ς
Προσιτή 		
Αριστεία!

ΝΕΑΠΟΛΙΣ
www.nup.ac.cy

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

Νεάπολις, η σωστή επιλογή!

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Τ

ο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, είναι ένα νέο αλλά δυναμικό, ταχέως
αναπτυσσόμενο Πανεπιστήμιο που στεγάζεται στην καρδιά της Πάφου
στη δυτική ακτή της Κύπρου.
Ως νέο Πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης,
έτσι ώστε οι σπουδαστές να αξιοποιούν με τον πλέον παραγωγικό τρόπο τον
χρόνο τους και να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα εφόδια για ένα λαμπρό
μέλλον.
Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ και το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Προσφέρει:
• Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών
• Εξ αποστάσεως προγράμματα Σπουδών
• Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
• Προγράμματα στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα διδασκαλίας
• Διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες
• Επαγγελματική πιστοποίηση
• Διασύνδεση με την κοινωνία
• Διαμονή σε φοιτητικές εστίες εντός του Πανεπιστημίου.

Εμπλούτισε τις εμπειρίες
σου κατά τη διάρκεια των
σπουδών σου!

Φοιτητική Μέριμνα
Η εντός του χώρου του Πανεπιστημίου
διαμονή, το εστιατόριο και η καφετέρια, η
εξωτερική πισίνα, το γυμναστήριο και τα
γήπεδα αντισφαίρισης, σε συνδυασμό με την
24ωρη Υπηρεσία Ασφαλείας, συμβάλλουν
ουσιαστικά στην ποιότητα της καθημερινής
ζωής στο Πανεπιστήμιο.

Διδασκαλία και Έρευνα
Η διδασκαλία και έρευνα αποτελούν τους
πυλώνες της ακαδημαϊκής μας αριστείας.
Τα μαθήματα γίνονται σε τάξεις με μικρό αριθμό
φοιτητών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους
φοιτητές να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με
τους διδάσκοντες.

Σύγχρονη
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Ένα πανεπιστήμιο είναι πρωτίστως οι άνθρωποί του,
οι δημιουργοί της νέας γνώσης και οι ολοκληρωμένοι
απόφοιτοι που συνδυάζουν επιστημονική κατάρτιση,
επαγγελματική ηθική και ευρύτερη παιδεία. Οι φοιτητές
του Πανεπιστημίου διδάσκονται και αποκτούν δεξιότητες
που τους εξασφαλίζουν τη διά βίου επιστημονική
ενημέρωση και ανάπτυξη. Επίσης, εκπαιδεύονται στις πιο
σύγχρονες και προηγμένες επαγγελματικές πρακτικές,
με εφαρμοσμένες αναλυτικές μεθόδους και με τη χρήση
των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.

Εστίες Διαμονής

Αθλητισμός & Υγεία
Με δεδομένη την αμφίδρομη σχέση
μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας,
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προάγει
τον αθλητισμό. Η Πανεπιστημιούπολη
διαθέτει γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα,
σάουνα, όργανα γυμναστικής, αποδυτήρια
και μοντέρνα γήπεδα αντισφαίρισης.
Το γυμναστήριο παρέχει τα ακόλουθα
προγράμματα:

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υψηλής
ποιότητας στέγαση εντός της
Πανεπιστημιούπολης. Τα φοιτητικά
δωμάτια είναι πλήρως επιπλωμένα,
ευρύχωρα, ευάερα και καλοφωτισμένα
και διαθέτουν μπάνιο καθώς και
μπαλκόνι με θέα προς τη θάλασσα
ή προς τους εσωτερικούς κήπους.
Υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα
δωμάτια και επικοινωνία με όλους τους
κοινόχρηστους χώρους.

