Νέα αρχή
Aµέτρητες επιλογές

ΔΙΕΘΝΏΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ, ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΊΑ.

Το Philips University, Cyprus είναι δυναμικό Πανεπιστήμιο που παρέχει ισορροπημένα
πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης
κοινωνίας μας. Το Πανεπιστήμιο στελεχώνεται με προσωπικό πρώτης τάξης που
διακρίνεται για την ακαδημαϊκή και ερευνητική του αριστεία και την αφοσίωση του στη
διδασκαλία, καθοδήγηση και εμπλοκή των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα.

ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ
To Philips University αποτελεί μετεξέλιξη του Philips College το οποίο επί 43 χρόνια τώρα προσφέρει
ποιοτική εκπαίδευση στην Κυπριακή κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο έχει υποβληθεί σε θεσμική, τμηματική και
προγραμματική αξιολόγηση και πιστοποίηση.
Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Philips University δημιούργησε και προσφέρει προγράμματα σπουδών
σε όλα τα επίπεδα προπτυχιακό, μάστερ και διδακτορικό τα οποία είναι αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα από
τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), της Κυπριακής
Δημοκρατίας, και

Είναι επίσης αναγνωρισμένο από Διεθνή Επαγγελματικά Σώματα όπως:

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), UK
The Chartered Institute of Public Relations (CIPR), UK

The Chartered Institute of Insurance (CII), UK

The Chartered Management Institute (CMI), UK
The CPA, Australia

Επιπροσθέτως, το Philips University είναι ενεργό μέλος του European Association of Institutions in Higher
Education (EURASHE) το οποίο εκπροσωπεί υψηλής ποιότητας Πανεπιστήμια, και του Association of
Commonwealth Universities, τα μέλη του οποίου υπερβαίνουν τα 500 πανεπιστήμια από χώρες της
Κοινοπολιτείας.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΏ ΤΟ PHILIPS UNIVERSITY;
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου είναι οι
φοιτητές, στους οποίους παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για
την επίτευξη των πραγματικών στόχων τους, μέσω ποιοτικών και
καινοτόμων προγραμμάτων που ικανοποιούν εξίσου τις ανάγκες
και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
• Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και υιοθετεί μέσω της διδακτικής
διαδικασίας τη συμμετοχή των φοιτητών στη διαμόρφωση των
προγραμμάτων και την άσκηση της κριτικής σκέψης.
• Δίνει βήμα στην θεσμική συμμετοχή των φοιτητών στα ποικίλα
Συμβούλια για την ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους.
• Ατομική ανατροφοδότηση ώστε κάθε φοιτητής να δέχεται και να
εξασφαλίζει τους όρους της επιτυχίας των σπουδών τους.
Τα αριστεία στη διδασκαλία, στην έρευνα και την προσφορά
στην κοινωνία.
• Τη στελέχωση του Πανεπιστημίου με διεθνούς κύρους
ακαδημαϊκό προσωπικό.
• Τη φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών από
το διοικητικό προσωπικό.
• Τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή.
• Οι πτυχιούχοι του Philips Univeristy έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν επιπλέον και αντίστοιχο επαγγελματικό προσόν
απευθείας από Διεθνή Επαγγελματικά Σώματα, υψηλού
επιπέδου.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Όροι
Εισδοχής
σε πτυχιακά προγράμματα
Απολυτήριο εξατάξιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής
Μέσης Εκπαίδευσης εγκεκριμένη επίσημα από
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
ή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Επιπλέον, αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος
φοιτητής είναι κάτοχος της ελληνικής γλώσσας
για προγράμματα που διδάσκονται στην ελληνική
γλώσσας ή στην αγγλική γλώσσα μέσω IELTS
(5.50-6.00) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό για
προγράμματα που διδάσκονται στην αγγλική
γλώσσα, καθώς και μια επιτυχή προσωπική
συνέντευξη με τον Υπεύθυνο Εγγραφών του
Πανεπιστημίου και Εκπρόσωπο του Τμήματος
είτε αυτοπροσώπως, τηλεφωνικώς ή μέσω του
προγράμματος Microsoft Teams*.

ή

Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE σε πέντε
μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο μαθημάτων
σε προχωρημένο επίπεδο (advanced) και
πιστοποιητικό γνώσης της Aγγλικής γλώσσας, με
ελάχιστη βαθμολογία D ή ισοδύναμου προσόντος.

ή

Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE σε τέσσερα
μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών
μαθημάτων σε προχωρημένο επίπεδο (advanced)
και πιστοποιητικό γνώσης της Aγγλικής γλώσσας,
με ελάχιστη βαθμολογία D ή ισοδύναμου
προσόντος.

Επιτυχής ολοκλήρωση προκαταρκτικού προγράμματος
πανεπιστημιακού ιδρύματος (foundation) ή ισοδύναμου
προσόντος.

