότι	θα	συνδύαζα	τα	δυο	πράγματα	που	αγαπούσα:	διδασκαλία	
και	τεχνολογία.	Απασχολούμαι	πλέον	πλήρως	στην	Ακαδημία	
Ρομποτικής	και	έχω	πλέον	αναλάβει	εκτός	από	τα	διδακτικά,	
διοικητικά	και	οργανωτικά	καθήκοντα.	Είμαι	πάρα	πολύ	
ενθουσιασμένος	για	τον	νέο	αυτό	ρόλο	που	έχω.

Επιτυχία είναι 
να	μπορείς	να	αναπτύσσεις	τον	εαυτό	σου	κάθε	
μέρα	και	περισσότερο

Επιτυχία είναι 
να	νιώθεις	ότι	αυτό	που	κάνεις	αναγνωρίζεται	
και	έχει	αξία

“

“

“

“

” ”

” ”

Επιτυχία είναι 
να	μπορείς	να	καθορίσεις	το	μέλλον	σου

Επιτυχία είναι 
να	βρίσκεις	και	να	κάνεις	αυτό	που	αγαπάς

Βάια Παμπόρη
Απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Χρήστος Χριστοδούλου

Απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

Παυλίνα Πλάτωνος
Απόφοιτος Τμήματος Αρχιτεκτονικής

Χριστόφορος Κρόνης
Απόφοιτος Τμήματος Πληροφορκής και Μηχανικής 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
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Άμεσα	συνδεδεμένη	με	την	ποιότητα	των	προγραμμάτων	που	
προσφέρονται	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	είναι	και	η	μορφή	και	
μεθοδολογία	διδασκαλίας	που	θα	χρησιμοποιηθεί	για	να	σου	μεταφέρει	
τις	γνώσεις	και	τις	δεξιότητες	του	προγράμματος	που	θα	επιλέξεις.	
	
Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	μπορείς	να	νιώθεις	βέβαιος	ότι	δίνεται	η	
μέγιστη	προτεραιότητα	στην	παροχή	της	καλύτερης	δυνατής	εκπαιδευτικής	
υπηρεσίας	προς	τους	φοιτητές.	Επενδύουμε	συνεχώς	στη	βελτίωση	
της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας	εντάσσοντας	τις	σύγχρονες	τάσεις	στην	
πανεπιστημιακή	εκπαίδευση.	

Η	διδασκαλία	στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	δεν	εξαντλείται	
στις	διαλέξεις	στις	αίθουσες	διδασκαλίας	καθώς	τα	μαθήματα	
χαρακτηρίζονται	από	πλήθος	μεθόδων	όπως	είναι	οι	δημιουργικές	
συζητήσεις,	η	λύση	προβλημάτων,	πρακτική	άσκηση,	projects,	ποικιλία	
χρήσης	οπτικοακουστικών	μέσων,	εργαστηρίων,	επισκέψεων	σε	
επαγγελματικούς	χώρους	και	χρήση	εξ’αποστάσεως	μάθησης	μέσω	
ηλεκτρονικής	πλατφόρμας.	Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	μπορείς	να	
νιώθεις	σιγουριά	ότι	θα	μάθεις	αυτό	που	σπουδάζεις	και	αυτό	θα	σε	κάνει	
να	ξεχωρίσεις	στην	αγορά	εργασίας.

που	εμπνέει
Διδασκαλία
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Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	η	φιλοσοφία	μας	είναι	ότι	στο	επίκεντρο	όλων	των	
δραστηριοτήτων	μας	είσαι	εσύ,	ο	φοιτητής.	Με	τον	τρόπο	αυτό	η	αριστεία	στη	
διδασκαλία	και	τη	μάθηση	δεν	είναι	απλά	λόγια,	αλλά	μέσα	από	τις	πράξεις	μας	
μετουσιώνονται	σε	ουσία.	

Τι σημαίνει αυτό
για εσένα;
Αυτό	που	κάνει	το	Πανεπιστήμιο	να	

ξεχωρίζει	(και	αυτό	έχει	τη	μεγαλύτερη	
σημασία	για	σένα)	είναι	η	αφοσίωσή	

του	στην	παροχή	ποιοτικής	διδασκαλίας	
μέσω	της	οποίας	θα	μάθεις	όλα	όσα	
χρειάζεται	να	ξέρεις.	Προτεραιότητά	

μας	είναι	η	δημιουργία	μιας	κοινότητας	
μάθησης	μέσω	της	οποίας	θα	υπάρξει	
συστηματική	θετική	επίδραση	στον	

τρόπο	που	μαθαίνεις,	σκέφτεσαι,	δρας	
και	αισθάνεσαι.	

Διδακτορικοί φοιτητές του 
Τμήματος Επιστημών Αγωγής 

σε πείραμα για εναλλακτικά 
μοντέλα μάθησης Φυσικών 
Επιστημών στο πλαίσιο της 

έκθεσης SciFun
του Πανεπιστημίου

Έκθεση έργων φοιτητών 
Τμήματος Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών

Συζήτηση καθηγητών Γιώργου 
Μπαμπινιώτη και Δημήτρη 
Νανόπουλου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου

Διδακτορικοί φοιτητές των Τμημάτων 
Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
κατάκτησαν την τρίτη θέση ανάμεσα σε 843 
ομάδες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό Ericsson Innovation 
Awards 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
ομάδα κατατάχθηκε 2 θέσεις πιο κάτω από 
το Πανεπιστήμιο του British Columbia στον 
Καναδά και το MIT στην Αμερική.
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Ενεργοί            
  Φοιτητές
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	προωθεί	την	εμπλοκή	των	φοιτητών	του	σε	δραστηριότητες	
ερευνητικών	ομάδων	του	Πανεπιστημίου	έτσι	ώστε,	κατά	τη	διάρκεια	των	σπουδών	τους	να	
έχουν	τη	δυνατότητα	να	δουλέψουν	σε	πραγματικές	συνθήκες	εργασίας,	να	διασυνδεθούν	
με	τη	βιομηχανία	και	να	αναπτύξουν	προσωπικές	και	επικοινωνιακές	δεξιότητες	καθώς	και	
άλλες	δεξιότητες	που	είναι	σημαντικές	για	τους	μελλοντικούς	εργοδότες.

Τι σημαίνει αυτό
για εσένα;
Οι	φοιτητές	που	εμπλέκονται	στις	
δραστηριότητες	έχουν	την	ευκαιρία	
να	εξασκήσουν	τις	δεξιότητες	τους	
σε	ένα	ανταγωνιστικό	περιβάλλον,	

να	αναπτύξουν	δεξιότητες	και	
να	εμπλουτίσουν	με	επιτυχίες	το	

βιογραφικό	τους.

Εργαστήριο Κινητών Συσκευών
Mobile Devices Laboratory-MDL

Το	Mobile	Devices	Laboratory	(MDL)	έχει	δημιουργηθεί	
από	το	Τμήμα	Πληροφορικής	και	Μηχανικής	Ηλεκτρονικών	
Υπολογιστών	του	Πανεπιστημίου	Frederick	και	ασχολείται	
με	ένα	ευρύ	φάσμα	τεχνολογιών	και	εφαρμογών	
που	σχετίζονται	με	το	Διαδίκτυο,	τις	έξυπνες	(κινητές)	
συσκευές,	τα	κοινωνικά	δίκτυα,	με	τεχνολογίες	διεπαφής	
του	ανθρώπου	με	το	περιβάλλον	και	συσκευές	φυσικής	
αλληλεπίδρασης.

Οι	συνεργασίες/επιχορηγήσεις	που	έχει	το	Εργαστήριο,	
δίνουν	τη	δυνατότητα	στους	φοιτητές	να	έρθουν	σε	
επαφή	με	πραγματικά	βιομηχανικά	έργα,	αλλά	και	να	
διασυνδεθούν	με	τη	βιομηχανία	της	Κύπρου	και	του	
εξωτερικού,	αποκτώντας	έτσι	μεγαλύτερη	αυτοπεποίθηση	
και	αυξάνοντας	κατά	πολύ	τις	ευκαιρίες	εργοδότησής	τους	
αφού	αποφοιτήσουν	από	το	Πανεπιστήμιο.

