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ΣύΣτημα Σπούδών και φοιτηΣηΣ
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε Τμήματος επιβλέπο-
νται από τριμελή Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, 
η οποία προεδρεύεται από τον Συντονιστή Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων. Το Τμήμα ορίζει ακαδημαϊκό σύμβουλο για 
κάθε νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή. Για την εκπό-
νηση διατριβής απαιτείται ο ορισμός ερευνητικού συμ-
βούλου, ο οποίος παρακολουθεί την ερευνητική εργασία 
του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση. 

Τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των 
Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), γνωστών 
ως European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS). Μία ΕΠΜ αντιπροσωπεύει 25-30 
ώρες εργασίας του διδασκομένου ανά εξάμηνο.

Σε όλα τα προγράμματα Μάστερ η φοίτηση είναι υποχρεω-
τική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.  Τα μαθήματα εί-
ναι απογευματινά και βραδινά (αρχίζουν μετά τις 3 ή 4 μ.μ.) 
και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο 
που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές. 

Για την απόκτηση του διπλώματος Μάστερ απαιτείται:

•	 Φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμή-
νων (εξαιρουμένων των προγραμμάτων του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου που μπορούν να 
ολοκληρωθούν σε ένα έτος, ή σε δύο έτη για μερι-
κή φοίτηση και του προγράμματος του Τμήματος 
Νοσηλευτικής το οποίο αναμένεται να ολοκληρω-
θεί σε τέσσερα εξάμηνα στη πλήρη φοίτηση και 
μέχρι τέσσερα έτη στη μερική φοίτηση).  Η μέ-
γιστη  διάρκεια φοίτησης είναι  έξι εξάμηνα.

•	 Επιτυχής συμπλήρωση περίπου 90-120 ECTS, 
που περιλαμβάνουν μαθήματα μεταπτυχιακού 

επιπέδου και διατριβή Μάστερ, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος. 

•	 Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων, όπως έχουν 
ορισθεί από το κάθε τμήμα, τα οποία ανα-
φέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

ΓλώΣΣα διδαΣκαλιαΣ
Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
Μάστερ είναι η Ελληνική. Ωστόσο οι φοιτητές θα πρέπει να 
γνωρίζουν πολύ καλά και την αγγλική γλώσσα για σκοπούς 
πρόσβασης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας.  
Το Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει μεταπτυχιακά προ-
γράμματα και σε μια ξένη γλώσσα, αν προσφέρονται ήδη 
σε μια από τις επίσημες γλώσσες (Eλληνική ή Τουρκική).

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Κύπρου, που προσφέρονται σε συνεργασία με τη Σχολή 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard,  
διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

διδακτρα
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  
καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά  
πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) έχει ως εξής:

- Προγράμματα Μάστερ στην ελληνική γλώσσα: € 5.125

-  Προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα): € 6.000

Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραί-
τητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον Κανόνα 
Καταβολής Διδάκτρων για Μεταπτυχιακές Σπουδές, ο οποί-
ος  είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

ΧρηματοδοτηΣη μεταπτύΧιακών φοιτητών
Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), το TEΠAK μπο-
ρεί να χρηματοδοτήσει κάποιο μεταπτυχιακό φοιτητή 
έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για κάλυψη ανα-
γκών του τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων τμημάτων. 
Βοηθητικό έργο σημαίνει: βοηθητικό διδακτικό έργο, 
διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επι-
τήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών, κ.λπ.. Αυτό 
δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητι-
κή δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική ερευ-
νητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές προσ-
διορίζονται ανάλογα με το προσφερόμενο έργο.

Αριθμός υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 
Μάστερ παρέχεται επίσης από ιδιωτικούς οργανισμούς 
μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.

ύποβολη αιτηΣηΣ
Όλες οι θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 
Μάστερ προκηρύσσονται μια φορά το χρόνο, με 
συνοπτική ανακοίνωση στον Τύπο και αναλυτικά 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών 
ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου 
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων 
Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε γνωστικά αντικείμενα που 
μπορεί να καθορίζονται στο κάθε πρόγραμμα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι 
προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν 

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την 
έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η 
Μαρτίου, 2012. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/apply

και πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση. 

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή πι-
στοποιητικών που να βεβαιώνουν ότι  ο πανεπι-
στημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από 
την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων.

5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λό-
γους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητι-
κούς στόχους και ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας. Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας θεωρούνται 
οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό 
επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλά-
χιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-
based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι 
αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπου-
δών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.  Για την 
ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυ-
τήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή 
το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαί-
δευσης. Για υποψήφιους που δεν καλύπτονται από τα 



πιο πάνω το Πανεπιστήμιο μπορεί να πραγματοποι-
ήσει γραπτή εξέταση ή/και προφορική συνέντευξη.

7. Ονόματα και διευθύνσεις δύο ατόμων που γνωρίζουν 
το υποψήφιο άτομο σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό 
επίπεδο από τους οποίους οι αιτητές έχουν ζητήσει 
την αποστολή συστατικών επιστολών (μία τουλάχι-
στον από τις συστατικές επιστολές πρέπει να προέρχε-
ται από μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού). 
Για τις συστατικές επιστολές υπάρχει ειδικό έντυπο και 
σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.

8. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. 
δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής 
δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, 
ψηφιακό έργο, κ.ά) όπως καθορίζεται από τους 
εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών 
του τμήματος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Το κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτι-
κές πληροφορίες από τον υποψήφιο, καθώς επίσης και να 
υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει 
αναγκαία/απαραίτητα.  

Οι αιτήσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα 
που προσφέρονται από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Κύπρου υποβάλλονται στη διεύθυνση:

http://www.hsph.harvard.edu/cyprus/cii_apply.shtml 

αξιολοΓηΣη αιτηΣεών και εΓΓραφεΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2012. Όλοι οι υποψή-
φιοι θα ενημερωθούν με επιστολή για την έκβαση της 
αίτησής τους, το αργότερο στις αρχές Ιουνίου 2012.  Σε 
όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν γρα-
πτώς, εντός καθορισμένης προθεσμίας, αν την αποδέ-
χονται.  Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή 
ποσού ύψους €500.  Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών γίνεται με την υποβολή του Εντύπου Εισδοχής 
Φοιτητή και των αναγκαίων πιστοποιητικών στο Γραφείο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας, σε καθορισμένη χρονική περίοδο.























 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

  
 

 

      

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 






