
Το Philips University 
είναι δυναμικό Πανε-
πιστήμιο που παρέχει 
ισορροπημένα πτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προ-

γράμματα σπουδών, με βάση τις 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας 
μας.  Το Πανεπιστήμιο στελεχώνεται 
με προσωπικό που διακρίνεται για 
την ακαδημαϊκή και ερευνητική 
του αριστεία και την αφοσίωση 
του στη διδασκαλία, καθοδή-
γηση και εμπλοκή των φοιτη-
τών σε ερευνητικά προγράμ-
ματα.  

ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΉ 
To Philips University είναι μετε-

ξέλιξη του Philips College το οποίο 
επί 40 χρόνια τώρα προσφέ-
ρει ποιοτική εκπαίδευση στην 
Κυπριακή Κοινωνία. Το Πανεπι-
στήμιο έχει τύχει θεσμική, τμη-
ματική και προγραμματική αξι-

ολόγηση και πιστοποίηση.  
Από την έναρξη της λειτουργίας 

του το Philips University έχει δημι-
ουργήσει και προσφέρει προγράμ-
ματα σπουδών σε προπτυχιακό, 
μάστερ και διδακτορικό επίπεδο, τα 
οποία είναι αναγνωρισμένα και 
πιστοποιημένα από τον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, και Διε-
θνώς Αναγνωρισμένα Επαγγελ-
ματικά Σώματα:

Επιπρόσθετα, 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 
ξεπερνούν τα 500 πανεπιστήμια από 
χώρες της Κοινοπολιτείας.
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Διακεκριμένο για την παροχή υψηλής ποιότητας διδασκαλίας, έρευνας
και προσφοράς στην κοινωνία

PHILIPS UNIVERSITY: Διεθνώς 
αναγνωρισμένο σύγχρονο Πανεπιστήμιο

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΏ ΤΟ PHILIPS 
UNIVERSITY;
• στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 
Πανεπιστημίου είναι οι φοιτητές, στους 
οποίους προσφέρονται τα απαραίτητα εφό-
δια για την επίτευξη των πραγματικών στό-
χων των. 
• προσφορά ποιοτικών καινοτόμων προ-
γραμμάτων που ικανοποιούν τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινω-
νίας.
• συμμετοχή των φοιτητών στην διαμόρ-
φωση των προγραμμάτων και κριτικής 
σκέψης

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου 
προετοιμάζουν τους φοιτητές τόσο 
στην επιτυχή ένταξή τους στην αγο-
ρά εργασίας, όσο στη συνέχιση των 
σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή/
και διδακτορικό επίπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
-  ΒΑ in Accounting and Finance 

(Πτυχίο στα Λογιστικά και τα 
Χρηματοοικονομικά)

Τετραετές πρόγραμμα σπουδών αναγνω-
ρισμένο από Διεθνή Αναγνωρισμένα Επαγ-
γελματικά Σώματα Λογιστών:
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

-  MSc in Corporate Finance with 
Corporate Governance

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πα-
ροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου για 
Ανώτερους Συμβούλους για τα Χρη-
ματοοικονομικά και την Εταιρική Δι-
ακυβέρνηση. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

-  BA in Business studies (Πτυχίο 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Τετραετές πρόγραμμα σπουδών με ειδί-
κευση:
• Health Services Management (Διοίκηση 
και Υγεία)
• Tourism and Event Management (Του-
ριστικά και Εκδηλώσεις)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

-  MBA (Master in Business 
Administration)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση σε:
• Γενική Διοίκηση 
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας  
• Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημι-
ουργία ηγετικών στελεχών, τα οποία να 
μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά 
τις σημερινές πραγματικότητες σε ένα πολύ 
ανταγωνιστικό κόσμο.  Ιδιαίτερη έμφαση δί-
δεται στο να αναπτύξουν οι φοιτητές ισχυ-
ρούς και μεταβιβάσιμες δεξιότητες με βάσει 
των οποίων θα λαμβάνουν αποφάσεις που 
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είναι απαραίτητες για να γίνουν παραγωγικοί, 
αποδοτικοί και προσαρμοσμένοι στην αλλα-
γή επαγγελματίες. 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική 

