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Με γνώση και υπευθυνότητα

Νοσηλευτική και 
Φαρμακευτική

Το να εργάζεσαι στον τομέα της υγείας είναι λειτούργημα, γι’ αυτό στόχος μας είναι 
να σε εφοδιάσουμε με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και το ανάλογο 
ήθος, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το επάγγελμα που θα επιλέξεις. Για 
να το πετύχουμε αυτό, σου προσφέρουμε όχι μόνο ποιοτική διδασκαλία, αλλά και 
συστηματική εμπλοκή σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση. 

Επιστημονική κοινότητα με αίσθημα ευθύνης  
Το 2020 και το 2021, οι υπερήρωες στις οθόνες 
μας δεν φορούσαν φτερωτές κάπες, αλλά ιατρικές 
στολές. Η νόσος Covid-19 έστρεψε τα βλέμματα στην 
επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπισή της. Η 
πρωτόγνωρη εμπειρία κατέδειξε τον καθοριστικό ρόλο 
των επαγγελματιών υγείας και έδωσε την ευκαιρία 
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Επιστημών Υγείας 
να αντιληφθούν τη σημαντικότητα του λειτουργήματος 
που επέλεξαν να υπηρετήσουν.

Τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick κλήθηκαν 
να στελεχώσουν τα νοσοκομεία όταν ξέσπασε το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Κύπρο. Εκατοντάδες 
απόφοιτοι/ες μας νοσηλευτές/τριες και φαρμακοποιοί 
υπηρέτησαν σε Κύπρο και Ελλάδα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
και Φαρμακευτικής, που μοιράστηκε την επιστημονική 
του κατάρτιση με το κοινό. 

Πρακτική Άσκηση που κάνει τη διαφορά  
Δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρακτική άσκηση, ώστε η 
επαφή σου με τον κόσμο της νοσηλευτικής φροντίδας 
και των φαρμάκων να σε προετοιμάζει κατάλληλα για 
την αγορά εργασίας. Συνεργαζόμαστε με δημόσια και 
ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας δίνοντάς σου 
την ευκαιρία να αποκτήσεις εμπειρία σε όλο το φάσμα 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Νοσηλευτικής 
ξεχωρίζουν στον εργασιακό τους χώρο γιατί 
προετοιμάζονται επαρκώς για την απασχόλησή 
τους. Σύμφωνα με τους εργοδότες τους, χάρη στην 
ολοκληρωμένη κλινική τους εκπαίδευση, διαθέτουν 
πολύ καλή αντίληψη και ευρεία γνώση του αντικειμένου 
τους αλλά και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που 
φροντίζουν. Παρόμοια, οι φοιτητές της Φαρμακευτικής 
κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικά και 
κυβερνητικά φαρμακεία και στη βιομηχανία Φαρμάκων, 
μέσα από την οποία εξασφαλίζουν άρτια εκπαίδευση 
πριν την εργοδότησή τους. 

Προοπτικές απασχόλησης με ανοδική τάση 
Η πανδημία της νόσου COVID-19 κατέδειξε τη 
μεγάλη ανάγκη νοσηλευτών και νοσηλευτριών στο 
σύστημα υγείας, μια ανάγκη που δεν θα μειωθεί με το 
πέρας της. Κι αυτό γιατί, με την έναρξη του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), η προσφορά ευκαιριών 
απασχόλησης είναι συνεχής και με αυξητική τάση. 
Η μεγάλη ζήτηση σε νοσηλευτικό προσωπικό αλλά 
και φαρμακοποιούς τεκμηριώνεται από την άμεση 
απορρόφηση των πτυχιούχων του κλάδου. Όλοι οι 
απόφοιτοι/ες μας απασχολούνται στο αντικείμενο 
των σπουδών τους ενώ πολλοί εργοδοτούνται 
προτού καν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Το ΓεΣΥ προσφέρει εργασία ενδονοσοκομειακά, 
όμως στους στόχους του είναι η συνεχής παροχή 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κι αυτό σημαίνει 
εργοδότηση νοσηλευτών/τριών στην κοινότητα, 
ως ανεξάρτητοι/ες επαγγελματίες υγείας. Σήμερα, 
απόφοιτοι/ες μας βρίσκονται σε θέσεις νοσηλευτικής 
φροντίδας, σε διευθυντικές θέσεις διοίκησης 
νοσοκομείων, ενώ πολλοί εργοδοτούνται ως 
ακαδημαϊκοί και ως ερευνητές. 