Κάθε	εργαστήριο	και	κάθε	ερευνητική	μονάδα	του	Πανεπιστημίου	
αναπτύσσει	τη	δική	της	κοινότητα	που	αποτελείται	από	φοιτητές	με	
κοινά	ενδιαφέροντα.	Το	Πανεπιστήμιο	προσφέρει	στους	φοιτητές	
τη	δυνατότητα	συμμετοχής	σε	αυτές	τις	ομάδες	παράλληλα	με	τις	
σπουδές	τους.	Οι	φοιτητές	μπορούν	να	συμμετέχουν	σε	αυτές	και	να	
συνεργαστούν	με	άλλα	άτομα	με	τα	οποία	έχουν	κοινά	ενδιαφέροντα.	
Ενδεικτικά	παραδείγματα	αυτών	των	ομάδων	είναι	η	Ακαδημία	
Ρομποτικής,	το	Εργαστήριο	Ηλεκτρονικής	Υγείας	(e-Health	Lab),	
το	Εργαστήριο	Ρομποτικής	και	Αυτόματων	Συστημάτων	(RAS),	
το	Εργαστήριο	Κινητών	Συσκευών	(MDL),	η	ομάδα	Formula	του	
Πανεπιστημίου	Frederick	και	το	FREDMUN.

10 πρώτες
θέσεις 

ΣΕ ΔΙΕθΝΕΙΣ ΔΙΑγωΝΙΣμΟΥΣ
όπως Microsoft Imagine Cup, Hackathon, 
Microsoft Windows Developer Contest

>20 
>150.000 
downloads

εφαρμογών με

Ανάπτυξη 2016
Βραβείο 
Καινοτομίας
στα «Βραβεία Νεολαίας» 
του  Συνεργατισμού 
και του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου

mdl.frederick.ac.cy



-38- -39-

 

Η	ομάδα	«FUF	Racing	Team»	του	Πανεπιστημίου	Frederick	
είναι	η	πρώτη	κυπριακή	ομάδα	σε	πανεπιστημιακό	επίπεδο,	που	
κατασκεύασε	αγωνιστικό	μονοθέσιο	αυτοκίνητο,	τύπου	Formula.	
Το	αγωνιστικό	αυτό	αυτοκίνητο,	έλαβε	μέρος	στον	παγκόσμιο	
διαγωνισμό	Formula	Student	στην	Ιταλία	τον	Ιούλιο	του	2017.	

Η	ιδέα		πίσω	από	τον	διαγωνισμό	Formula	Student	είναι	
ότι	ένα	πανεπιστήμιο	πρέπει	να	δημιουργήσει	μια	ομάδα	
αγωνιστικής	Φόρμουλα,	έναν	οργανισμό	δηλαδή	στον	οποία	
να	περιλαμβάνονται	όλα	τα	τμήματα	μιας	ομάδας	Φόρμουλα,	
από	τον	σχεδιασμό	και	την	κατασκευή	ενός	αυτοκινήτου	μέχρι	
την	εξεύρεση	χορηγών	και	προβολή	της	ομάδας.	Το	πρωτότυπο	
αγωνιστικό	αυτοκίνητο	αξιολογείται	για	τη	δημιουργικότητα,	
την	καινοτομία	και	την	αποδοτικότητά	του,	κατά	πόσον	μπορεί	
να	περάσει	στην	παραγωγή	και	αν	υπάρχουν	έξυπνες	ή	και	
πρωτοποριακές	λύσεις	στα	διάφορα	προβλήματα.	

Επόμενος	στόχος	της	ομάδας,	είναι	ο	διαγωνισμός	που	θα	γίνει	
στην	πίστα	«Riccardo	Paletti	Circuit»	στην	Πάρμα	της	Ιταλίας	το	
καλοκαίρι	2018.

eHealth Lab
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας

Το	eHealth	Lab	είναι	ένα	από	τα	εργαστήρια	του	Τμήματος	
Πληροφορικής	και	Μηχανικής	Ηλεκτρονικών	Υπολογιστών	
του	Πανεπιστημίου	Frederick.	Οι	κύριοι	στόχοι	του	
εργαστηρίου	είναι	η	διεξαγωγή	έρευνας	και	εκπαίδευσης	
στον	χώρο	των	εφαρμογών	πληροφορικής	στην	υγεία.	
Μέλη	του	εργαστηρίου	είναι	ακαδημαϊκοί,	μεταπτυχιακοί	και	
προπτυχιακοί	φοιτητές.	Οι	φοιτητές	εμπλέκονται	όχι	μόνο	
σε	θεωρητικό	επίπεδο,	αλλά	και	σε	πρακτικό	αφού	όλες	οι	
εργασίες	γίνονται	σε	συνεργασία	με	τη	βιομηχανία	με	σκοπό	
την		επίλυση	πραγματικών	προβλημάτων	που	μπορεί	να	
προκύψουν	στο	χώρο.

Οι	φοιτητές	του	Πανεπιστημίου	
Frederick,	έχουν	τη	δυνατότητα	
να	συμμετέχουν	σε	ένα	
project	παγκόσμιας	εμβέλειας	
το	οποίο	τους	προσφέρει	
γνώση,	μοναδικές	εμπειρίες,	
επαφή	με	επαγγελματίες	και	
εταιρείες,	δημιουργία	πνεύματος	
συνεργασίας	και	ομαδικότητας,	
καθώς	επίσης	άμεση	εφαρμογή	
των	θεωρητικών	τους	γνώσεων	
σε	βιωματική	εμπειρία.		

Αντώνιος Λόντος
Υπεύθυνος Καθηγητής

“

”

FUF Racing Team

Frederick University Formula Racing Team

ehealth.frederick.ac.cy

FREDM    N
CYPRUS

fredmun.org

FREDMUN 
Frederick Model United Nations

Το	Πανεπιστήμιο	είναι	το	πρώτο	Πανεπιστήμιο	στην	Κύπρο	
που	διοργάνωσε	σε	πανεπιστημιακό	επίπεδο	«Μοντέλο	
Προσομοίωσης		Ηνωμένων	Εθνών».	Το	FREDMUN,	
διοργανώθηκε	με	την	υποστήριξη	και	αναγνώριση	του	ΟΗΕ,	
υπό	την	αιγίδα	του	Προέδρου	του	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	
στα	πρότυπα	των	αντίστοιχων	μοντέλων	που	διοργανώνονται	
από	τα	μεγαλύτερα	Πανεπιστήμια	του	κόσμου.

Το	«Μοντέλο	Ηνωμένων	Εθνών»,	αποτελεί	τον	πιο	
πετυχημένο	θεσμό,	πρόσκλησης	μαθητών	και	φοιτητών,	σε	
ειδικά	εργαστήρια	προσομοίωσης	των	τρόπων	εργασίας	
στα	θεσμικά	όργανα	ενός		κορυφαίου	υπερεθνικού	φορέα.	
Οι	συμμετέχοντες	ερευνούν	μια	χώρα,	αναλαμβάνουν	ρόλο	
διπλωμάτη,	διερευνούν	διεθνή	θέματα,	συνεξετάζουν,	
μελετούν,	συμβουλεύονται	και	κατόπιν	αναπτύσσουν	λύσεις	
σε	παγκόσμια	ζητήματα.

Οι	φοιτητές	που	συμμετέχουν	έχουν	την	ευκαιρία	να	
ασχοληθούν	με	πραγματικά	σύγχρονα	προβλήματα,	να	βρουν	
λύσεις	σε	μείζονα	ζητήματα	και	να	εφαρμόσουν	στην	πράξη	
όλα	όσα	μαθαίνουν	στη	θεωρία.