•
•
•
•
•

Crossfit workouts
Functional workouts
Fat-Burning workouts
Performance for athletes
Core - Abs workouts

Σίτιση
Στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου σερβίρονται καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας φαγητά
της κυπριακής και ευρύτερης μεσογειακής κουζίνας. Ο χώρος του εστιατορίου είναι
διαμορφωμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος για να λειτουργεί και ως καφετέρια και για να
φιλοξενεί ποικίλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Neapolis University Campus

Paphos Gardens Campus

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Θέρμανση & Κλιματισμός

• Υπηρεσίες Ασφαλείας

• Κοινής ωφέλειας (ύδρευση και
ηλεκτροδότηση)

• Συντήρηση

• WiFi πρόσβαση στο διαδίκτυο

• Νερό

• Εξωτερικές και εσωτερικές
αθλητικές εγκαταστάσεις

• Εξωτερικές και εσωτερικές αθλητικές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου

• Πισίνα
• Υπηρεσίες συντήρησης
• Εβδομαδιαίος καθαρισμός των
κοιτώνων
• Υπηρεσίες ασφαλείας
• Χρηματοκιβώτιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
• Καθαριστήριο με
κερματοδέκτη

• Κοινόχρηστα

• Πισίνα Πανεπιστήμιου
• Χρηματοκιβώτιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
• Υπηρεσίες Internet WI / FI 32MHz - € 15,00 το
μήνα
• Υπηρεσίες Καθαρισμού - € 15,00 κάθε φορά
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής σεντονιών 		
και πετσετών)
• Καθαριστήριο με κερματοδέκτη
• Ρεύμα (θέρμανση και κλιματισμός)
• Δωμάτια: στούντιο, ενός υπνοδωματίου ή και
δύο υπνοδωματίων με κουζίνα, ψυγείο και
τηλεόραση.

Μοναδική
Φοιτητική
Εμπειρία!

Προπτυχιακά Προγράμματα
■■ Οικονομικά Επιστημών
■■ Τραπεζικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
■■ Διοίκηση Επιχειρήσεων
■■ Νομική
■■ Αρχιτεκτονική
■■ Αρχιτεκτονική Τοπίου
■■ Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
■■ Εφαρμοσμένη Πληροφορική
■■ Ψυχολογία

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
■■ Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
■■ Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
■■ Δημόσια Διοίκηση
■■ Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
■■ Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
■■ Αρχιτεκτονική Τοπίου
■■ Διαχείριση Κατασκευών
■■ Real Estate
■■ Πληροφοριακά Συστήματα
■■ Εκπαιδευτική Ψυχολογία
■■ Συμβουλευτική Ψυχολογία
■■ Ιστορία
■■ Θεολογία

Διδακτορικά Προγράμματα
(Σε συνεργασία με το Παν/μιο Πελοποννήσου)
■■ Διοίκηση Επιχειρήσεων
■■ Δημόσια Διοίκηση
■■ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
■■ Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων
■■ Τραπεζικά – Χρηματοοικονομικά
■■ Νομική Επιστήμη
■■ Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
■■ Φιλολογία – Ιστορία
■■ Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων
■■ Πληροφορική
■■ Τηλεπικοινωνίες
■■ Ψυχολογία
■■ Θεολογία
■■ Αρχιτεκτονική
■■ Οικονομικές Επιστήμες
■■ Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις
■■ Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική
■■ Θεατρικές Σπουδές
■■ Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά
Προγράμματα
■■ Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
■■ Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
■■ Γενική Διοίκηση
■■ Εκπαιδευτική Διοίκηση
■■ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
■■ Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
•

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, αναγνωρίζοντας τις
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές
και οι οικογένειές τους, έχει μειώσει σημαντικά
τα δίδακτρα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πολλές
δυνατότητες για την πληρωμή των διδάκτρων,
καθώς επίσης υποτροφίες και εκπτώσεις για φοιτητές
πλήρους φοίτησης βάσει διαφόρων κριτηρίων (π.χ.
υψηλός βαθμός απολυτηρίου, διάκριση σε αθλητικές
δραστηριότητες, χαμηλό εισόδημα, ειδικές κατηγορίες
βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, πολυμελείς
οικογένειες, κτλ).

•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Κάθε χρόνο ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών
ενισχύεται οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις
μέσω υποτροφιών και στοχευμένης οικονομικής
βοήθειας. Τα κριτήρια της οικονομικής στήριξης
σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση, τον αριθμό
των παιδιών στην οικογένεια, τη φοίτηση και δεύτερου
μέλους της οικογένειας στο Πανεπιστήμιο, καθώς και
με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Τα γενικά κριτήρια εισδοχής υποψηφίων
βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα
της προηγούμενης εκπαίδευσής τους,
και στην καταλληλότητά τους για το
πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να περιγράψουν
στην αίτησή τους τη μορφή αναπηρίας
τους και να ενημερώσουν το Γραφείο
Εισδοχής Φοιτητών για τις ειδικές
πρόνοιες που θα χρειαστούν κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις διατίθενται από το Γραφείο
Εισδοχής Φοιτητών και, αφού
συμπληρωθούν, θα πρέπει να
υποβληθούν στο Γραφείο αυτό μαζί με
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η ηλεκτρονική μορφή της αίτησης
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου.