ή

Επιτυχής ολοκλήρωση 12 ετών σχολικής εκπαίδευσης και
επιπλέον, αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος είναι ικανός σε
γραπτά και ομιλούμενα Αγγλικά* μέσω IELTS (5.50 – 6.00) ή
ισοδύναμου προσόντος, καθώς και επιτυχημένη ολοκλήρωση
προσωπικής συνέντευξης με τον Υπεύθυνο Εισαγωγής και
μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού από σχετικό τμήμα,
είτε αυτοπροσώπως, τηλεφωνικώς είτε μέσω του λογισμικού
Μicrosoft TEAMS.
*Εξετάσεις Κατάταξης

*Εξετάσεις Κατάταξης

Οι υποψήφιοι φοιτητές δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στα
αγγλικά και τα μαθηματικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
προσανατολισμού. Με βάση τα αποτελέσματα καταρτίζονται
προγράμματα ατομικής βοήθειας στον κάθε φοιτητή. Οι κάτοχοι
του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης στα αγγλικά και τα
μαθηματικά ή ισοδύναμου τίτλου εξαιρούνται από αυτή τη
δοκιμασία.

σε μεταπτυχιακά προγράμματα
• Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
• Επιτυχημένη ολοκλήρωση προσωπικής συνέντευξης

Επαρκής γνώση της Aγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι φοιτητές των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι
τα αγγλικά, και οι οποίοι δεν έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο
ή ισοδύναμο προσόν που διδάχτηκαν και εξετάστηκαν στην
αγγλική γλώσσα, πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία
για την ικανότητά τους στα γραπτά και ομιλούμενα αγγλικά,
συνήθως μέσω του πιστοποιητικού ΙELTS (5.50 – 6.00 ή
ισοδύναμο πιστοποιητικό). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά μπορούν να λάβουν εξατομικευμένα
μαθήματα Aγγλικής γλώσσας στο Philips University, μέσω των
οποίων πρέπει να πετύχουν τις απαιτούμενες βαθμολογίες πριν
την εγγραφή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

Department of
Accounting and Finance

ΒΑ in Accounting and Finance (Πτυχίο στα Λογιστικά και τα Χρηματοοικονομικά)
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από Διεθνή Αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Σώματα
Λογιστών συμπεριλαμβανομένων:
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), UK
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK
The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), UK

The Association of International Accountants (AIA), UK
The CPA, Australia

Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική

MSc in Corporate Finance with Corporate Governance
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών το οποίο στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης
υψηλού επιπέδου για Ανώτερους Συμβούλους για τα Χρηματοοικονομικά και την Εταιρική
Διακυβέρνηση.
Οι κάτοχοι του MSc in Corporate Finance with Corporate Governance εξαιρούνται από τις εξετάσεις του
ACCA στα θέματα: Business and Technologies (BT), Management Accounting (MA) και Financial
Accounting (FA).
Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική

Department of Business Administration
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων
BA in Business studies (Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών με επιλογή ειδίκευσης σε ένα από τους ακόλουθους τομείς:
• Health Services Management (Διοίκηση και Υγεία)
• Tourism and Event Management (Τουριστικά και Εκδηλώσεις)
Οι κάτοχοι του του πτυχίου εξαιρούνται σε 5 θέματα από τις εξετάσεις του Association of International
Accountants (AIA), UK.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική

MBA (Master in Business Administration)
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διάρκειας 18 μηνών με επιλογή ειδίκευσης σε:
• Γενική Διοίκηση (General Management)
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Health Care Management)
• Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation and Entrepreneurship)
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ηγετικών στελεχών, τα οποία να μπορούν να διαχειριστούν
αποτελεσματικά τις σημερινές πραγματικότητες σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται
στο να αναπτύξουν οι φοιτητές ισχυρές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες βάσει των οποίων θα λαμβάνουν
αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να γίνουν παραγωγικοί, αποδοτικοί και προσαρμοσμένοι στην αλλαγή
επαγγελματίες.
To ΜΒΑ του Philips University είναι αναγνωρισμένο από το Chartered Management Institute, (CMI), UK
στόχος του οποίου είναι η προώθηση υψηλού επιπέδου Διοίκησης και εξαίρετης ηγεσίας.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Ελληνική και Αγγλική

PhD in Business and Management (Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
Διδακτορικό πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται στο European Qualifications Framework και καθοδηγεί
τους φοιτητές στην ερευνητική γνωστική συνεισφορά στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου μας εκπαιδεύει τους
διδακτορικούς φοιτητές να διεξαγάγουν έρευνα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, για να αναλάβουν
αναπτυξιακό και διδακτικό έργο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπου απαιτείται βαθιά γνώση
της ερευνητικής διαδικασίας.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική

Department of Computer Science
Τμήμα Πληροφορικής
BSc in Computing and Information Technology (Πτυχίο στην Πληροφορικής)
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών με επιλογή ειδίκευσης σε ένα από τους ακόλουθους τομείς:
• Business Applications
• System and Networks Technologies
• Software Development

Business Applications
Έμφαση στην ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων, Big Data, Επιχειρηματική Ευφυία και Εξόρυξη
Δεδομένων, Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων, Απαιτήσεις και Προδιαγραφές, Διοικητική Επιστήμη,
Διαχείριση Έργων Ηγεσία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, κ.α.