ύΠοΣτηριξη ΈΠΈιγούΣαΣ 
ΠρονοΣοΚομΈιαΚηΣ 

φροντιδαΣ 

ΈΠΈξΈργαΣια Και 
αναλύΣη ιατριΚηΣ 

ΈιΚοναΣ

τομΈιΣ
δραΣτηριοτηταΣ

αΠοΚαταΣταΣη 
αΣθΈνών

ύΠοΒοηθηΣη 
διαγνώΣηΣ

διαχΈιριΣη ύΠηρΈΣιών 
ύγΈιαΣ ΣΈ ΠΈριΠτώΣΈιΣ 

μαζιΚών ΚαταΣτροφών
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Ακαδημία Ρομποτικής 

Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	πρωτοπορεί	στον	τομέα	της	
ρομποτικής.	Η	Ακαδημία	Ρομποτικής	είναι	μια	ερευνητική	και	
εκπαιδευτική	μονάδα	η	οποία	ξεκίνησε	τη	λειτουργία	της	το	
2013,	με	τη	συνεργασία	του	Τμήματος	Επιστημών	της	Αγωγής	
και	του	Τμήματος	Πληροφορικής	και	Μηχανικής	Ηλεκτρονικών	
Υπολογιστών	του	Πανεπιστημίου	Frederick.	Στελεχώνεται	
με	φοιτητές	και	απόφοιτους	των	προπτυχιακών	και	
μεταπτυχιακών	προγραμμάτων	σπουδών	των	δύο	Τμημάτων.

Πρωταρχικός	σκοπός	της	Ακαδημίας	είναι	η	διεξαγωγή	
έρευνας	και	η	ανάπτυξη	του	τομέα	της	εκπαιδευτικής	
ρομποτικής,	όπως	επίσης	και	η	προώθηση	της	ρομποτικής	στο	
κυπριακό	εκπαιδευτικό	σύστημα	και	γενικότερα	στην	κυπριακή	
κοινωνία.	

akrob.frederick.ac.cy

robotics.frederick.ac.cy

Το	Εργαστήριο	Ρομποτικής	και	Αυτόματων	Συστημάτων	του	
Πανεπιστημίου	Frederick	διεξάγει	έρευνα	σε	διάφορους	τομείς	
της	ρομποτικής,	κυρίως	σε	κινητά	ρομποτικά	συστήματα.	

Το	εργαστήριο	στεγάζει	έναν	μεγάλο	αριθμό	ρομποτικών	
συστημάτων.	Τα	περισσότερα	είναι	κατασκευές	που	έχουν	
δημιουργηθεί	από	το	προσωπικό	του	εργαστηρίου	αλλά	και	
φοιτητές	που	διεξάγουν	τις	πτυχιακές	τους	εργασίες	στον	τομέα	
της	ρομποτικής.

Το	εργαστήριο	RAS	παρέχει	στους	φοιτητές	και	ερευνητές	
την	ευκαιρία	να	εργαστούν	σε	προηγμένες	τεχνολογίες	
ρομποτικής	και	στην	ανάπτυξη	νέων	ρομποτικών	εφαρμογών.	
Οι	πλείστες	εργασίες	επικεντρώνονται	σε	συστήματα	ελέγχου	
αυτοκινούμενων	ρομπότ	και	άλλων	αυτομάτων	συστημάτων,	
σε	λογισμικά	ελέγχου,	στη	συλλογή	πληροφοριών	μέσω	
αισθητήρων,	στη	δημιουργία	ρομπότ	και	σε	συστήματα	
πλοήγησης	για	αυτόνομα	και	ημιαυτόνομα	ρομπότ.

Οι	φοιτητές	έχουν	την	ευκαιρία	
να	λάβουν	μέρος	σε	ερευνητικά	
προγράμματα,	να	σχεδιάσουν	
και	να	αναπτύξουν	ποικιλία	
ρομποτικών	μοντέλων,	να	
αποκτήσουν	εμπειρία	σε	διάφορα	
περιβάλλοντα	προγραμματισμού,	
να	αναπτύξουν	εκπαιδευτικό	
υλικό	και	δραστηριότητες,	
να	αποκτήσουν	εμπειρίες	
διδασκαλίας,	κλπ.

Νίκλεια Ετεοκλέους
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

“

”

Η	έρευνα	του	εργαστηρίου	
ΡΑΣ	επικεντρώνεται	σε	έργα	
που	χρηματοδοτούνται	από	την	
τοπική	βιομηχανία	και	άλλους	
οργανισμούς,	όπως	το	Ίδρυμα	
Προώθησης	Έρευνας	(ΙΠΕ).	

Γιώργος Δημητρίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

“

”

Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτόματων Συστημάτων - RAS
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Εκπαίδευση
Σε	βοηθάμε	να	εμπλουτίσεις	την	ακαδημαϊκή	σου	γνώση	στο	εξωτερικό:
-	Να	παρακολουθήσεις	ένα	εξάμηνο	ή	ένα	ακαδημαϊκό	έτος	σε	
	 συνεργαζόμενο	πανεπιστήμιο,	με	υποτροφία	που	καλύπτει	τα	
	 μεταφορικά	και	τα	έξοδα	διαβίωσης	(πρόγραμμα	Erasmus+).
-	Να	εξασφαλίσεις	υποτροφία	για	συνέχιση	σπουδών	σε	
	 κορυφαία	πανεπιστήμια	και	ερευνητικά	κέντρα	(ΗΠΑ,	Ρωσία,	
	 Κίνα,	Αγγλία,	Ελλάδα,	κ.ά.).
-	Να	συμμετάσχεις	σε	εκπαιδευτικά	ταξίδια	που	διοργανώνουν	
	 ακαδημαϊκοί	του	κλάδου	σου,	να	παρακολουθήσεις	
	 θερινά	σχολεία/μαθήματα.

Κατάρτιση
Σε	βοηθάμε	να	διαμορφώσεις	μια	σταδιοδρομία	χωρίς	σύνορα:
-	Να	εργαστείς	μέσω	υποτροφίας	σε	μια	ευρωπαϊκή	χώρα	για	
	 διάστημα	από	2-12	μήνες	(πρόγραμμα	Erasmus+).
-	Nα	αποκτήσεις,	ως	φοιτητής	ή	απόφοιτος,	επαγγελματική	
	 πείρα	σε	όλο	τον	κόσμο	μέσω	του	προγράμματος	IAESTE,	
	 του	Vulcanus	in	Japan	και	πολλών	άλλων	επιχορηγημένων	
	 προγραμμάτων.
-	Να	συμμετάσχεις	σε	εθελοντικές	δράσεις,	να	διεκδικήσεις	
	 πρακτική	άσκηση	και	εργασία	στα	θεσμικά	όργανα	της	Ε.Ε.,	
	 να	λάβεις	μέρος	σε	διεθνείς	διαγωνισμούς.

#εργασία

#παγκόσμιος_φοιτητής

#παγκόσμιος_επαγγελματίας

#σπουδές

#μοναδικές_εμπειρίες
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Ανοίγουμε	μαζί	παγκόσμιους

ορίζοντες

Βαρνάβας Μυτιληναίος, Υπεύθυνος Λειτουργός, Πρόγραμμα Erasmus+

Ανοίγουμε	παγκόσμιους	ορίζοντες	γνώσης	και	σταδιοδρομίας,	προσφέροντας	πολλές	
επιχορηγούμενες	ευκαιρίες	εκπαίδευσης	και	κατάρτισης	στο	εξωτερικό.	Στόχος	μας	είναι	
να	προετοιμάσουμε	κατάλληλα	τους	φοιτητές	μας,	ώστε	να	νιώσουν	σαν	στο	σπίτι	τους	σε	
όποια	γωνιά	του	κόσμου	κι	αν	βρεθούν! ”
“

Από	τα	πρώτα	χρόνια	φοίτησης,	σου	παρέχουμε	πολλές	ευκαιρίες	
εκπαίδευσης	και	κατάρτισης	στο	εξωτερικό	μέσω	υποτροφιών,	
επιχορηγήσεων	και	συνεργασιών	που	επιτυχώς	εξασφαλίζουμε	για	σένα	
κάθε	χρόνο.

Το ξέρεις;
Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	είναι	
το	μόνο	Κυπριακό	Πανεπιστήμιο	
που	αναγνωρίστηκε	από	την	Ε.Ε.	
ως	πρότυπο	για	την	εφαρμογή	του	
προγράμματος	Erasmus+	κατά	την	
ακαδημαϊκή	χρονιά	2015/16
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Βαρνάβας Μυτιληναίος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Σπουδές στην Πολωνία

Εντελώς μόνη σε μία χώρα; Ήταν 
κάτι που με φόβιζε! Το πρόγραμμα 
Erasmus+ με βοήθησε να 
ανοιχτώ σε καινούριες παρέες, να 
κοινωνικοποιηθώ και να γίνω πιο 
ανοιχτόμυαλη! ”

“

Πολυξένη Νικολάου
Τμήμα Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής
Σπουδές στην Ολλανδία.