Φοιτητική
Μέριμνα
Η Φοιτητική Μέριμνα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
και πληροφορίες σε θέματα σπουδών, φοιτητικής
ζωής, κανόνων και γενικά σε οτιδήποτε χρειαστούν
οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο
Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Ουσιαστικά η Φοιτητική
Μέριμνα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των
φοιτητών και του Πανεπιστημίου Νεάπολις.
Σκοπός του γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας είναι
η ακαδημαϊκή, οικονομική και συμβουλευτική
στήριξη των φοιτητών, όπως επίσης και η στήριξη
των αποφοίτων για την εξεύρεση εργασίας ή τη
συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο.

Ακαδημαϊκή στήριξη
Με την εισδοχή του στο Πανεπιστήμιο ο κάθε φοιτητής
έχει τον δικό του Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.
Μέσω αυτού του θεσμού το Πανεπιστήμιο Νεάπολις
προσφέρει συνεχή ακαδημαϊκή στήριξη σε όλους
τους φοιτητές του με απώτερο σκοπό την επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο Υπεύθυνος
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πρόοδο
του φοιτητή σε συστηματική βάση, με σκοπό πάντα την
παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, όταν οι συνθήκες το
απαιτούν. Επίσης, ενημερώνει με τη συγκατάθεση του
φοιτητή τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς για τυχόν
προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ιατροφαρμακευτική στήριξη
Η Φοιτητική Μέριμνα προσφέρει πληροφορίες
αναφορικά με τις δυνατότητες ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης στην Πάφο. Εκτός από
το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου υπάρχουν και αρκετά
ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το Νοσοκομείο Ίασις, για
παράδειγμα, απέχει μόλις 1 χλμ. από το Πανεπιστήμιο
Νεάπολις και διαθέτει Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, αλλά
και όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες.

Κυβερνητικά μέτρα στήριξης
Στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για τη
φοιτητική μέριμνα παρέχεται σε Κύπριους και
Ευρωπαίους φοιτητές, προπτυχιακού επιπέδου,
οικονομική βοήθεια, βάσει κοινωνικοοικονομικών
κριτηρίων, υπό τη μορφή διαφόρων επιδομάτων:
1) επίδομα στέγασης, 2) επίδομα σίτισης, 3) επίδομα
αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και 4) επίδομα
αγοράς ή αναβάθμισης Η/Υ.

Συμβουλευτική στήριξη
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής
Υποστήριξης (ΣΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου
Νεάπολις προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής
και ψυχοθεραπείας σε ατομικό, ομαδικό και αν
χρειαστεί, και σε οικογενειακό επίπεδο με πλήρη
εμπιστευτικότητα.

Γραφείο Σταδιοδρομίας
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας βοηθά τους φοιτητές
να συντάξουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ή να
αναβαθμίσουν το υπάρχον.
Παράλληλα ενημερώνει τους φοιτητές για τις
επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιλογές, μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών τους ή στη διάρκεια
αυτών. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ εργοδοτών, που
ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό για μερική ή
πλήρη απασχόληση και των φοιτητών που ψάχνουν για
δουλειά.
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανήκει στον
Όμιλο Εταιρειών Λεπτός, με πληθώρα ευκαιριών
απασχόλησης ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
στις ξενοδοχειακές μονάδες ή στις εργοληπτικές
εταιρείες του, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό.

Για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα είμαστε δίπλα στους
φοιτητές, στις πιο κρίσιμες αποφάσεις για την καριέρα τους.

Ευκαιρίες εργοδότησης!

