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Υπεύθυνος γραφείου Β. Ελλάδος

Το πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου
προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου

Ο

ι βάσεις για τις Πανεπιστηµιακές
σχολές ανακοινώθηκαν, και πολλές
ελληνικές οικογένειες που δεν είχαν
τα επιθυµητά αποτελέσµατα, βρίσκονται σε
διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου πανεπιστηµίου στο οποίο θα φοιτήσουν τα παιδιά
τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι κάτοικοι όχι µόνο της Θεσσαλονίκης,
αλλά της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας,
γνωρίζουν το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου
στην Κύπρο, και το Γραφείο του Πανεπιστηµίου που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη. Συναντήσαµε τον υπεύθυνο του Γραφείου Β. Ελλάδας
κ. Ανδρέα Γερµανό, µιλήσαµε µαζί του για
το Πανεπιστήµιο Νεάπολις και την επιλογή
σπουδών στην Κύπρο, και τον ρωτήσαµε ό,τι
θα τον ρωτούσε ένας γονέας που ενδιαφέρεται
για το µέλλον του παιδιού του.
Κύριε Γερµανέ, µιλήστε µας για το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου και το Γραφείο
του εδώ στη Β. Ελλάδα.
Κατ’ αρχάς θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά
που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Στα υπόλοιπα παιδιά,
που θέλουν να συνεχίσουν τα όνειρά τους,
να µην απογοητεύονται. Σήµερα υπάρχουν
πολλές εναλλακτικές. Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόµενο εκπαιδευτικό ίδρυµα, που αποτελεί µία
πρώτης τάξεως επιλογή για τους νέους της Ελλάδας που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε ελληνικό ουσιαστικά πανεπιστήµιο,
µε διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστήµιο
Νεάπολις θεωρείται το «τρίτο» πανεπιστήµιο
της Θεσσαλονίκης και είναι το µόνο πανεπιστήµιο που διαθέτει Γραφείο εξυπηρέτησης
φοιτητών και γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, στο
πιο κεντρικό σηµείο της Θεσσαλονίκης, στην
οδό Τσιµισκή 80. Ο ρόλος, ως Γραφείο Βόρειας Ελλάδας, είναι να ενηµερώνουµε τους
Ελλαδίτες για τα προγράµµατα σπουδών του
Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου, και να τους
καθοδηγούµε σε όλη την διαδικασία της εγγραφής τους, από την συµπλήρωση των αιτήσεων, την συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών, την εξασφάλιση φοιτητικής
εστίας και την χορήγηση πακέτου οικονοµικής
στήριξης, εντελώς δωρεάν.
Σε ποιους τοµείς προσφέρει προγράµµατα
σπουδών το Πανεπιστήµιο Νεάπολις;
Καταρχήν να σηµειώσουµε πως το Πανεπιστήµιο Νεάπολις προσφέρει τη δυνατότητα

Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συµβουλευτική Ψυχολογία, Τραπεζικά Επενδυτικά & Χρηµατοοικονοµικά, Λογιστική και Χρηµατοοικονοµικά, Real Estate,
Θεολογικές Σπουδές, Αρχιτεκτονική Τοπίου,
∆ιαχείριση Κατασκευών, Πληροφοριακά Συστήµατα, ∆ιεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
∆ίκαιο, Ιστορία, Εκτίµηση Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και ∆ιοίκηση Αειφορίας, Digital
Video Production

Ο Ανδρέας Γερµανός είναι Εκπαιδευτικός
Σύµβουλος µε µακροχρόνια εµπειρία σε
εκπαιδευτικά θέµατα όλων των βαθµίδων.

Για να φοιτήσει κάποιος
στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις
δεν χρειάζεται να περάσει
ξανά από διαδικασία
εξετάσεων
σπουδών και σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και τη δυνατότητα
για διδακτορική διατριβή σε πέντε διαφορετικές σχολές. Στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης, τη Σχολή Επιστηµών
Υγείας, τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστηµών, τη Σχολή Νοµικής και Κοινωνικών Επιστηµών, και τη Σχολή
Επιστηµών της Πληροφορίας. Πιο αναλυτικά,
σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρει σπουδές
στη: Νοµική, Ψυχολογία, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Τοπίου, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων,
Τραπεζικά Λογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά,
Εφαρµοσµένη Πληροφορική, Πολιτικός Μηχανικός, Εκτίµηση και Ανάπτυξη Ακινήτων. Σε
µεταπτυχιακό επίπεδο οι τίτλοι σπουδών που
µπορεί να αποκτήσει κανείς σπουδάζοντας στο
Πανεπιστήµιο Νεάπολις είναι: ΜΒΑ, MBA
στα Τουριστικά, MBA στα Ναυτιλιακά, Γενική ∆ιοίκηση, ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας,