Υπέροχη εμπειρία, νέος 
κόσμος, νέες προκλήσεις! Με τη 
συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 
Erasmus+, απέκτησα την πρώτη 
μου εργασιακή εμπειρία σε 
νηπιαγωγείο στην Πολωνία, και 
κατάφερα να ζήσω αξέχαστες 
εμπειρίες! 

Μέσω του προγράμματος 
Erasmus, είχα την ευκαιρία να 
ζήσω μια εντελώς διαφορετική 
φοιτητική ζωή! Οι νέοι μου 
φίλοι προέρχονται από κάθε 
γωνιά του κόσμου και μαζί τους, 
ταξιδεύοντας, έζησα αξέχαστες 
στιγμές!

Φοίτησα στο εξωτερικό για ένα 
εξάμηνο και έζησα μία διαφορετική 
φοιτητική ζωή και κουλτούρα 
πολυπολιτισμικότητας!

”

”

”

“

“

“

Μαριλένα Καλλή
Τμήμα Επιστημών Αγωγής
Εργασία στην Πολωνία

Κύπρος Λίλης
Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σπουδές στη Σκωτία

Κλείτος Δημητρίου
Πρόγραμμα Επιμετρητή Ποσοτήτων
Σπουδές στη Φινλανδία

”

“Με την υποτροφία που έλαβα 
από το πρόγραμμα, έγινα ο 
απόλυτος εξερευνητής!  Με ένα 
σακίδιο στον ώμο είχα την τύχη 
να ταξιδέψω σε πάνω από 20 
ευρωπαϊκές πόλεις.

”

“

Γεωργία Σπύρου
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εργασία στην Ελλάδα

Mέσω της απόφασής μου να 
συμμετάσχω στο πρόγραμμα 
ERASMUS, αποκόμισα αρκετά 
επαγγελματικά και προσωπικά 
οφέλη!
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Σχεδιάζουμε	μαζί

μέλλον

Στόχος	μας	είναι	όλοι	οι	φοιτητές	μας	να	διαμορφώσουν	με	επιτυχία	το	μέλλον	που	
ονειρεύονται!	Φοιτητές	που	αξιοποιούν	από	νωρίς	τις	υπηρεσίες	μας,	εξασφαλίζουν	
επιτυχώς	ανταγωνιστικές	θέσεις	εργασίας	και	υποτροφίες.”
“

το επαγγελματικό σου

Το ξέρεις

93% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗμΕΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

90%

222

70%

>1000
€ 659 000

100+
A JOB FOR

YOU!

75%
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙωΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η γνώση και η επαγγελματική 
καθοδήγηση που έλαβα σε συνδυασμό με 
το δίκτυο εργοδοτών του Πανεπιστημίου, 
μου εξασφάλισαν άμεσα μια θέση 
εργασίας στη Samsung, κορυφαία 
διεθνή εταιρεία τηλεπικοινωνίας.”Φλωρής Θεοδούλου, απόφοιτος Τμήματος 
Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

“

Με τη σωστή καθοδήγηση από το Πανεπιστήμιο, 
βρέθηκα το καλοκαίρι του 2ου έτους των σπουδών 
μου να δουλεύω στο Czech Technical University στην 
Πράγα. Από τον Αύγουστο του 2013 εργάζομαι πλέον 
μόνιμα στην Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου στη 
Φλωρεντία. Είμαι πολύ ευγνώμων στο Πανεπιστήμιο 
Frederick για την υποστήριξη στα πρώτα μου 
επαγγελματικά βήματα.

Χαραλαμπία Θεοκλή
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής

“

”

”

“

Φοίβος Φράγκος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Μεταπτυχιακός υπότροφος στο Tsinghua University 
της Κίνας (Νο 25 στον κόσμο)

Με τη βοήθεια του Γραφείου Σταδιοδρομίας 
και Διασύνδεσης, με αποδέχτηκαν με πλήρη 
υποτροφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Environmental Engineering and Manage-
ment στο Tsinghua University, ένα από τα 
καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως.

300+
ΕΠΑγγΕΛμΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟθΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1750
(2012-2017)

80%
ΑμΕΣΗ ΕΡγΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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4ετές Πλάνο Σταδιοδρομίας

Θα	σε	βοηθήσουμε	να	εμπλουτίσεις	
το	βιογραφικό	σου	σημείωμα	ώστε	
να	ξεχωρίσεις	αμέσως	στην	αγορά	
εργασίας,	μέσα	από	ένα	ευρύ	φάσμα	
υπηρεσιών	που	παρέχονται	δωρεάν,	
δια	ζώσης	και	εξ	αποστάσεως,	πριν,	
κατά	τη	διάρκεια,	μετά	το	πέρας	των	
σπουδών	και	για	όλη	σου	τη	ζωή.

Με	εμπειρία	πέραν	των	50	ετών	στην	ανάδειξη	νέων	ταλέντων	και	επιτυχημένων	επαγγελματιών,	σου	παρέχουμε	
όλα	τα	εργαλεία	για	να	σχεδιάσεις	βήμα	βήμα	το	4ετές	πλάνο	σταδιοδρομίας	σου	και	να	αναπτύξεις	τα	εφόδια	που	
αναζητούν	οι	εργοδότες	σήμερα,	διασυνδέοντάς	σε	με	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	δίκτυα	επαγγελματιών	στην	Κύπρο	και	
στο	εξωτερικό.	

Προσαρμογή
στο ακαδημαϊκό 

περιβάλλον. Εξερεύνηση 
ενδιαφερόντων, αξιών.
Συμμετοχή σε ομίλους 

του Πανεπιστημίου.

Πληροφόρηση και 
αξιοποίηση ευκαιριών:

Πρακτική άσκηση 
στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. Εθελοντισμός. 
Εργαστήρια 

σταδιοδρομίας.

Απόφαση για το 
επόμενο ακαδημαϊκό 
ή επαγγελματικό μου 
βήμα. Δικτύωση με 

εργοδοτικόυς φορείς. 
Επιχορήγηση για 

κατάρτιση/εργοδότηση. 
Υποτροφίες για συνέχιση 

σπουδών.

Επαγγελματικές δεξιότητες, 
τεχνικές δικτύωσης, 

συνέντευξης εργασίας, 
Ετοιμασία φακέλου 

εργοδότησης 
(βιογραφικό σημείωμα κ.λπ.). 

Πρακτική άσκηση. Μερική 
απασχόληση.

4ετές
ΠλΑνο

στΑδΙοδρομΙΑσ

Το ξέρεις;
Εργοδότες	από	όλους	τους	κλάδους	
της	βιομηχανίας	υποστηρίζουν	ότι	
“το Πανεπιστήμιο Frederick 

προετοιμάζει κατάλληλα τους 
νέους για να ενταχθούν άμεσα 

σε απαιτητικά περιβάλλοντα 
εργασίας”.

Έργαλειοθήκη 
Σταδιοδρομίας

Μέσω	της	διαδικτυακής	
πλατφόρμας	του	

Γραφείου	Σταδιοδρομίας	
και	Διασύνδεσης	του	

Πανεπιστημίου	Frederick,	
έχεις	πρόσβαση	σε	πρακτικές	
συμβουλές	και	παραδείγματα	
βιογραφικού	σημειώματος,	
συνοδευτικών	επιστολών,	
συνεντεύξεων,	τεχνικών	
δικτύωσης	και	αναζήτησης	
εργασίας	και	ανάπτυξης	

επαγγελματικών	
δεξιοτήτων.