ERASMUS
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ERASMUS:
• Θα ταξιδέψεις και θα γνωρίσεις νέες ευρωπαϊκές χώρες
• Θα συμμετέχεις σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
• Θα ανακαλύψεις και θα γνωρίσεις την ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης
χώρας και έτσι θα διευρύνεις τους ορίζοντες και τις γνώσεις σου
• Θα αποκτήσεις αυτογνωσία, ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση
• Θα πετύχεις διάφορους ακαδημαϊκούς ή προσωπικούς σου στόχους
• Θα διευρύνεις τον κύκλο των γνωριμιών σου, θα γίνεις πιο κοινωνικός
και το δίκτυο των φίλων σου θα γίνει πλέον διεθνές
• Θα εμπλουτίσεις τις γλωσσικές σου δεξιότητες και θα προσθέσεις ένα
επιπλέον προσόν στο βιογραφικό σου
• Θα αποκτήσεις καινούργιες εμπειρίες.

Το πρόγραμμα που θα
αλλάξει τη ζωή σου!
Το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου Νεάπολις
είναι έτοιμο να απαντήσει σε κάθε σου ερώτηση και
να σε κατευθύνει για το πώς θα λάβεις μέρος σε αυτή
την αξέχαστη εμπειρία. Επιπλέον στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου
(http://www.nup.ac.cy/en-gb/erasmus/internationaloffice.
aspx) μπορείς να βρεις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα,
τις διμερείς συμφωνίες καθώς και τα έντυπα που θα
χρειαστείς.

ΠΑΦΟΣ
Μια πόλη για να σπουδάσεις!

Η Κάτω Πάφος, όπου βρίσκεται και το
συγκρότημα του Πανεπιστημίου Νεάπολις,
είναι το παράκτιο τμήμα της πόλης, με ένα
σύγχρονο παραθαλάσσιο μονοπάτι που
συνδέει τις χρυσαφένιες παραλίες με τους
αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και
το πρόσφατα αναπλασμένο λιμάνι, ενώ
προσφέρει εξαίρετη δυνατότητα έντονης
νυχτερινής ζωής.
Η Άνω Πάφος (Κτήμα), σκαρφαλωμένη
στους λόφους, είναι η διοικητική και
εμπορική καρδιά της πόλης, με χώρους
πολιτιστικής δραστηριότητας (Μαρκίδειο
Θέατρο, Πρώην Ηλεκτρική Εταιρεία,
Δημοτική Πινακοθήκη, κινηματογράφοι)
και κοινωνικών συναναστροφών (καφέ,
εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ) για κάθε
ηλικία.

Η πόλη και η περιφέρεια της Πάφου
προσφέρουν ποικιλία τόπων για
διάφορες δραστηριότητες: από την
πολύβουη ζωή του κέντρου ως την
ήρεμη ατμόσφαιρα των ορεινών
χωριών, και από τις δημοφιλείς
παραλίες ως τη γαλήνη της
χερσονήσου του Ακάμα. Οποιαδήποτε
και αν είναι η επιλογή, η γνωριμία με
την Πάφο είναι γεμάτη πανέμορφες
εικόνες και ευχάριστες εκπλήξεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι
ότι το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα βρίσκεται
στην καρδιά μιας από τις πιο συναρπαστικές
παραθαλάσσιες πόλεις της Ευρώπης. Με έναν
μόνιμο πληθυσμό περίπου 77.800 κατοίκων, η
Πάφος είναι:

Η ΠΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Η
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΟΠΟΙΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.

■■

Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2017

■■

Μια πόλη που σφύζει απο νιάτα, αφού
έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
νέων, 18-35 χρόνων, σε σχέση με τις άλλες
κυπριακές πόλεις.

■■

Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
πολυπολιτισμική πόλη, που καλωσορίζει
ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
ανεξαρτήτως εθνικής, κοινωνικής ή
θρησκευτικής προέλευσης.

■■

Ένας Τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, ως σταυροδρόμι λαών και
ιδεών με αρχαιολογικούς χώρους που
μαρτυρούν μια αδιάκοπη πορεία 9000
χρόνων στην ιστορία και τον πολιτισμό.

■■

Ένας διεθνής τουριστικός προορισμός,
χάρη στον μοναδικό συνδυασμό φύσης,
ιστορίας και ήπιου Μεσογειακού κλίματος.

