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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MSc) ΣΤΗΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Tο Πανεπιστήμιο Frederick δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα (MSc) στην "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη". Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2009. Πρόκειται για το 

πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο που αφορά την 

Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Το Πρόγραμμα: 

 Είναι πλήρως αναγνωρισμένο, αφού έχει αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων μέσω διαδικασίας 
αξιολόγησης από διεθνή ομάδα καταξιωμένων καθηγητών πανεπιστημίων.  

 Έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, 
μη κυβερνητικών οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού τομέα. 

 Προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, από διακεκριμένους καθηγητές 
Πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και άλλους 
προσοντούχους επιστήμονες. 

 Συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και την έρευνα και καλύπτει τα θέματά 
του τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και με πρακτική εξάσκηση μέσα σε: 

- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
- Κυβερνητικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το περιβάλλον. 
- Μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με δραστηριότητες 

σχετικές με το περιβάλλον. 
- Μουσεία. 

 Προσφέρει σημαντικές προοπτικές εργοδότησης, πέρα από την 
εκπαίδευση, σε κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς 
με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με περιβαλλοντικά 
ζητήματα καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, οι απόφοιτοι του 
Προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές του σε επίπεδο 
διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Frederick και Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μήνες για πλήρη φοίτηση ενώ προσφέρεται και σε 

ευέλικτη βάση μερικής φοίτησης. Τα μαθήματα γίνονται σε απογευματινές και 

βραδινές ώρες. 
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ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές οικονομικές 

συνθήκες και με κύριο κοινωνικό στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη, τις μεταπτυχιακές 

σπουδές και την έρευνα, μειώνει τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα. Συγκεκριμένα, η χρέωση ανά Ευρωπαϊκή Πιστωτική Μονάδα (ECTS) 

μειώνεται από 150 σε 90 ευρώ, με αποτέλεσμα το μέγιστο συνολικό κόστος του 

προγράμματος να ανέρχεται στα 8.100 ευρώ. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο παρέχει 

δυνατότητες για περαιτέρω μείωση των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, μέσα στα 

πλαίσια της πολιτικής του για επιβράβευση των φοιτητών με βάση κριτήρια 

ακαδημαϊκής αριστείας, το Πανεπιστήμιο Frederick θα προσφέρει υποτροφίες σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους. 

Επιπρόσθετα, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, το Πανεπιστήμιο προσφέρει 

δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στην "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη", 

συνολικής αξίας €8100. Οι υποτροφίες θα δοθούν στη βάση ακαδημαϊκών και 

κοινωνικών κριτηρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

http://www.ncu.org.cy/MSc/index.html. 

http://www.ncu.org.cy/MSc/index.html