Πύλη Ένημέρωσης

Η	διαδικτυακή	πλατφόρμα	
του	Γραφείου	Σταδιοδρομίας	

και	Διασύνδεσης	του	
Πανεπιστημίου	Frederick,	

σε	ενημερώνει	για	ευκαιρίες	
πρακτικής	άσκησης,	μερικής	
και	πλήρους	απασχόλησης,	
απόκτησης	πείρας	μέσω	του	
σχήματος	εργοδότησης	εντός	
του	Πανεπιστημίου,	υποτροφίες	

συνέχισης	σπουδών,	
συμμετοχή	σε	προγράμματα	

κατάρτισης,	ευκαιρίες	
εθελοντισμού,	έρευνας	

και	νεανικής
επιχειρηματικότητας.

Έπιπρόσθετη Βοήθεια που 
Κάνει τη διαφορά

Συμμετοχή	σε	εργαστήρια	
και	ημερίδες	σταδιοδρομίας,	
γνωριμία	με	επαγγελματίες	
του	κλάδου	σου,	προσωπική	
επαγγελματική	καθοδήγηση,	
έντυπα	ενίσχυσης	νεανικής	

απασχόλησης,	βάση	
δεδομένων	με	βιογραφικά	
σημειώματα	φοιτητών		και	
αποφοίτων	για	χρήση
από	τους	εργοδότες.



Τι σημαίνει αυτό
για εσένα;
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ανάπτυξη ικανοτήτων:	Μέσω	της	
πρακτικής	άσκησης	σου	δίνεται	η	ευκαιρία	
να	εφαρμόσεις	τις	γνώσεις	και	δεξιότητες	
που	αποκόμισες	από	το	Πανεπιστήμιο	και	
να	αναπτύξεις	ταυτόχρονα	περισσότερες	
ικανότητες,	αποκτώντας	σημαντικές	

εμπειρίες	μέσω	της	επαφής	σου	με	τον	
«πραγματικό	κόσμο».

δικτύωση:	Επιπλέον,	η	πρακτική	άσκηση	
σου	επιτρέπει	να	δικτυωθείς	στο	χώρο	

εργασίας	και	να	αποκτήσεις	έτσι	συγκριτικό	
πλεονέκτημα.

Συγκριτικό Πλεονέκτημα:	Δεν	είναι	
τυχαίο	ότι	αρκετοί	φοιτητές	που	εργάζονται	

σε	εταιρείες	και	οργανισμούς	μέσω	
πρακτικής	άσκησης,	αργότερα	

εργοδοτούνται	στους	
οργανισμούς	αυτούς.

μορφές Πρακτικής Άσκησης

-	Πρακτική	άσκηση	στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών	σου	
	 στην	Κύπρο.	

-		χρηματοδοτούμενη	πρακτική	άσκηση	σε οργανισμούς στο 
 εξωτερικό.

-		Καλοκαιρινή	απόκτηση	εργασιακής	πείρας	στην	Κύπρο	και	το	
	 εξωτερικό.

-		Απόκτηση	εργασιακής	πείρας	μέσω	μηχανισμών	εργοδότησης	
	 φοιτητών	εντός του Πανεπιστημίου.

-		διασύνδεση διπλωματικής εργασίας και ερευνητικής 
 δραστηριότητας	σε	συνεργασία	με	εταιρείες	και	οργανισμούς	για	
	 αντιμετώπιση	πραγματικών	αναγκών.

Εργασιακή εμπειρία

Η	εισαγωγή	της	πρακτικής	άσκησης	ως	μαθήματος	στα	περισσότερα	προγράμματα	
σπουδών,	σου	δίνει	την	ευκαιρία	να	αποκτήσεις	προϋπηρεσία	παράλληλα	με	τις	σπουδές	
σου,	μετατρέποντας	τη	μάθηση	σε	βιωματική	εμπειρία:	σπουδές,	εργασία	και	πλούσια	
φοιτητική	δράση,	είναι	η	συνταγή	της	επιτυχίας	που	σου	προσφέρουμε	για	αξέχαστες	
εμπειρίες	ζωής	και	επαγγελματικής	υπεροχής!

από	τα	πρώτα	χρόνια	φοίτησης!

Η	πρακτική	άσκηση	για	εμένα	
αποτέλεσε	το	σημείο	καμπής	
στην	πορεία	της	φοίτησής	μου,	
δίνοντάς	μου	νέα	δυναμική	
και	αυτοπεποίθηση	για	να	
ολοκληρώσω	τις	σπουδές	
μου.	Είδα	από	κοντά	τις	
ανάγκες	του	κόσμου,	αλλά	
και	το	πώς	μπορούμε	εμείς	
να	βοηθήσουμε	όταν	έρθει	
η	σειρά	μας	ως	αυριανοί	
επαγγελματίες.

Τα	όσα	έχω	μάθει	κατά	τη	
διάρκεια	της	αποτύπωσης	και	
της	προετοιμασίας	σχεδίων	
αναδόμησης	του	ναού	της	
Ιεράς	Μονής	Οσίου	Μελετίου	
στην	Αθήνα,	δεν	μαθαίνονται	
σε	αίθουσες	διδασκαλίας,	και	
είμαι	ευγνώμων	που	είχα	την	
ευκαιρία	να	λάβω	μέρος	στη	
μελέτη	αυτή.

”

”

“

“

Παναγιώτης Παναγή
Κοινωνική Εργασία

Χρύσω Παπαστυλιανού
Αρχιτεκτονική
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αγωνιστικές ομάδες
Αθληθείτε	σε	ανταγωνιστικό	επίπεδο	και	βιώστε	τις	μοναδικές	εμπειρίες	
που	προσφέρει		ο	αγωνιστικός	αθλητισμός.	Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	
διαθέτει	12	ομάδες	αντρών	και	γυναικών,	οι	οποίες	συμμετέχουν	στα	
πρωταθλήματα	της	Κυπριακής	Ομοσπονδίας	Πανεπιστημιακού	Αθλητισμού:	
Ποδόσφαιρο,	Φούτσαλ,	Καλαθοσφαίριση,	Πετοσφαίριση,	Χειροσφαίριση,	
Μπάτμιντον,	Επιτραπέζια	Αντισφαίριση,	Τένις,	κλασικός	Αθλητισμός,	Τάε	
Κβο	Ντο,	Σάμπο	και	Τζούντο.

φοιτητικοί  Όμιλοι αθλημάτων
Εξασκηθείτε	στο	αγαπημένο	σας	άθλημα	ή	δοκιμάστε	καινούριες	αθλητικές	
δραστηριότητες	υπό	την	επίβλεψη	και	καθοδήγηση	εξειδικευμένων	
προπονητών	και	εκπαιδευτών.	Το	Πανεπιστήμιο	Frederick	δίνει	την	
ευχέρεια	της	συμμετοχής	σε	ένα	ή	περισσότερα	οργανωμένα	αθλητικά	
προγράμματα,	τα	οποία	εντάσσονται	στους	αθλητικούς	ομίλους:	Fitness	
Boxing,	Circuit	Training,	Kayaking,	Scuba	Diving,	Φούτσαλ,	Επιτραπέζια	
Αντισφαίριση,	Ποδηλασία,	Αναρρίχηση,	Ορειβασία,	Κωπηλασία,	Χορός,	
Yoga	και	Σκοποβολή.

Η γυναικεία ομάδα Φούτσαλ για 7 
συνεχή έτη κατακτά το Παγκύπριο 
Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα.

Ο φοιτητής μας μιχαηλίδης μενέλαος 
κατέκτησε την 1η θέση στο σκητ 
(σκοποβολή) στην Παγκόσμια 
Πανεπιστημιάδα της Κορέας τον 
Ιούλιο του 2015 και την 5η θέση στην 
6η Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα της 
Πολωνίας τον Σεπτέμβριο του 2016

Η Καλαθοσφαιρική ομάδα αντρών έχει 
κατακτήσει 11 συνολικά πρωταθλήματα.

Σε	κρατάμε	σε

φόρμα
Αναμφίβολα	οι	σπουδές	είναι	σημαντικές,	αλλά	ο	συνδυασμός	τους	με	οργανωμένες	
αθλητικές	δραστηριότητες,	τις	οποίες	σου	προσφέρει	το	Αθλητικό	Γραφείο	του	
Πανεπιστήμιου	Frederick,	θα	σε	βοηθήσουν	να	συμπληρώσεις		δημιουργικά	τον	ελεύθερό	
σου	χρόνο,	να	γνωρίσεις	νέους	φίλους,	να	ψυχαγωγηθείς	και	κυρίως	να	βελτιώσεις	τις	
φυσικές	σου	ικανότητες	και	τον	δείκτη	υγείας	σου.

