Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κοιτίδα Παιδείας, Επιστήμης και Πολιτισμού.
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδρυση του το έτος
2010, σημαντική κοιτίδα παιδείας, επιστήμης και πολιτισμού, υλοποιώντας , έτσι, το όραμα του
Ιδρυτού και Προέδρου του, κ. Μιχαλάκη Λεπτού.
Με πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας, ερευνητικές δραστηριότητες επί ποικίλλων πεδίων,
παράλληλες Επιστημονικές κι Επιμορφωτικές εκδηλώσεις, έκδοση υπό μέλους του Επιστημονικού
Προσωπικού Περιοδικού, συμμετοχή των διδασκόντων του σε διεθνείς δραστηριότητες – Συνέδρια
Ημερίδες, Σεμινάρια – αποδοχή των πτυχιούχων του από Ξένα Πανεπιστήμια για περαιτέρω σπουδές,
υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με ξένα Πανεπιστήμια, με επιλογή βάσει αυστηρών
προδιαγραφών των Μελών του Διδακτικού Προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις χαίρει πλέον
αρίστης αποδοχής από την Κυπριακή Κοινωνία και την Επιστημονική Κοινότητα εντός και εκτός
Κύπρου.
Σε σχετική συζήτηση μας, ο Καθηγητής και Πρόεδρος της Σχολής Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Κωνσταντίνος ΓΕ. Αθανασόπουλος, αναφέρει ότι η συνεχής επένδυση από πλευράς Πανεπιστημίου σε
στελέχη, νέες τεχνολογίες και σε π[πρωτοπόρες τεχνικές διδασκαλίας και έρευνας συγκροτούν
σημαντικά εχέγγυα για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προς επίτευξη των πολυεδρικών σκοπών και στόχων
του.
-

Κύριε Καθηγητά, εκτιμάτε ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί διεθνής πόλος Πανεπιστημιακών
δραστηριοτήτων;

Η απάντηση είναι εντόνως καταφατικό και παρά την τρέχουσα, μη επιθυμητή διεθνή συγκυρία, οι
προοπτικές είναι ιδιαιτέρως θετικές.
Με τη δεδομένη αποδοχή, π.χ. του Πανεπιστημίου Νεάπολις εκτός Κύπρου, λόγω προσφοράς υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών και μάλιστα σε προσιτό κόστος, κοινών δράσεων με αλλοδαπά
πανεπιστήμια, συμμετοχής σε Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών, οι χορηγούμενοι από το
Πανεπιστήμιο τίτλοι σπουδών ως ισότιμοι με τους τίτλους Πανεπιστημίων κύρους, αποτελούν έγκυρα
διαβατήρια, για περαιτέρω σπουδές οπουδήποτε και ευχερούς εισόδου στις αγορές εργασίας.
-

Ποιοι κλάδοι σπουδών είναι οι πλέον δημοφιλείς στο Πανεπιστήμιο σας;

Με ευχαρίστηση σας πληροφορώ ότι όλοι παρεχόμενοι κλάδοι σπουδών από το Πανεπιστήμιο μας
χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης, λόγω της υψηλής ποιότητας τους και των «παράπλευρων» πρόσθετων
δωρεάν ποικίλλων δραστηριοτήτων εμπλουτισμού του Επιστημονικού σκέλους τους.
Γνωρίζετε, βεβαίως, οι επιλογές προγραμμάτων σπουδών συναρτώνται με σειρά παραγόντων, όπως
προσωπικής ιδιοσυγκρασίας, οικογενειακών προτεραιοτήτων, οικονομικής κατάστασης κ.α. Με
ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας πληροφορώ ότι σήμερα οι φοιτητές μας προέρχονται από περισσότερα από
20 κράτη.
Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, πέραν των Διοικητικών Στελεχών Υποδοχής Νέων Φοιτητών, όλοι οι
διδάσκοντες είναι οποτεδήποτε ζητηθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για περεταίρω
διευκρινήσεις, υπεύθυνες υποδείξεις κ.α.
Μεταξύ των προσφερόμενων σήμερα Προγραμμάτων Σπουδών αναφέρω ενδεικτικά τα εξής:

Προπτυχιακά Προγράμματα μεταξύ άλλων: Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκτίμηση και Ανάπτυξη
Ακινήτων, Αρχιτεκτονική, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, κ.α.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Διοίκηση Επιχειρήσεων ( MBA), Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Διεθνές και
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, RealEstate, Δημόσια Διοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα, κ.α.
Εξ Αποστάσεως Προγράμματα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Γενική Διοίκηση, Εκπαιδευτική Διοίκηση,
Διοίκηση Υπηρεσιών, κ.α.
Διδακτορικά Προγράμματα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δημόσια Διοίκηση,
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων, Τραπεζικά, Φιλολογία – Ιστορία,
Πληροφορική, κ.α.
-

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι «νεότευκτο», αλλά αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, λόγω
της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων πολυεδρικών υπηρεσιών του.

Σημειώστε ότι είναι το μοναδικό Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο συνεστήθει ευθύς εξ’
αρχής ως Πανεπιστήμιο και προήλθε από «μετεξέλιξη» άλλου τύπου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Πέραν του συνήθους ανταγωνισμού το Πανεπιστήμιο Νεάπολις πρωτίστως καλείται να αντιμετωπίσει
με τόλμη τους υψηλούς καταστατικούς σκοπούς και στόχους του, εντός περιβάλλοντος οικονομικής
κρίσης και διεθνούς δυσπραγίας, την ανάγκη προσφοράς υπηρεσιών με κατά το δυνατόν προσιτό σε
όλους οικονομικό κόστος, και ακόμη την προσφορά και άλλων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και
κοινωνικών υπηρεσιώνστους φοιτητές του δωρεάν, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του.

-

Ποιο είναι το όραμα σας για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Νεάπολις;

Η φιλοσοφία του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία να
οδηγεί στην προσωπική ανάπτυξη και τη διανοητική συγκρότηση και αυτονόμηση των φοιτητών μας με
την παροχή σύγχρονης γνώσης και δεξιοτήτων διάρκειας. Ο στρατηγικός στόχος είναι η διαρκής
αποδοχή του Πανεπιστημίου ως ενός ακαδημαϊκά έγκυρου και κοινωνικά λυσιτελούς αποτελεσματικού
και τελεσφόρου ιδρύματος, που να ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των φοιτητών του όσο και
της κοινωνίας.
Οι βραχυχρόνιοι στόχοι περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο και την
περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής του δραστηριότητας.
Όλοι στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμεριζόμαστε το όραμα του Ιδρυτού και Προέδρου του, κ.
Μιχαλάκη Λεπτού, και των συνεργατών του για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα διεθνούς εμβέλειας, με
καταλυτικό ρόλο στον εκπαιδευτικό χώρο της εγγύς περιοχής μας, αλλά και της Ευρώπης.