Παρόμοια, στον τομέα της Φαρμακευτικής, η 
ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που οι απόφοιτοι/ες μας 
εργοδοτούνται άμεσα. Ως πτυχιούχος, μπορείς 
να ακολουθήσεις τον τομέα της έρευνας για την 
παραγωγή, ανάλυση και αξιολόγηση φαρμάκων και 
καλλυντικών. Ιδιωτικά φαρμακεία και νοσοκομεία, ο 
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και 
βιομηχανίες Φαρμάκων και Καλλυντικών αποτελούν 
κύριους φορείς απασχόλησης των αποφοίτων μας. 

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
Η παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας 
βρίσκεται στο επίκεντρο του Προγράμματος Γενικής 
Νοσηλευτικής. Θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις 
γνώσεις σχετικά με την προαγωγή της υγείας, την 
πρόληψη ασθενειών, τη μείωση των κινδύνων υγείας 
και να προετοιμαστείς κατάλληλα για την ένταξή 
σου στον κλάδο. Σου παρέχουμε, επίσης, μια ισχυρή 
βάση για την ανάπτυξη της κλινικής συλλογιστικής και 
των κλινικών δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε να 
εργαστείς σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πτυχίο Φαρμακευτικής
Επιλέγοντας το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής, θα 
αποκτήσεις το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο 
ενός επαγγελματία φαρμακοποιού ώστε να διακινείς 
προϊόντα και να συμβουλεύεις με υπευθυνότητα 
και επιστημονική γνώση για αυτά. Ως πτυχιούχος, 
θα είσαι επίσης ειδικός/ή σε θέματα σχεδιασμού, 
ανάπτυξης, παρασκευής, ελέγχου, δράσης και χρήσης 
φαρμάκων και καλλυντικών. Θα εξασκηθείς σε 
επαρκώς εξοπλισμένα φαρμακευτικά εργαστήρια και 
εγκεκριμένα φαρμακεία και θα αποκτήσεις τα εφόδια 
που θα σου επιτρέψουν να εργαστείς σε φαρμακεία, 
νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και στη βιομηχανία 
φαρμάκων και καλλυντικών.

Οι διασυνδέσεις μας με την αγορά εργασίας 
είναι πολύτιμες. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί 
συνεργάζονται με τη Σχολή Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Frederick σε ερευνητικό 
και εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και για σκοπούς 
εργοδότησης απόφοιτων.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει λάβει την 1η θέση
στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις του Διεθνούς 
Διαγωνισμού Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
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Με τη βοήθεια των καθηγητών μου, 
κατάφερα να φτάσω στο τέλος των 
σπουδών μου γεμάτη εμπειρίες και 
γνώσεις
Ηλιάνα Πογιατζή
Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου κατάλαβα πόσο 
ενδιαφέρουσα είναι η επιστήμη της Φαρμακευτικής και με τη 
βοήθεια των καθηγητών μου έλαβα τις απαραίτητες βάσεις και 
γνώσεις για να μπορέσω να συνεχίσω. Χάρη στις σπουδές μου 
στο Πανεπιστήμιο Frederick, είμαι σε θέση να υπηρετώ ένα 
πολύτιμο αγαθό, την Υγεία
Νατάσα Λαμπασκή
Φαρμακοποιός, Απόφοιτη Τμήματος Φαρμακευτικής 
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Το Πανεπιστήμιο Frederick μού 
έδωσε όλα τα εφόδια προκειμένου 
να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις 
απαιτήσεις του φαρμακευτικού 
επαγγέλματος
Ελένη Μιχαήλ
Φαρμακοποιός,
Απόφοιτη Τμήματος Φαρμακευτικής

Νιώθω μεγάλη τιμή για τους ανθρώπους-καθηγητές-φίλους 
που έχω γνωρίσει σε αυτή την εμπειρία. Αποχαιρετώ τη 
σπουδαία φοιτητική ζωή, αφήνοντας πίσω αγάπη και ένα 
τεράστιο ‘ευχαριστώ’ σε όλους αυτούς που μας στήριξαν
Diana Sandu
Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής 

Η επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών, η καθοδήγηση από 
τον προσωπικό επιβλέποντα καθηγητή καθώς και το ευχάριστο 
περιβάλλον καθιστούν το Πανεπιστήμιο Frederick πρωταρχικό 
ακαδημαϊκό χώρο για οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει από μια 
φρέσκια ματιά την επιστήμη της Φαρμακευτικής!
Κωνσταντίνος Μιτζίθρας
Φαρμακοποιός, Απόφοιτος Τμήματος Φαρμακευτικής
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