αθλητικές υποτροφίες σε φοιτητές /αθλητές 
για την περίοδο 2011-2017800
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We love volunteerism!
Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	οι	φοιτητές	έχουν	πολλές	ευκαιρίες	για	
εθελοντική	προσφορά.	Ένας	από	τους	πιο	ενεργούς	ομίλους	του	
Πανεπιστημίου	είναι	ο	Όμιλος	Εθελοντών,	στον	οποίο	μπορείς	να	
εγγραφείς	είτε	κατά	τη	διάρκεια	της	Ημέρας	Ομίλων	και	Υπηρεσιών,	είτε	
ύστερα	από	συνάντηση	με	την	Κοινωνική	Λειτουργό	του	Συμβουλευτικού	
Κέντρου.

Ο	εθελοντισμός	ενισχύει	τις	δεξιότητες,	τις	γνώσεις	και	τις	εμπειρίες	
σου	παράλληλα	με	τις	σπουδές	σου.	Βοηθά	στην	προσωπική	ανάπτυξη	
και	ωρίμανση	του	ατόμου.	Επιπλέον,	βοηθά	στην	ικανότητα	ανάλυσης	
πολύπλοκων	καταστάσεων,	στην	ανάπτυξη	κριτικής	σκέψης,	στην	ικανότητα	
επίλυσης	προβλημάτων	και	αντιμετώπισης	δυσκολιών.	Ο	εθελοντισμός	
σε	εφοδιάζει	με	επιπρόσθετα	προσόντα	στην	αναζήτηση	εργασίας,	που	
ενισχύουν	το	βιογραφικό	σου.	

Παγκόσμιες Έμπειρίες
Το	Πανεπιστήμιο	διοργανώνει	διάφορες	εκπαιδευτικές	εκδρομές	για	τους	
φοιτητές	του,	στην	Κύπρο	και	το	εξωτερικό.	Οι	εκπαιδευτικές	εκδρομές	
παρέχουν	στους	φοιτητές	εμπειρίες	εκτός	από	τις	καθημερινές	τους	
δραστηριότητες.	Είναι	ένας	εξαιρετικός	τρόπος	για	να	συνδυαστεί	η	μάθηση	
με	τον	ενθουσιασμό	και	την	περιπέτεια.	Μέσα	από	αυτές	τις	εκδρομές	οι	
φοιτητές	αναπτύσσουν	ηγετικές	ικανότητες,	πειθαρχία,	και	βελτιώνουν	
την	αυτοπεποίθησή	τους.	Οι	εκπαιδευτικές	εκδρομές	επιτρέπουν	στους	
φοιτητές	να	έχουν	μια	πραγματική	παγκόσμια	εμπειρία!

φοιτητικοί Όμιλοι
Στο	Πανεπιστήμιο	λειτουργούν	φοιτητικοί	
όμιλοι,	οι	οποίοι	καλύπτουν	ένα	ευρύ	φάσμα	
ενδιαφερόντων,	όπως	όμιλος	περιβάλλοντος,	
ψυχολογίας,	international	club	κ.ά.	Για	
περισσότερες	πληροφορίες	όπως	και	για	
αιτήσεις	δημιουργίας	νέων	ομίλων	μπορείς	
να	αποταθείς	στο	Συμβουλευτικό	Κέντρο	του	
Πανεπιστημίου.		

Τι σημαίνει αυτό
για εσένα;
Η	συμμετοχή	σου	στις	διάφορες	
δραστηριότητες	που	έχει	να	σου	

προσφέρει	το	Πανεπιστήμιο	Frederick	
θα	σε	βοηθήσει	όχι	μόνο	να	απολαύσεις	
μια	πιο	πλούσια	φοιτητική	ζωή,	αλλά	και	
να	αποκομίσεις	μελλοντικά	οφέλη.	Ένα	
πλούσιο	βιογραφικό	που	ενισχύεται	
με	ένα	ευρύ	φάσμα	εμπειριών	και	
δεξιοτήτων,	εκτιμάται	ιδιαίτερα	από	

μελλοντικούς	εργοδότες.

Συναρπαστικές	φοιτητικές

εμπειρίες

IMM
ER 

EIN
BER

LINER

Φοιτητές	μας	έχουν	
βραβευτεί	από	το	
Παγκύπριο	Συντονιστικό	
Συμβούλιο	Εθελοντισμού	
και	τα	Hellenic	Bank	
Student	Life	Awards	για	
τη	σημαντική	εθελοντική	
τους	προσφορά	και	
δράση.
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Σύγχρονα και   
καινοτόμα προγράμματα	σπουδών

Στο	Πανεπιστήμιο	Frederick	έχεις	να	επιλέξεις	ανάμεσα	σε	ένα	μεγάλο	φάσμα	
προγραμμάτων	σπουδών,	τα	οποία	αντιμετωπίζουν	τις	ανάγκες	της	σύγχρονης	
κοινωνίας.	Τα	προγράμματα	αυτά	έχουν	σχεδιαστεί	με	βάση	τις	ανάγκες	της	οικονομίας,	
έτσι	ώστε	να	δίνονται	τα	καλύτερα	εφόδια	για	την	απορρόφηση	των	αποφοίτων	από	την	
αγορά	εργασίας.	Μέσα	από	μια	διαδικασία	συνεχούς	ενημέρωσης	και	ανανέωσης,	τα	
προγράμματα	εμπλουτίζονται	με	νέα	μαθήματα,	ώστε	να	βρίσκεσαι	ως	απόφοιτος	πάντα	
στο	προσκήνιο	των	εξελίξεων.	Επίσης,	σε	μεταπτυχιακό	επίπεδο,	όπου	τα	περισσότερα	
προγράμματα	είναι	μοναδικά	στην	Κύπρο,	παρέχονται	μοναδικές	ευκαιρίες	εξειδίκευσης,	
ώστε	να	αποκτήσεις	γνώσεις	και	δεξιότητες	που	σου	δίνουν	συγκριτικό	πλεονέκτημα	
στο	πολύ	ανταγωνιστικό	περιβάλλον	εργασίας	το	οποίο	έχει	επιφέρει	η	παγκόσμια	
οικονομική	κρίση.
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ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ ΣΠΟΥΔωΝ

ΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Γραφικές Τέχνες και Διαφημιστικό Σχέδιο

- Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

- Σχεδιασμός Μόδας και Εικόνας

- Οπτικοακουστική Επικοινωνία

- Δημοσιογραφία

μΕΤΑΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις

-  Εφαρμοσμένες Τέχνες 
 Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός / Σχεδιασμός Οπτικής Επικοινωνίας

- Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση / Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε Περίοδο Κρίσεων

- Διεθνείς Σπουδές*
 Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Διενέξεων / Στρατηγική / Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική Οικονομία 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟγΡΑμμΑ

- Εφαρμοσμένες Τέχνες

*Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Καλωσόρισες στη Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Frederick, τη Σχολή με τη μεγαλύτερη ιστορία στον 
χώρο των τεχνών και επικοινωνίας στην Κύπρο, η οποία έχει καθιερωθεί 
πλέον ως κέντρο αριστείας στους συγκεκριμένους τομείς.

Στον τομέα των Τεχνών υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση στη μάθηση, 
η οποία μας καθοδηγεί σε όλες μας τις δραστηριότητες. Εστιάζουμε 
στη σωστή ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία κριτικής σκέψης, 
μεταφέροντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, καθώς επίσης 
και το κατάλληλο οπτικό λεξιλόγιο, ώστε να μπορέσεις να διακριθείς στην 
επαγγελματική κοινότητα στην οποία θα ενταχθείς μετά την αποφοίτησή 
σου. Άρρηκτα συνδεδεμένος με τους στόχους της Σχολής είναι και ο 
τομέας της Επικοινωνίας όπου το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα κέντρα έρευνας στην Κύπρο. Κεντρικό στοιχείο στα 
προγράμματά μας είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω συστηματικής πρακτικής άσκησης και εργαστηρίων.