Software Development
Έμφαση στον Προγραμματισμό (π.χ. Java, C++, C, Python, Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και
το διαδίκτυο, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, Data Science, Data Αnalytics and Visualisation,
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Κυβερνοασφάλεια και Κρυπτογράφηση, κ.ά.

System and Networks Technologies
Έμφαση στα Δίκτυα Επικοινωνίας, Διαδικτυακές Τεχνολογίες, Δίκτυα, Εφαρμογές και Ασφάλεια Δικτύων, Internet of Things, Κβαντική Υπολογιστική (Quantum Computing), κ.ά.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική

Department of Language studies
and Communications
ΒΑ in Public Relations and Communication
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το Chartered Institute of Public
Relations (CIPR), UK, το οποίο αποτελεί το μοναδικό τέτοιο σώμα στην Ευρώπη, και το οποίο πιστοποιεί
την διεθνή αναγνώριση της ποιότητας του Πτυχίου.
Με την απόκτηση του BA in Public Relations and Communication του Πανεπιστημίου μας, απονέμεται
επίσης το Diploma του Chartered Institute of Public Relations, Ηνωμένου Βασιλείου.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική

Πτυχίο Νομικής (LL.B)
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο πτυχίο Νομικής με ειδίκευση σε ένα από τους ακόλουθους
τομείς:
• Κυπριακό Δίκαιο
• Ελληνικό Δίκαιο
Οι σπουδές στο Τμήμα Νομικής εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις αναγκαίες γνώσεις των διαφόρων κλάδων
του Δικαίου εξοικειώνοντάς τους με την Νομικής Σκέψη και καθιστώντας τους ικανούς να υπηρετούν την
Δικαιοσύνη.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Ελληνική

Department of Health Sciences
Τμήμα Νοσηλευτικής*
BSc in Nursing (Πτυχίο Νοσηλευτικής) *
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στον καταρτισμό (θεωρητικό και πρακτικό) των φοιτητών σε
διάφορους τομείς της Νοσηλευτικής. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που
εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την Επιστημονική και Επαγγελματική σταδιοδρομία
και εξέλιξή τους ως πολυδύναμων Νοσηλευτών, Υπεύθυνων για τη φροντίδα του Ατόμου, της Οικογένειας και
της Κοινότητας, της Πρόληψης Νόσων και της Αποκατάστασης της Υγείας.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Αγγλική
*πιστοποίηση σε εξέλιξη

MSc in Addiction Counselling* ( Μάστερ στη Συμβουλευτική στις Εξαρτήσεις)
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως, διάρκειας 18 μηνών, με ειδίκευση σε ένα από τους ακόλουθους
τομείς:
• Παρεμβάσεις (Interventions)
• Πρόληψη Εξαρτήσεων (Prevention)
Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η προετοιμασία φοιτητών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με
άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
Γλώσσα Διδασκαλίας η Ελληνική
*πιστοποίηση σε εξέλιξη

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΎΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Τα ετήσια δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:
Πτυχιακά προγράμματα
€10.000
Μεταπτυχιακά προγράμματα
€11.500

Το Συμβούλιο του Philips University λαμβάνοντας υπόψη τη δυστοπία της οικονομικής δυσπραγίας η οποία
μαστίζει την Κύπρο και την Παγκόσμια Κοινότητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και υπό το πνεύμα
της κατανόησης, αποφάσισε να χορηγήσει σε νέους και νέες και απόφοιτους του Λυκείου ένα αριθμό
υποτροφιών πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Υποτροφίες πλήρους ή μερικής απαλλαγής σε νέους και νέες απόφοιτους του Λυκείου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ PHILIPS UNIVERSITY, CYPRUS
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στη δημιουργική συνεργασία
όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η δραστηριότητα του κάθε
φορέα ασκείται στα πλαίσια της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού
και των Καταστατικών Αρχών του φορέα.

ΑΝΘΡΏΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής
κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα
θεσμοθετημένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς, Δικαιώματα του Ανθρώπου,
το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τα συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη.

Ή ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται
από τα διάφορα όργανα και τους θεσμούς του Πανεπιστημίου θα πρέπει
να γίνονται με διαφάνεια και να κατατείνουν στην εμπέδωση ενός κλίματος
αξιοκρατίας, δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

ΑΚΑΔΉΜΑΪΚΉ ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ
Σκοπός της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι η κατοχύρωση της ελευθερίας
στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Λαμίας 4-6
2001 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
T: +357 22441860
F: +357 22315222
E: info@philipsuni.ac.cy
www.philipsuni.ac.cy

