Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Frederick (www.frederick.ac.cy)

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2007, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
με απόφασή του τη λειτουργία του πανεπιστημίου Frederick, το
οποίο και άρχισε να λειτουργεί την 1 η Οκτωβρίου 2007. Το
Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί στη Λευκωσία και διαθέτει
παράρτημα στη Λεμεσό. Η αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick
είναι να παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας
και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας,
των γραμμάτων και των τεχνών, με στόχο την προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου σε ακαδημαϊκό επίπεδο και τη συμβολή
στην βελτίωση των κοινωνικών δομών. Στο Πανεπιστήμιο Frederick
γίνεται προσπάθεια ώστε η προσφερόμενη εκπαίδευση να είναι
υψηλής ποιότητας και να οδηγεί σε ακαδημαϊκά προσόντα, που
εξασφαλίζουν την επιτυχή πορεία των αποφοίτων του στην αγορά
εργασίας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Αποτελεί δέσμευση του
Πανεπιστημίου Frederick η δημιουργική συνεργασία με άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη βιομηχανία, την κοινωνία και την
πολιτεία με σκοπό την προαγωγή της γνώσης, την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη
βελτίωση της ζωής στον 21ον αιώνα.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2007, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
με απόφασή του τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, το
οποίο και άρχισε να λειτουργεί την 1 η Οκτωβρίου 2007 στη
Λευκωσία. Σκοπός του είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε οι σπουδαστές του να

αποκτήσουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις
στους τομείς των σπουδών τους. Όραμα του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου είναι η αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και
την καινοτομία, με απώτερο στόχο να δώσει στους φοιτητές του
τα κατάλληλα εφόδια για να αντεπεξέλθουν στην ανταγωνιστική
αγορά εργασίας και να ενισχύσουν την κοινωνία μέσα από τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2007, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
με απόφασή του τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το
οποίο και άρχισε να λειτουργεί στις 3 Οκτωβρίου 2007 στη
Λευκωσία. Το Πανεπιστήμιο έχει ως στόχο την αριστεία στην
εκπαίδευση μέσα από τα υψηλά πρότυπα διδασκαλίας, με μια
συνεχή βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Εκτός από τη
διδασκαλία εντός των αιθουσών του Πανεπιστημίου, προσφέρεται
στους φοιτητές η ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων, όπως φοιτητικούς ομίλους, αθλητικές
εκδηλώσεις, δημόσιες διαλέξεις και σεμινάρια. Το Πανεπιστήμιο
συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και τοπικά ερευνητικά
προγράμματα ως εταίρος και ως συντονιστικό όργανο. Αποστολή
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να παρέχει στους φοιτητές
του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και απαραίτητη στήριξη για την
πραγμάτωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων,
βοηθώντας τους να υιοθετήσουν ρόλους ευθύνης στον ραγδαία
μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο της συνεργασίας και
αλληλεξάρτησης.

Neapolis University- Cyprus (www.nup.ac.cy)

Το Νeapolis University – Cyprus έλαβε την Αρχική Άδεια
Λειτουργίας από το Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Σεπτεμβρίου του
2010. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Επαρχία
της Πάφου. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών τα οποία
αντανακλούν τη φιλοσοφία του για ανάπτυξη ενός ισορροπημένου
χαρτοφυλακίου των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να
καταστεί κέντρο αριστείας σε επιλεγμένους ακαδημαϊκούς τομείς.
Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ιδρύματος, που να παρέχει
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να δημιουργεί και διαδίδει τη
γνώση μέσω της έρευνας, όπως επίσης και να διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της
περιοχής. Όραμα του πανεπιστημίου είναι να καταστεί ένα
εξαιρετικό μέρος για τους φοιτητές, έτσι ώστε να μάθουν, να
εξερευνήσουν νέες ιδέες και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που χρειάζονται για την επίτευξη των προσωπικών και
επαγγελματικών τους στόχων.

University
Of
Central
(www.uclancyprus.ac.cy)

Lancashire

–

Cyprus

Το UCLan-Cyprus ξεκίνησε τη λειτουργία του, μετά από απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, το Σεπτέμβριο του 2012. Το UCLanCyprus είναι το μόνο Πανεπιστήμιο που εδρεύει στη Λάρνακα. Από
το πρώτο έτος λειτουργίας του προσφέρει προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
στη Νομική, στα Μαθηματικά, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και
τη Διδασκαλία της Αγγλικής. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας της
σημασία της έρευνας και ακολουθώντας τη βήματα του UCLan, το
UCLan-Cyprus σχεδιάζει να ιδρύσει αριθμό διεθνών ερευνητικών
κέντρων μέσα από τα οποία θα μπορέσει να αναπτύξει συνεργασίες
τόσο με την εγχώρια αγορά, όσο και με τον διεθνή
επιχειρηματικό κόσμο. Έχοντας εξασφαλίσει διακρίσεις και
αναγνώριση από φορείς τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και

διεθνώς, το UCLan έχει ως στόχο του την δημιουργία ενός
πρωτοπόρου πανεπιστημίου το οποίο θα αποτελέσει πόλο έλξης
φοιτητών από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την περιοχή της
Μεσογείου και διεθνώς.