Στα προγράμματα σπουδών μας, τόσο σε πτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, θα έχεις την ευκαιρία να διδαχτείς από διακεκριμένους 
αρχιτέκτονες, εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς, ιστορικούς, θεωρητικούς 
επικοινωνίας, κοινωνιολόγους, φιλοσόφους και άλλους ακαδημαϊκούς, οι 
οποίοι έχουν επιδείξει πλούσιο έργο και διεθνή αναγνώριση.

Δεν είναι τυχαίο που οι φοιτητές και απόφοιτοί μας πρωτοπορούν, έχοντας 
να επιδείξουν μεγάλο εύρος διακρίσεων και βραβείων στον χώρο, 
αλλά και κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Επιλέγοντας ένα από τα 
πέντε πτυχία ή τα τέσσερα μεταπτυχιακά της Σχολής, μπορείς να νιώθεις 
βέβαιος ότι θα μπορέσεις να ολοκληρωθείς επιστημονικά μέσα από ένα 
συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και δημιουργίας!

ΣχΟΛΗ ΤΕχΝωΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣμΙΚωΝ 
ΣΠΟΥΔωΝ



ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ ΣΠΟΥΔωΝ

-61-

Καλωσόρισες στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Frederick. Η Σχολή μας είναι αφοσιωμένη στην ακαδημαϊκή 
αριστεία, επενδύοντας πρώτιστα στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μέσω της 
συνεχούς βελτίωσης, το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε τα μελλοντικά 
στελέχη, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα 
να συμβάλουμε στη δημιουργία στελεχών με κοινωνική και περιβαλλοντική 
συνείδηση. Άμεσα συνυφασμένη με τους στόχους της Σχολής είναι και 
η εστίασή μας στη Νομική επιστήμη, αφού η ύπαρξη και ανάπτυξη ενός 
Κράτους Δικαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού και της 
ανάπτυξης μιας κοινωνίας. 

Οι αξίες αυτές αντανακλώνται στα σύγχρονα πτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματά μας, τα οποία θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις τις κατάλληλες 
γνώσεις, να αναπτύξεις τις σωστές δεξιότητες και να κερδίσεις πολύτιμες 
εμπειρίες στους τομείς της Νομικής και της Διοίκησης.

Η Σχολή προσφέρει πέντε πτυχιακά προγράμματα, στη Νομική, στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και τα 
μοναδικά προγράμματα στα Ναυτιλιακά και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Διεθνές Εμπόριο και στο Ναυτικό Δίκαιο, 
τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, καθώς επίσης και διασχολικά 
μεταπτυχιακά που σχετίζονται με τη διοίκηση σε συνεργασία με σχολές, όπως 
τη Σχολή Μηχανικής και τη Σχολή Επιστημών Υγείας. Παρέχεται επίσης και 
διδακτορικό πρόγραμμα στη διοίκηση, το οποίο επικεντρώνεται στην έρευνα.

Το έμπειρο ακαδημαϊκό μας προσωπικό, οι δεσμοί μας με ιδιωτικούς και 
δημόσιους οργανισμούς, τα καινοτόμα και μοναδικά προγράμματά μας, αλλά 
κυρίως η ζωντανή και ενεργητική κοινότητα μάθησής μας στην οποία αμέσως 
θα αισθανθείς ότι είσαι μέλος, αποτελούν την εγγύηση για μια πετυχημένη 
καριέρα!

ΣχΟΛΗ
ΝΟμΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕωΝ

ΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Νομική

- Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

- Διοίκηση Επιχειρήσεων
 Λογιστική / Μάρκετιγκ / Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά / Οργάνωση και Διοίκηση

- Ναυτιλιακές Σπουδές

- Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες

μΕΤΑΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα / Στρατηγικό Μάρκετινγκ / Δημόσια Διοίκηση

- Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

- Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

- Engineering Management

- Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟγΡΑμμΑ

- Διοίκηση
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Καλωσόρισες στη μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή της Κύπρου!

Η Μηχανική είναι η ευφυής εφαρμογή επιστημονικών αρχών, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για να χρησιμοποιηθεί 
για το καλό της ανθρωπότητας. Τα προβλήματα που εξετάζει η Μηχανική 
είναι πολλά και πολυδιάστατα: η αύξηση της παραγωγής, η προστασία 
του περιβάλλοντος, η ασφαλής και αποδοτική δόμηση και το δομημένο 
περιβάλλον, η δημιουργία έξυπνων συσκευών και τεχνητής νοημοσύνης, η 
αειφόρος ανάπτυξη, είναι μόνο μερικά από τα πολλά παραδείγματα.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει μια μεγάλη ιστορία στο χώρο της 
Μηχανικής και των Επιστημών με προσήλωση στη διδασκαλία και την 
έρευνα, έτσι ώστε σήμερα να βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων. 
Το εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό μας, τα σύγχρονα εργαστήρια, οι 
ερευνητικές υποδομές μαζί με την ενθουσιώδη φοιτητική κοινότητά μας 
αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον για να σπουδάσεις την επιστήμη 
που επιθυμείς και να συμβάλεις προς την αντιμετώπιση των σύγχρονων 
προβλημάτων.

Προσφέροντας εννιά πτυχιακά, εννιά μεταπτυχιακά και πέντε διδακτορικά 
προγράμματα, στη Σχολή μας μπορείς να νιώθεις σίγουρος ότι θα βρεις το 
πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στις επιθυμίες σου.

Το υψηλό επίπεδο σπουδών, το φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον 
συνδυασμένο με την τοπική και διεθνή αναγνώριση των προγραμμάτων 
μας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθιστούν 
την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου μας ιδανική επιλογή για τις 
σπουδές σου, ώστε να πετύχεις τους στόχους σου και να αναπτυχθείς ως 
αρχιτέκτονας, επιστήμονας και μηχανικός.

ΠΟΛΥΤΕχΝΙΚΗ 
ΣχΟΛΗ

ΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ
- Αρχιτέκτονα Μηχανικού (πενταετές Δίπλωμα)
- Αρχιτεκτονικής (τετραετές Πτυχίο)
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά 
 Συστήματα / Γενική Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Μηχανολόγου Μηχανικού
 Μηχανική Υδρογονανθράκων / Γενική Κατεύθυνση 
 Μηχανολόγου Μηχανικού
- Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
- Πολιτικού Μηχανικού
 Γεωτεχνική Πετρελαίου /Αειφόρο Δομημένο 
 Περιβάλλον / Γενική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
- Επιμετρητή Ποσοτήτων
- Πληροφορικής
- Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

μΕΤΑΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ
- Engineering Management
 Διαχείριση Υδρογονανθράκων και Ενέργειας / 
 Γενική Κατεύθυνση
- Πληροφορική - Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου
- Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 
- Δομοστατικής Μηχανικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 Συστήματα Ισχύος / Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / 
 Συστήματα Ελέγχου
- Διασφάλιση Ποιότητας
 Παραγωγή και Υπηρεσίες
- Σχεδιασμός, Κατασκευαστική Τεχνολογία και Συγκολλήσεις
 Σχεδιασμός και Κατασκευαστική Τεχνολογία / 
 Τεχνολογία Συγκολλήσεων

- Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων 
 Κατασκευών
 Μηχανική Υδρογονανθράκων / Υπεράκτιες 
 Κατασκευές / Μηχανική Πετρελαίων
- Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών 
 Κατασκευών και Μνημείων 
 Αρχιτεκτονική / Πολιτική Μηχανική
- Ναυτική Μηχανική* 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Μηχανολόγου Μηχανικού
- Πολιτικού Μηχανικού
- Πληροφορικής
- Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

*Το Πρόγραμμα έχει υποβληθεί για αξιολόγηση – πιστοποίηση 
στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης.
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Καλωσόρισες στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών η 
οποία εστιάζει σε τρεις βασικές περιοχές που σχετίζονται με τον άνθρωπο: 
στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Αγωγής, την Ψυχολογία και την 
Ανάπτυξη του Ανθρώπου, και την Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική 
Ενσωμάτωση. 

Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής απευθύνεται σε κάθε νέο άνθρωπο που 
θέλει να καταρτιστεί στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Αγωγής 
και σε προσκαλεί σε ένα ταξίδι μάθησης, δημιουργικότητας, έρευνας 
κι αυτογνωσίας. Παράλληλα, στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής 
Εργασίας θα έχεις την ευκαιρία να επικεντρωθείς στη μελέτη και 
έρευνα του ανθρώπινου νου και της λειτουργίας του, της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, αλλά και της συμπεριφοράς και στήριξης του ανθρώπου 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, το δυναμικό ερευνητικό και διδακτικό 
προσωπικό και η άρτια υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής, αποτελούν 
εγγύηση ότι θα οδηγηθείς στην πραγματοποίηση των ονείρων και των 
επιδιώξεών σου. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και όραμα 
την ποιότητα στην εκπαίδευση για την ευημερία του ανθρώπου και της 
κοινωνίας, εμπλουτίζουμε και αναθεωρούμε τα προγράμματα σπουδών 
μας, συντονιζόμαστε με την ευμετάβλητη κοινωνική, οικονομική και 
επιστημονική πραγματικότητα και παρεμβαίνουμε στη διαμόρφωσή της.

Με τα τέσσερα προπτυχιακά προγράμματα και τα δέκα μεταπτυχιακά (δια 
ζώσης και εξ αποστάσεως), καθώς και τα διδακτορικά προγράμματά σε 
τομείς αιχμής, αποσκοπούμε στην προετοιμασία νέων επιστημόνων που 
έχουν τη γνωστική και μεθοδολογική κατάρτιση να προσφέρουν στην 
Παιδεία, στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία γενικότερα παρέχοντάς τους 
όλα τα απαραίτητα προσόντα, εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχία 
στην άσκηση επαγγέλματος στον συγκεκριμένο χώρο που θα επιλέξουν.

ΣχΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗμωΝ 
ΑγωγΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝωΝΙΚωΝ 
ΕΠΙΣΤΗμωΝ

ΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Δημοτική Εκπαίδευση
- Προδημοτική Εκπαίδευση
- Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού*
- Κοινωνική Εργασία
- Ψυχολογία 

μΕΤΑΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση 
 Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, 
 Παιδιά και Εφήβους / Κοινοτική Ανάπτυξη και 
 Κοινωνική Διοίκηση
- Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
 Εκπαιδευτική Τεχνολογία / Ηγεσία για Διδασκαλία/ 
 Γλώσσα και Λογοτεχνία
- Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
- Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας
- Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση
   Επαγγελματική Καθοδήγηση / Συμβουλευτική 
 Παιδιών και Νέων με Κοινωνικά Προβλήματα
- Ειδική Εκπαίδευση
- Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη        
- Διασφάλιση Ποιότητας
 Εκπαίδευση
- Εκπαίδευση Ενηλίκων 

*Το Πρόγραμμα έχει υποβληθεί για αξιολόγηση – πιστοποίηση στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Κοινωνική Εργασία
- Επιστήμες της Αγωγής
- Περιβαλλοντική Αγωγή
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Καλωσόρισες στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick 
που έχει στόχο να αναπτύξει επαγγελματίες στους τομείς της υγείας, 
εφοδιασμένους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 
μπορούν να υπηρετήσουν σωστά το λειτούργημα που θα ακολουθήσουν. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα, και τη 
συστηματική εμπλοκή των φοιτητών στα εξειδικευμένα εργαστήρια και 
στην πρακτική άσκηση.

Αν επιθυμείς να αφοσιωθείς στο χώρο της Υγείας, η Σχολή μας είναι το 
ιδανικό μέρος για σπουδές, μεταφέροντάς σου τις απαραίτητες γνώσεις, 
τις εμπειρίες, τη διασύνδεση με τις μονάδες υγείας και τα ιδανικά που 
πρέπει να διέπουν όποιον αφοσιωθεί στον τομέα αυτό.

Η Σχολή προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στη Γενική 
Νοσηλευτική και τη Φαρμακευτική, τα οποία θα σου δώσουν και τις 
ανάλογες επαγγελματικές αναγνωρίσεις για να μπορέσεις να εξασκήσεις 
το επάγγελμα.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Σχολή παρέχει ένα εύρος μεταπτυχιακών 
ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα βασικά πτυχία, καθώς επίσης και 
προγράμματα που συνδυάζουν τον τομέα της Υγείας με αυτόν της 
Διοίκησης.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην προώθηση της υγείας και 
της ευημερίας ατόμων, οικογενειών και της ευρύτερης κοινωνίας. 
Σπουδάζοντας μαζί μας θα βοηθήσεις και εσύ να επιτευχθούν οι πιο πάνω 
στόχοι.

ΣχΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΗμωΝ ΥγΕΙΑΣ

ΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Φαρμακευτική (5 χρόνια)

- Γενική Νοσηλευτική

μΕΤΑΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Κλινική Φαρμακευτική

- Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

- Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας / Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟγΡΑμμΑ

- Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
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Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, του διαδικτύου και της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας, αλλά και με την ωρίμανση της γνώσης και την ανάπτυξη 
αποδοτικών μοντέλων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργείται πλέον το 
κατάλληλο περιβάλλον για την προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, 
τα οποία να είναι αντίστοιχα με τη συμβατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Υιοθετώντας τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, στο Πανεπιστήμιο Frederick αναπτύξαμε 
ένα σύγχρονο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πλαίσιο που βρίσκεται στο προσκήνιο της 
εκπαιδευτικής καινοτομίας για να παρέχουμε ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα 
σπουδών. Αυτό πιστοποιείται και από τις εκθέσεις αξιολόγησης που έτυχε το 
μοντέλο εξ αποστάσεως μάθησής μας, αλλά και από τα αντίστοιχα προγράμματα που 
αναπτύχθηκαν. Παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους, τόσο επιστημονικούς όσο και 
διοικητικούς, επιτυγχάνουμε ένα ιδανικό περιβάλλον για εξ αποστάσεως σπουδές.

Γι’ αυτό άλλωστε και όλα τα προγράμματά μας είναι αναγνωρισμένα τόσο από την 
Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από άλλες χώρες (π.χ. από τον ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα).

Σήμερα παρέχονται προγράμματα σπουδών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και 
Κοινωνικών Επιστημών, στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη 
Σχολή Επιστημών Υγείας, καθώς και στην Πολυτεχνική Σχολή, ενώ στόχος μας 
είναι και η ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων σε όλες τις σχολές του 
Πανεπιστημίου. Επίσης η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης, ενσωματώνοντας 
τις τελευταίες έρευνες σε σχέση με την παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων σε 
προπτυχιακό επίπεδο, έχει εμπλουτίσει το υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο και 
με το νέο ακαδημαϊκό έτος θα παρέχεται και το πρώτο εξ αποστάσεως πτυχίο του 
Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Ασπαζόμενοι το ήθος και τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου μας με επίκεντρο τον
φοιτητή, μπορείς να νιώθεις ασφαλής ότι ακολουθώντας ένα εξ αποστάσεως 
πρόγραμμά μας, θα έχεις την απαιτούμενη στήριξη και θα αποκτήσεις την κατάλληλη 
γνώση και δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις τους επαγγελματικούς σου 
στόχους χωρίς να περιορίζεσαι στον χρόνο και τον τόπο μάθησής σου!

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕωΣ
μΑθΗΣΗ

ΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Διοίκηση Επιχειρήσεων

μΕΤΑΠΤΥχΙΑΚΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ

- Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα / Στρατηγικό Μάρκετινγκ / Δημόσια Διοίκηση*

- Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

- Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

- Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

- Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα*

- Διασφάλιση Ποιότητας
 Παραγωγή και Υπηρεσίες / Εκπαίδευση

- Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

- Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
 Εκπαιδευτική Τεχνολογία / Ηγεσία και Διδασκαλία / Γλώσσα και Λογοτεχνία

- Εκπαίδευση Ενηλίκων

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

- Ειδική Εκπαίδευση 

- Κοινοτική Φροντίδα Υγείας**

* Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
**Το Πρόγραμμα έχει υποβληθεί για αξιολόγηση – πιστοποίηση στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
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Το ταξίδι αρχίζει από εδώ
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