Οι απόφοιτοι Λυκείου που θα ενδιαφερθούν για αυτά τα προγράµµατα, έχουν βγει
µόλις από µία µακρόχρονη και επίπονη διαδικασία όπως είναι οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Πως γίνεται η διαδικασία της εισδοχής στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις, και τι
χρονικά περιθώρια υπάρχουν;
Η διαδικασία της εισδοχής είναι εξαιρετικά
απλή, καθόλου χρονοβόρα και µε µηδενικό
κόστος. Για να φοιτήσει κάποιος στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις δεν χρειάζεται να περάσει
ξανά από διαδικασία εξετάσεων. Αυτό που
χρειάζεται είναι να καταθέσει µία απλή αίτηση εγγραφής, µαζί µε κάποια δικαιολογητικά όπως είναι το απολυτήριο λυκείου, η συστατική επιστολή ενός καθηγητή του, και ότι
άλλο πτυχίο έχει στη διάθεσή του (π.χ. ξένες
γλώσσες). Το Πανεπιστήµιο εξετάζει την κάθε
αίτηση ξεχωριστά, και απαντάει άµεσα εντός
ολίγων ηµερών. Η απλή αυτή διαδικασία µπορεί να γίνει ακόµη ευκολότερη µε την υποστήριξη του Γραφείου Β. Ελλάδας. ∆εδοµένου δε
ότι τα προγράµµατα σπουδών ξεκινάνε στις
αρχές Οκτωβρίου, µπορεί κανείς µέχρι τέλη
Σεπτεµβρίου να κάνει την αίτησή του προς
το Πανεπιστήµιο.
Ένα µεγάλο θέµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν όσοι επιλέγουν σπουδές στο
εξωτερικό, είναι η αναγνώριση του πτυχίου τους εντός. Τι ισχύει για τα πτυχία
του Νεάπολις;
Αυτό είναι ένα non issue για τους φοιτητές
του Πανεπιστηµίου Νεάπολις. Από τη πρώτη στιγµή που θα έρθουν σε επαφή µε τους
εκπαιδευτικούς µας συµβούλους, γνωρίζουν
ότι το πτυχίο που θα πάρουν, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, είναι απολύτως
ισότιµο µε τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών
των ελληνικών ΑΕΙ. Συγκεκριµένα το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου είναι αναγνωρισµένο
τόσο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου
όσο και της Ελλάδας και από όλες τις χώρες

της Ε.Ε.. Είναι οµοταγές µε τα Ελληνικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, και τα προγράµµατα
σπουδών του τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε
Μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αναγνωρισµένα
από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Το άλλο µεγάλο θέµα που αντιµετωπίζουν
οι οικογένειες των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό είναι το υψηλό κόστος
σπουδών και ζωής. Τι ισχύει στην περίπτωση του Νεάπολις, και της Κύπρου;
Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις (δίδακτρα και διαµονή), είναι
εξαιρετικά προσιτό για την µέση ελληνική οικογένεια, όχι µόνο σε σύγκριση µε άλλα ιδρύµατα του εξωτερικού, αλλά και σε σύγκριση
µε το κόστος που καλείται να καταβάλει µια
οικογένεια αν το παιδί της σπουδάσει σε άλλη
ελληνική πόλη. Αν το δούµε σε βάθος χρόνου,
4 έτη σπουδών στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις
µε διαµονή στην Πάφο, είναι πιο οικονοµικά
από 6 ή 7 έτη σπουδών σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε ελληνική πόλη µακριά από την οικογένεια του
φοιτητή. Στα ήδη χαµηλά δίδακτρα που έχει
διαµορφώσει για τους Ελλαδίτες, το Νεάπολις
προσφέρει επιπλέον ειδικές υποτροφίες για
απόφοιτους Λυκείου µε υψηλό βαθµό απολυτηρίου. Σε ότι αφορά τη διαµονή, το campus
του Πανεπιστηµίου προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα για οικονοµική διαβίωση.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Πάφος δεν
είναι µακριά, συνδέεται απευθείας αεροπορικά
µε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις της
Ελλάδας, επίσης µε πολύ χαµηλού κόστους
εισιτήρια.
Γνωρίζουµε ότι το καλοκαίρι το Πανεπιστήµιο Νεάπολις έκανε ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ποιες είναι
οι επόµενες δράσεις σας όπου µπορεί να
σας προσεγγίσει ο κάθε ενδιαφερόµενος;
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Πανεπιστήµιο Νεάπολις δεν θα µπορούσε να λείπει
από το µεγαλύτερο γεγονός του Σεπτεµβρίου.
Μιλάω φυσικά για τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συµµετέχουµε µε δικό µας
περίπτερο. Όσοι επισκεφθούν τη ∆ΕΘ από τις
8 µέχρι τις 16 Σεπτεµβρίου, θα µας βρουν στο
περίπτερο 14, stand 7. Εκεί µπορούν να ενηµερωθούν για τα προγράµµατα σπουδών, να
λάβουν ενηµερωτικά έντυπα, και να πάρουν
µέρος στη µεγάλη κλήρωση υποτροφιών που
διοργανώνουµε αποκλειστικά για τους επισκέπτες της ∆ιεθνούς Έκθεσης.

