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Ενίσχυσε την κυπριακή και διεθνή ναυτιλιακή αγορά

Ο τομέας των
ανοιχτών οριζόντων

Το 90% του διεθνούς εμπορίου σήμερα πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Οι 
θαλάσσιες μεταφορές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο 
διεθνές εμπόριο, στο άμεσο και απώτερο μέλλον. Ο τομέας της ναυτιλίας στην 
Κύπρο έχει τεράστια δυναμική, γι’ αυτό και είναι καθοριστικής σημασίας η ενίσχυσή 
του με πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την καλλιέργεια θαλάσσιας και 
ναυτικής κουλτούρας. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick 
έχει καθιερωθεί στην τοπική αγορά ως ένας κορυφαίος πάροχος εκπαιδευτικής 
κατάρτισης και εξειδίκευσης στον συναρπαστικό αυτό τομέα, που προσφέρει 
μεγάλες προοπτικές ανέλιξης, με υψηλές απολαβές και άμεση εργοδότηση.

Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών
(BSc in Maritime Studies)
Το πρώτο Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο ενισχύει εδώ 
και χρόνια την κυπριακή και διεθνή ναυτιλιακή αγορά 
με γνώση και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
Επιλέγοντάς το, θα έχεις επιστημονική κατάρτιση σε 
ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου: 
από την κατανόηση των βασικών αρχών του Ναυτικού 
Δικαίου, της Μεταφοράς Φορτίων και του Δικαίου 
της Θάλασσας μέχρι την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική διάσταση των σύγχρονων θαλάσσιων 
μεταφορών. Θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία και 
θεωρητική γνώση και θα αναπτύξεις την κριτική σου 
θεώρηση απέναντι στις σύνθετες λειτουργίες του 
εθνικού και διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος της ναυτιλίας. 

Δυναμική προοπτική του τομέα της ναυτιλίας
Η Κύπρος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό 
κέντρο, που δραστηριοποιείται επιτυχώς ανά το 
παγκόσμιο. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης 
στην Ευρώπη, ενώ κατέχει τον 3ο μεγαλύτερο στόλο 
στην Ευρώπη και τον 11ο μεγαλύτερο στον κόσμο. 
Συνεπώς, ο τομέας προσφέρει μεγάλες προοπτικές 
ανέλιξης, με υψηλές απολαβές και μηδέν ανεργία.
Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος απασχολούνται στον 
δυναμικά ανερχόμενο τομέα της ναυτιλίας στην Κύπρο, 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, η πλειονότητα 
των φοιτητών/τριών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των 
σπουδών. 

Επιλέγοντας το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών, 
θα μπορείς να εργοδοτηθείς σε εταιρείες διαχείρισης 
πλοίων, σε πλοιοκτήτριες εταιρείες, σε ναυτικά 
πρακτορεία, σε διαμεταφορείς, σε εταιρείες 
αποθήκευσης και διανομής, σε εμπορικές εταιρείες 
και αλλού. Θα μπορείς, επίσης, να εργοδοτηθείς στον 
δημόσιο τομέα, σε σχετικά Υπουργεία, Κρατικούς και 
Ημικρατικούς Οργανισμούς.

96% πλήρης απασχόληση αποφοίτων του Τμήματος 
Ναυτιλίας και Εμπορίου.

Το Τμήμα συνδιοργανώνει με τον Δήμο Λεμεσού τον 
θεσμό Blue Limassol Forum. Πρόκειται για ένα 
συνέδριο στο επίκεντρο του οποίου τίθενται θέματα 
που αφορούν στη Γαλάζια Οικονομία και στις σύγχρονες 
προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι 
παράκτιες πόλεις.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου έχει καθιερωθεί 
στην κυπριακή ναυτιλία για την παροχή απόφοιτων 
με τεχνογνωσία στον τομέα, οι οποίοι/ες μπορούν να 
ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας ακόμη και πριν την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους.

Το 2021-22, το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου 
διεξήγαγε και παρουσίασε την πρώτη ολοκληρωμένη 
-και μεγαλύτερη σε κλίμακα- περιβαλλοντική 
μελέτη για τις ακτές της Λεμεσού που εξετάζει 
το σύνολο των τομέων που επηρεάζουν το παράκτιο 
και θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης και αξιολογεί 
συνολικά τους κινδύνους που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες τους.

Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος Ναυτιλίας 
και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick 
εξαιρούνται από σημαντικό αριθμό 
μαθημάτων στις επαγγελματικές εξετάσεις 
του Institute of Chartered Shipbrokers 
(ICS) του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος 
Ναυτιλίας και Εμπορίου αποτελείται από 
καταξιωμένους/ες ακαδημαϊκούς και 
επαγγελματίες με εμπειρία στη θάλασσα. 
Σε συνεργασία με την Ακαδημία Ναυτικής 
Τεχνολογίας Κύπρου του Πανεπιστημίου 
Frederick, το διδακτικό προσωπικό του 
Τμήματος συντονίζει το πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού, το μοναδικό στον 
κόσμο που γεφυρώνει το επάγγελμα 
των Μηχανολόγων Μηχανικών και των 
Μηχανικών Πλοίων.

Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα 
πρακτικής εξάσκησης σε ναυτιλιακή 
εταιρεία κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού. 
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Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο 
Frederick μου έδωσαν τα απαραίτητα 
εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. Το Πρόγραμμα 
Σπουδών με βοήθησε σημαντικά για 
να προετοιμαστώ και να μπορώ να 
ανταπεξέλθω με επιτυχία στα σημερινά 
μου καθήκοντα. Συστήνω ανεπιφύλακτα 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Frederick.
 
Ανδρέας Ελευθερίου, Commercial Tanker 
Operator, Τμήμα Διαχείρισης Στόλου, 
United Product Tankers Ltd

“

”

Μετά από τέσσερα χρόνια εντατικών σπουδών στη 
ναυτιλία έχω αναπτύξει μεγάλο πάθος για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Το Πανεπιστήμιο Frederick μού έχει 
δώσει το δώρο της γνώσης ώστε να πετύχω τους 
επαγγελματικούς μου στόχους. Αυτό έχει επιτευχθεί 
χάρη στους εξαιρετικούς καθηγητές, που συνεχώς 
μας ενθαρρύνουν, και στη σκληρή δουλειά που μου 
επέτρεψε να αναπτύξω τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της σταδιοδρομίας μου. 
Λόγω των βραδινών μαθημάτων ήμουν σε θέση να 
αποκτήσω εργασιακή εμπειρία ταυτόχρονα με τις 
σπουδές μου, δουλεύοντας τα δύο τελευταία χρόνια σε 
ναυτιλιακή εταιρεία σε θέση πλήρους απασχόλησης.

Δήμητρα Χριστίνα Ψακίδη,
Shipping Assistant, Metdist Ltd

“

”
Επέλεξα τον κλάδο των Ναυτιλιακών σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Frederick για να συνδυάσω την πρακτική με 
την ακαδημαϊκή εμπειρία και να εμπλουτίσω τις γνώσεις 
μου γύρω από την πολυσύνθετη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε πολύ στη μέχρι τώρα 
ανέλιξη της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, αλλά το 
σημαντικότερο είναι ότι με βοήθησε να αντιλαμβάνομαι και 
να εκτελώ τα καθήκοντά μου πιο αποτελεσματικά. Χάρη στις 
σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Frederick, διαθέτω πολύτιμες 
γνώσεις, που αποδείχθηκαν απαραίτητες για την εργασία 
μου ως διευθυντής διαχείρισης ναυτιλιακών εργασιών και 
πρακτόρευσης πλοίων.

Ευαγόρας Επιφανίου,
Operations Manager, Comarine Shipping

“

”

Στο Τμήμα διδάχθηκα όλο το εύρος των 
ναυτιλιακών μαθημάτων από καθηγητές 
που συνδυάζουν θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση, γεγονός που με βοήθησε 
πολύ τόσο κατά τη διάρκεια των 
σπουδών μου, όσο και στη μετέπειτα 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Πολύ 
πριν την αποφοίτησή μου εργοδοτήθηκα 
σε ναυτιλιακή εταιρεία, και με βοήθησε 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα μαθήματα 
προσφέρονται απόγευμα.

Νίνα Μόργκαν, Διευθύντρια στο Τμήμα 
Ναύλων και Σταλιών Δεξαμενοπλοίων, 
Όμιλος Interorient

“

”