-  PhD in Business and 
Management (Διδακτορικό στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Διδακτορικό πρόγραμμα το οποίο ανταπο-
κρίνεται στο European Qualifications 
Framework και καθοδηγεί τους φοιτητές 
στην ερευνητική γνωστική συνεισφορά στην 
Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

Το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου μας εκ-
παιδεύει τους διδακτορικούς φοιτητές να 
διεξάγουν 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: Αγγλική 

-  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 Βά-
σεων Δεδομένων, Big Data, Επιχειρηματική 
Ευφυία και Εξόρυξη Δεδομένων, Σχεδια-
σμός και Διαχείριση Συστημάτων, Απαιτή-
σεις και Προδιαγραφές, Διοικητική Επιστή-
μη, Διαχείριση Έργων Ηγεσία, Καινοτομία 
και Επιχειρηματικότητα, κ.α.  

-  Software Development
Έμφαση στον Προγραμματισμό (π.χ. 

Java, C++, C, Python, Ανάπτυξη εφαρ-
μογών για κινητά τηλέφωνα και το διαδί-
κτυο, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική 
Μάθηση, Data Science, Data analytics 
and Visualisation, Ασφάλεια Πληροφο-
ριακών Συστημάτων, Κυβερνοασφάλεια 
και Κρυπτογράφηση, κ.ά.

-  System and Networks 
Technologies

Έμφαση στα Δίκτυα Επικοινωνίας, Δια-
δικτυακές Τεχνολογίες, Δίκτυα, Εφαρ-
μογές και Ασφάλεια Δικτύων, Internet 

of Things, Κβαντική Υπολογιστική 
(Quantum Computing), κ.ά.
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

-  ΒΑ in Public Relations and 
Communication 

Τετραετές πρόγραμμα σπουδών ανα-
γνωρισμένο και πιστοποιημένο από 
το Chartered Institute of Public 
Relations (CIPR), U.K., το οποίο 
αποτελεί το μοναδικό τέτοιο σώμα 
στην Ευρώπη και το οποίο πιστοποιεί 
την διεθνή αναγνώριση της ποιότητας 
του Πτυχίου.  
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

-  Πτυχίο Νομικής (LL.B)
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών με επι-
λογή ειδίκευσης σε:
• Κυπριακό Δίκαιο
• Ελληνικό Δίκαιο
Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στο 
να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις ανα-
γκαίες γνώσεις των διαφόρων κλάδων 
του Δικαίου, να τους εξοικειώσει με τη 
Νομική Σκέψη και να τους καταστήσει 
ικανούς να υπηρετούν την Δικαιοσύνη.  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
 
-  BSc in Nursing (Πτυχίο 

Νοσηλευτικής)*
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών που 

στοχεύει στον καταρτισμό (θεωρητικό 
και πρακτικό) των φοιτητών σε διάφο-
ρους τομείς της Νοσηλευτικής.  
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική 
*πιστοποίηση σε εξέλιξη 

-  MSc in Addiction Counselling*
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ’ αποστά-
σεως, διάρκειας 18 μηνών, με ειδί-
κευση σε ένα από τους ακόλουθους 
τομείς:
• Παρεμβάσεις (Intervention)
• Πρόληψη εξαρτήσεων (Prevention)
Στόχος του προγράμματος σπουδών 
είναι η προετοιμασία φοιτητών που εν-
διαφέρονται να ασχοληθούν με άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών.  
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
*πιστοποίηση σε εξέλιξη 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
Τα ετήσια δίδακτρα για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 έχουν καθοριστεί στις 
€10.000 για τα πτυχιακά προγράμματα 
και στις €11.500 για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα των 
καιρών, από τη δύσκολη και κρίσιμη 
κατάσταση που επικρατεί λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού το Philips 

University δίνει την ευκαιρία σε 200 
υποψήφιους φοιτητές να φοιτήσουν 
στο Πανεπιστήμιο με υποτροφία 50% 
των ετήσιων διδάκτρων για τα 
πρώτα δύο έτη φοίτησης τους.  

Ή υποτροφία ισχύει για τους πρώ-
τους 200 υποψήφιους Κύπριους 
Ελλαδίτες και Ευρωπαίους φοιτη-
τές που θα κάνουν εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες:
W: https://philipsuni.ac.cy/ 
F: https://www.facebook.com/
philipsuniversity 
I: https://www.instagram.com/
philipsuniversity/

Ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 
info@philipsuni.ac.cy και 
22441860. 




