Πληροφορίες
για υποψήφιους
Ελλαδίτες φοιτητές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα δημόσιο και
αυτόνομο πανεπιστήμιο με έδρα τη Λεμεσό. Προσφέρει
ποιοτικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, διεξάγει έρευνα υψηλού επιπέδου, διατηρεί
σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και είναι εταίρος με τον
παραγωγικό ιστό της χώρας προς όφελος της κοινωνίας
και της οικονομικής ανάπτυξης.
Τα επιστημονικά πεδία στα οποία το Πανεπιστήμιο
ειδικεύεται εντάσσονται σε 6 Σχολές: τη Σχολή Γεωτεχνικών
Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, τη Σχολή
∆ιοίκησης και Οικονομίας, τη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων
Ενημέρωσης, τη Σχολή Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Καλών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών και τη Σχολή Μηχανικής και
Τεχνολογίας.
Αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα σπουδών
παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο
www.cut.ac.cy.
Σύστημα σπουδών
Όλα τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα των
Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), γνωστών ως ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System). Κάθε
ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε φθινοπωρινό (Σεπτέμβριος –
∆εκέμβριος) και εαρινό (Ιανουάριος – Μάιος) ακαδημαϊκό
εξάμηνο. Κάθε προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται ότι θα
συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8 εξάμηνα. Η διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών μπορεί
να παραταθεί το πολύ μέχρι 12 εξάμηνα. Τα μεταπτυχιακά
προγράμματα έχουν διάρκεια από 12 έως 18 μήνες για
καθεστώς πλήρους φοίτησης και έως 48 μήνες για φοιτητές
μερικής φοίτησης.

∆ίδακτρα
Τα δίδακτρα για κάθε προπτυχιακό φοιτητή που είναι πολίτης
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχονται σε
1,700 ευρώ ανά εξάμηνο και καταβάλλονται από την Κυπριακή
∆ημοκρατία. Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καταβάλλουν δίδακτρα ύψους €4100 ανά πρόγραμμα, στη
βάση προγράμματος καταβολής δόσεων που προβλέπεται από
τους σχετικούς Κανόνες.
Αναγνώριση τίτλων σπουδών / επαγγελματικά σώματα
Όλα τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζονται διεθνώς, κατ’
εφαρμογή των νόμων και κανονισμών που ακολουθούν
οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος. Απόφοιτοι
του Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια της
Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά. Στην Ελλάδα, με
αποφάσεις του ∆ΟΑΤΑΠ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα Ελληνικά ΑΕΙ.
Οι απόφοιτοι προγραμμάτων Μηχανικής, εγγράφονται ως
μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) εφόσον
παρακολουθήσουν και μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
συμπληρώνοντας συνολικά πέντε έτη σπουδών. Οι Απόφοιτοι
του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Γεωπονικών
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
εγγράφονται ως μέλη στα αντίστοιχα Επαγγελματικά Σώματα
(Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας) και δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση
για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και γενικότερα
απολαμβάνουν όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων που
ορίζουν οι σχετικοί νόμοι.

Υποβολή αιτήσεων / Προπτυχιακά προγράμματα
Το Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις εισδοχής από Ελλαδίτες
υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές αμέσως μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου, αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και βεβαίωση
επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάσει κατάστασης επιτυχόντων
από το Λύκειο αποφοίτησης ή/και δίπλωμα Αγγλικών, όπου
αυτό απαιτείται. Η αίτηση αναρτάται στις ιστοσελίδες των
δημόσιων κυπριακών
πανεπιστημίων (www.cut.ac.cy/studies και
www.ucy.ac.cy/fmweb) ενώ είναι διαθέσιμη και στο
Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα
(Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373
4934/913/915) και στο Γενικό Προξενείο Κύπρου στη
Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026
0611/0697). Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς
σε διεύθυνση που ανακοινώνεται με ένδειξη στον φάκελο
«Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή». Τα αποτελέσματα
ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των δημόσιων κυπριακών
πανεπιστημίων στις αρχές Αυγούστου και κοινοποιούνται επίσης
στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, και στο Προξενείο της
Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.
Υποβολή αιτήσεων / Μεταπτυχιακά προγράμματα
Για τη διεκδίκηση θέσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι
υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.
Συνήθως η προκήρυξη των θέσεων γίνεται κάθε Φεβρουάριο
και η προθεσμία υποβολής είναι συνήθως μέχρι τις αρχές
Απριλίου. Πληροφορίες για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα
βρίσκονται αναρτημένες στο www.cut.ac.cy.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή
κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ως ισότιμος
πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή
γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και
τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να
λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη
του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι υποψήφιοι, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα
κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα:
- Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Βιογραφικό σημείωμα.
- Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
(ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός
τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του
μεταπτυχιακού προγράμματος).
- Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
- Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία
ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει
τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση
με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
- Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας (εξαιρούνται
οι απόφοιτοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων). Απαιτείται από
τους υποψήφιους που αιτούνται θέσεις σπουδών στα
αγγλόφωνα προγράμματα του Πανεπιστημίου.
- Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα
σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς
(δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο,
πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες

μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων, οι υποψήφιοι
καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων
που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο,
προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για
συστάσεις.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και ολοκληρώνεται
συνήθως στις αρχές Μαΐου. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται
ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους περί τα μέσα
Μαΐου. Από όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν
(τέλος Μαΐου) ηλεκτρονικά αν την αποδέχονται. Η κράτηση
θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού ύψους €625 ως
μέρος των διδάκτρων. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν για
οποιοδήποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει.
Φοιτητική ζωή
Η παραλιακή πόλη της Λεμεσού, με 235 χιλιάδες κατοίκους,
είναι τα τελευταία χρόνια η πλέον αναπτυσσόμενη πόλη της
Κύπρου. Σειρά δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα
υποδομής και διεθνείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, σε
συνδυασμό με την παρουσία της φοιτητικής κοινότητας του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δημιούργησαν ένα
δυναμικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
το οποίο προσφέρει στους φοιτητές μοναδικές ευκαιρίες
κοινωνικών, ψυχαγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων.
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες
λειτουργίας ομίλων ειδικών ενδιαφερόντων (θεάτρου,
μουσικής, εθελοντισμού, περιβάλλοντος, δημοσιογραφίας κοκ)
και συμμετέχουν σε ποικίλες αθλητικές διοργανώσεις
(θαλάσσια σπορ, χιονοδρομία, ποδηλασία, αθλήματα δρόμου,

σάλας κοκ). Αρκετοί Ελλαδίτες απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
επιλέγουν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα στη
Λεμεσό, αξιοποιώντας ευκαιρίες ποιοτικής εργοδότησης που
προσφέρει το δυναμικό οικονομικό περιβάλλον της πόλης.
Περισσότερες πληροφορίες / επικοινωνία
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
Ελλαδίτη και ανταποκρίνεται άμεσα στα τηλέφωνα
0035725002710 και 0035725002711 (∆ευτέρα - Παρασκευή)
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kep@cut.ac.cy.

Στέγαση

Συγκοινωνίες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαθέτει στις
φοιτητικές του εστίες 179 κλίνες με χαμηλό
(€130-€220 ανά άτομο) ενοίκιο για φοιτητές στη βάση
οικονομικών/κοινωνικών κριτηρίων. Το ποσό περιλαμβάνει,
πέραν της διαμονής, λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής
ωφελείας και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο δημιούργησε το «∆ίκτυο
Συνεργαζομένων Υποστατικών» μέσα από το οποίο
εξασφαλίζονται πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα
διαμερίσματα σε φοιτητές με ενοίκιο €250-€450 ανά άτομο.
Ελλαδίτες φοιτητές που εξασφαλίζουν θέση σπουδών,
υποβάλλουν στο Γραφείο Στέγασης housing@cut.ac.cy
ξεχωριστή αίτηση για διαμονή στις εστίες και στο ∆ίκτυο
περί τα τέλη Αυγούστου.

Οι περισσότεροι φοιτητές διαμένουν στην περιοχή του
κέντρου της πόλης, όπου φιλοξενούνται όλες οι κτηριακές
υποδομές του Πανεπιστημίου (αμφιθέατρα διδασκαλίας,
εργαστήρια, γραφεία, γυμναστήριο κοκ). Συνεπώς,
οι καθημερινές μετακινήσεις των φοιτητών προς και από
τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις είναι είτε πεζές είτε
με τη χρήση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Για τη χρήση
του δικτύου αστικών συγκοινωνιών για μετακινήσεις με
λεωφορεία σε όλη την πόλη και προάστια της Λεμεσού,
απαιτείται έκδοση μηνιαίας φοιτητικής κάρτας που
στοιχίζει €20.

Σίτιση
Όλοι οι Ελλαδίτες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
που έχουν ως τόπο μόνιμης οικογενειακής διαμονής την
Ελλάδα και ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, είναι
δικαιούχοι επιδόματος σίτισης αξίας €7 για κάθε εργάσιμη
μέρα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει καφετερία που λειτουργεί
καθημερινά για την εξυπηρέτηση των φοιτητών με χαμηλές
τιμές ενώ με κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου και της
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, σιτίζονται δωρεάν 700 περίπου
φοιτητές στη βάση οικονομικών κριτηρίων. Η παρουσία του
Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης δημιούργησε
προϋποθέσεις λειτουργίας πολλών ιδιωτικών χώρων
εστίασης στην περιοχή που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιλογών, ποιοτήτων και τιμών.

Υποτροφίες
Κάθε χρόνο, η Kυπριακή ∆ημοκρατία παραχωρεί σε
Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου έξι (6) υποτροφίες (μια ανά Σχολή)
ύψους €3670 περίπου η κάθε μία, με βάση τη βαθμολογία
που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Απαραίτητη
προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο
έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού όρου
βαθμολογίας τουλάχιστον 6.5 (Λίαν Καλώς).
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί χρηματικά
βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές με κοινωνικά /
οικονομικά κριτήρια, στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σε
φοιτητές να εργάζονται, ορισμένες ώρες εβδομαδιαίως,
σε διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα του με αμοιβή €5
περίπου ανά ώρα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Αθηνών και Ξιούτα γωνία, 3036 Λεμεσός
Τ.Θ.50329, 3603 Λεμεσός / Κύπρος
Τηλ: +357 25 00 27 10 / +357 25 00 27 11
Φαξ: +357 25 00 27 60
E-mail: kep@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy

