ς

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σπουδές με Μέλλον!

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Κριτήρια Εισδοχής:
Απολυτήριο Λυκείου

Διεθνείς Σχέσεις και
Ασφάλεια

Διάρκεια Σπουδών:

Περιγραφή Προγράμματος:

Ελληνική / Αγγλική

Το Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ασφάλεια προσφέρει στους
φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εκτενείς και εις βάθος
γνώσεις για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με την
ανάπτυξη των διεθνών υποθέσεων και των συναφών προβλημάτων
ασφάλειας. Η θεωρία και η πρακτική των διεθνών σχέσεων και της
διπλωματίας, η διεθνής οργάνωση και το διεθνές δίκαιο, η ασφάλεια
και οι στρατηγικές σπουδές, καθώς επίσης η πολιτική και η οικονομία,
αποτελούν τον πυρήνα του Προγράμματος.

Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα
(4 έτη)

Γλώσσα διδασκαλίας:

ECTS:
240

Μέσω της παρακολούθησης του Προγράμματος, οι φοιτητές
αποκτούν βαθιά κατανόηση των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς
πολιτικής, όπως επίσης και των ζητημάτων σύγκρουσης και ασφάλειας
σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα.
Το Πρόγραμμα εστιάζει ιδίως στις πρόσφατες και σύγχρονες
διεργασίες, τάσεις και προκλήσεις, εξετάζοντας τις προσπάθειες που
καταβάλλονται ώστε να αντιμετωπιστούν, σε διεθνές επίπεδο, τα
προβλήματα που προκύπτουν. Το Πρόγραμμα συνδυάζει αφενός την
εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα θεωρητικά και πρακτικά
ζητήματα και αφετέρου την εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη
πραγματικότητα.

Μοναδικό
Πρόγραμμα Σπουδών
στην περιοχή
που συνδυάζει τις
Διεθνείς Σχέσεις με
την Ασφάλεια!
Επαγγελματικές προοπτικές:
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αναμένεται να αποκτήσουν εις βάθος
κατανόηση των διεθνών ζητημάτων που άπτονται της πολιτικής,
της ασφάλειας και της οικονομίας, η οποία θα τους επιτρέψει
να ακολουθήσουν καριέρα στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς
οργανισμούς, σε ΜΚΟ, καθώς επίσης και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα ως σύμβουλοι πολιτικής και ασφάλειας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Κωδικός		

Τίτλος μαθήματος					

ECTS

Εξάμηνο: 1
IRS111		Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις				6
IRS112		Διπλωματική Ιστορία, 1815-1945				6
IRS113		
Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς Σχέσεις			
6
NOM160
Πολιτική Επιστήμη						
6
ΝΟΜ158
Πολιτική Οικονομία					
6
Εξάμηνο: 2
IRS121		Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων					6
IRS122		
Σπουδές Ασφάλειας: Εννοιολογικές
		
Προσεγγίσεις, Σύγχρονα και Αναδυόμενα Ζητήματα 		
6
IRS123		Ο Κόσμος μετά το 1945					6
IRS124		Εισαγωγή στη Σύγχρονη Διπλωματία				6
ECON205
Μακροοικονομία						6
Εξάμηνο: 3
ISR131		
Γεωπολιτική και Γεωοικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο		
6
IRS132		Διπλωματία της Ασφάλειας					6
IRS133		Διεθνής Πολιτική Οικονομία					6
IRS134		Η ΕΕ ως Διεθνής Δρώντας					6
NOM129
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 					
6
Εξάμηνο: 4
IRS141		Οικονομική Διπλωματία					6
IRS142		Στρατηγικές Σπουδές					6
IRS143		
Πολιτική Οικονομία της Εθνικής Ασφάλειας			
6
IRS144		
Τρομοκρατία, Ασύμμετρες Απειλές και Διεθνής Ασφάλεια		
6
NOM380
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο					
6
Εξάμηνο: 5
IRS151		Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ασφάλεια				6
IRS152		
Ανάλυση Κινδύνων και Τεχνικές Προβλέψεων
		στη Λήψη Αποφάσεων					6
IRS153		Διευθέτηση Διενέξεων					6
IRS154		Διεθνείς Οργανισμοί					6
PSYC308		Πολιτική Ψυχολογία (Επιλογής)				6
IRS155		
Εξωτερική Πολιτική στον 21ο Αιώνα (Επιλογής)			
6
Εξάμηνο: 6
IRS161		
Η Κίνα ως Παγκόσμιος Δρώντας 				
6
IRS162		
Ενέργεια, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική			
6
IRS163		
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Ασφάλεια			
6
IRS164		Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας				6
IRS165		
Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής (Επιλογής)			
6
IRS166		Οικοδόμηση Ειρήνης (Επιλογής)				6
Εξάμηνο: 7
IRS171		Πολιτική Οικονομία της Ενέργειας				6
IRS172		Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια				6
IRS173		Διαχείριση Κινδύνων					6
IRS174		Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο				6
IRS175		
Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία (Επιλογής)			
6
IRS176		Πρακτική Διπλωματία (Επιλογής)				6
IRS177		Ανθρώπινη Ασφάλεια (Επιλογής)				6
Εξάμηνο: 8
IRS181		Πυρηνικά Όπλα και Διεθνής Ασφάλεια				6
IRS182		
Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια 			
6
IRS183		Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή				6
IRS184		Κυβερνοασφάλεια						6
IRS185		
Μετανάστευση, Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (Επιλογής)		
6
BUSN405		
Διαχείριση Έργου (Επιλογής)				
6
IRS186		Πρακτική Άσκηση (Επιλογής)				6
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα
								
προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διάρκεια Σπουδών:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική
και Ασφάλεια

Δύο (2) ή τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα (*)

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική / Αγγλική

ECTS:
90

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα
ευρύ πεδίο γνώσεων και κατανόησης των σύγχρονων διεθνών
σχέσεων, με έμφαση σε ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας.
Συνδυάζει αφενός την εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα
θέματα, θεωρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες και αφετέρου
μία δομημένη διαδικασία εξοικείωσης με σύγχρονες συζητήσεις
και εμπειρίες. Συνδυάζει, επίσης, τη θεωρητική με την πρακτική
μέθοδο προσέγγισης των εξεταζόμενων ζητημάτων. Επιπλέον,
διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το εθνικό και το διεθνές
επίπεδο διασυνδέονται από την επίδραση παραγόντων που
άπτονται του εμπορίου, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της
στρατηγικής, της ασφάλειας, της ιδεολογίας, του πολιτισμού και
της ηθικής. Το Πρόγραμμα παρέχει μία στέρεη θεωρητική και
εμπειρική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας
στη μεταψυχροπολεμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων πτυχών
όπως οι αιτίες των συγκρούσεων και της ειρήνης, η εμφάνιση νέων
απειλών ασφάλειας, και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών δρώντων
στη αποτροπή συγκρούσεων, στην επιβολή και τη διατήρηση της
ειρήνης. Τέλος, αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους κρατικοί
και μη κρατικοί δρώντες αναπτύσσουν στρατηγικές στο διεθνές
περιβάλλον για ζητήματα ασφάλειας.

Επαγγελματικές προοπτικές:

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αναμένεται να αποκτήσουν εις βάθος
κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής,
γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρα στο
διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΚΟ, καθώς επίσης
και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα
πολιτικής και ασφάλειας.

Μοναδικό
Πρόγραμμα Σπουδών
στην περιοχή
που συνδυάζει τις
Διεθνείς Σχέσεις με
την Ασφάλεια!

Κωδικός		Τίτλος μαθήματος			ECTS
Εξάμηνο: 1
IRSS611		

Διεθνής Ασφάλεια και Στρατηγικές Σπουδές

7.5

IRSS612		

Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων 		

7.5

IRSS621		

Σύγχρονα Θέματα Παγκόσμιας Πολιτικής 		

7.5

METH600

Μεθοδολογία Έρευνας				7.5

Εξάμηνο: 2
IRSS623		

(3 υποχρεωτικά μαθήματα + 1 επιλογής)
Διεθνές Δίκαιο και Ασφάλεια			

7.5

IRSS624		Εσωτερική Ασφάλεια				7.5
IS504		Ασφάλεια Πληροφοριών 				7.5
IRSS622		
		

Ειδικά Θέματα Ασφάλειας στην Ανατολική
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (Επιλογής)		

IRSS625		
		

Οικοδόμηση Ειρήνης και Αποκατάσταση
μετά από Συγκρούσεις (Επιλογής) 			7.5

MEP500		
		

Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια και Άμυνα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιλογής) 			7.5

7.5

Εξάμηνο: 3
IRSS610		Διπλωματική Εργασία				30
								90
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα
προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κριτήρια Εισδοχής:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ιστορία

Περιγραφή Προγράμματος:
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας είναι ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα με πολλές επιλογές και ευκαιρίες. Διέπεται από σύγχρονη
επιστημονική διάρθρωση, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα, έτσι
ώστε να διευκολύνεται ο φοιτητής στις σπουδές του και ταυτόχρονα να
τυγχάνει άρτιας και ποιοτικής επιστημονικής κατάρτισης.

1. Ενδιαφέρον για την Ιστορία.
2. Απολυτήριο Λυκείου.
3. Πτυχίο Φιλοσοφικών,
Νομικών και Παιδαγωγικών
Σχολών, καθώς και Τμημάτων
Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης,
Κοινωνιολογίας, Διεθνών
Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Δημοσιογραφίας, Ελληνικού
και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, και
άλλων παρεμφερών Σχολών και
Τμημάτων.
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και
άλλων ειδικοτήτων για εξειδίκευση
στην Ιστορία της Επιστήμης τους.

Σκοπός Προγράμματος:

Διάρκεια Σπουδών:

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική
εξειδίκευση στην Ιστορία με στόχο την απόκτηση περισσότερων
επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά
ενδιαφέροντα στην Ιστορία. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Φιλοσοφικών,
Νομικών και Παιδαγωγικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Ιστορίας,
Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών
Σπουδών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Ελληνικού και
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, και άλλων παρεμφερών Σχολών και Τμημάτων.
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων ειδικοτήτων για εξειδίκευση στην
Ιστορία της Επιστήμης τους. Προσφέρει ευκαιρία επιμόρφωσης και
επαγγελματικής ανέλιξης σε εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και
άλλους επαγγελματίες αλλά και την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους για
εξειδικευμένη κατάρτιση και απόκτηση πρόσθετων προσόντων. Σκοπός
είναι μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος, της
σημασίας και της επίδρασής του στο σύγχρονο κόσμο.

Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική

ECTS:
90

«ὄλβιος ὅστις τῆς
ἱστορίας ἔσχε μάθησιν»
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Οι φοιτητές παρακολουθούν έξι μαθήματα, τρία κάθε εξάμηνο. Το
τρίτο εξάμηνο χρησιμοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας.
Α΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού (και για τις δύο κατευθύνσεις)
HIST501 - Ιστορικές Σπουδές. Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας
HIST502 - Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
HIST505 - Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Β΄ Εξάμηνο: Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
HIST506 - Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
HIST507 - Η Βρετανική Κυριαρχία στα Επτάνησα και στην Κύπρο
HIST515 - Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Β΄ Εξάμηνο: Κατεύθυνση Οικονομικής Ιστορίας
HIST531 - στορία των Οικονομικών Θεωριών
HIST509 - Οικονομική Ιστορία (Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη)
HIST610 - Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Τα μαθήματα διδάσκονται σε 13 τρίωρες συναντήσεις.
Εισδοχή φοιτητών: Οκτώβριος, Φεβρουάριος.

Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημίου, κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου, αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
Φιλοσοφικών, Παιδαγωγικών και Σχολών Ανθρωπιστικών
Σπουδών.
Γίνονται, επίσης, δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
διαφόρων ειδικοτήτων, για εκπόνηση διδακτορικού στην Ιστορία
της επιστήμης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο.
Για το Διδακτορικό απαιτείται πρωτογενής έρευνα και γνώση της
σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 3 χρόνια.
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκή Πολιτική
και Διακυβέρνηση
Περιγραφή Προγράμματος:
Ο στόχος του ΠΜΣ στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση
είναι να παρέχει εξειδικευμένες σπουδές σε όλους εκείνους που
φιλοδοξούν να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες στις ευρωπαϊκές
υποθέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Το Πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τα
κύρια στοιχεία των πολιτικών της ΕΕ και να προετοιμάσει τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές
απαιτήσεις στη διπλωματία, στους διεθνείς οργανισμούς, στις διεθνείς
σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική. Το βασικό πρόγραμμα δίνει
έμφαση τόσο στις δεξιότητες όσο και στις γνώσεις που απαιτούνται
για την αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων της ΕΕ και την
εξειδικευμένη κατανόηση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών
ιδιαιτεροτήτων μέσα στις οποίες η πολιτική αναπτύσσεται και τα
καθήκοντα καθορίζονται και αξιολογούνται.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές που έχουν
ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και
Διακυβέρνηση περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας ευρείας
εννοιολογικής κατανόησης της θεωρίας και της πρακτικής των
ευρωπαϊκών υποθέσεων στους δημόσιους, ιδιωτικούς ή και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, στο τέλος του ΠΜΣ οι
φοιτητές θα πρέπει να έχουν:
√√ κατανοήσει το νομικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο των
ευρωπαϊκών υποθέσεων,
√√ αναπτύξει μια παγκόσμια οπτική βασισμένη στην κατανόηση
του εγχώριου και παγκόσμιου περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών
κρατών-μελών,
√√ επιτύχει ουσιαστική επάρκεια στη δημόσια και διεθνή διαχείριση
και στις τεχνικές διοίκησης,
√√ κατανοήσει σε βάθος τις πολιτικές συνέπειες των δημόσιων
αποφάσεων πολιτικής,
√√ αναπτύξει την ικανότητά τους να ηγούνται και να αλληλοεπιδρούν
αποτελεσματικά σε συλλογικές ομάδες και διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Διάρκεια Σπουδών:
Δύο (2) ή τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα (*)

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική / Αγγλική

ECTS:
90

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα
METH600 και επιλέγουν τρία από τα εννέα επιλογής. Στο δεύτερο
εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα από τα εναπομείναντα έξι
μαθήματα επιλογής. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την
μεταπτυχιακή τους διατριβή.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών πρέπει
να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αξιολόγηση του φοιτητή σε ένα
υποχρεωτικό μάθημα, σε επτά μαθήματα επιλογής, καθώς και στη
διπλωματική του εργασία. Η σειρά των προσφερόμενων μαθημάτων
ανά εξάμηνο προσδιορίζεται από το Πανεπιστήμιο στην έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους.
Κωδικός		Τίτλος μαθήματος			ECTS
Μαθήματα 1ου και 2ου Εξαμήνου:
METH600
Σχεδιασμός Έρευνας και Εμπειρικές
		
Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες		
7.5
7.5
HIST610		
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Επιλογής)
MPA585		
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και
		Διαπραγματεύσεις (Επιλογής)			7.5
MEP400		
Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής
		Ολοκλήρωσης (Επιλογής)				7.5
7.5
MEP300		
Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία (Επιλογής)		
MEP500		
Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια και Άμυνα στην
		Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιλογής)			7.5
7.5
MEP600		
Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα (Επιλογής)		
MEP700		
Ειδικά Θέματα Αστυνομικής και Δικαστικής
7.5
		
Συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιλογής)
IRSS621		
Σύγχρονα Θέματα στην
		Παγκόσμια Πολιτική (Επιλογής)			7.5
IRSS622		
Ειδικά Θέματα Ασφάλειας στην Ανατολική
7.5
		
Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή (Επιλογής)		
								60
Εξάμηνο: 3
IRSS610		Διπλωματική Εργασία				30
					

Σύνολο ECTS 90

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα
προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Πέρα από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Νεάπολις,
μια σειρά από εξέχοντες ακαδημαϊκούς από το Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, το King’s College του Λονδίνου,
το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το Πανεπιστήμιο του
Σαουθάμπτον, έχουν προσκληθεί και θα δώσουν διαλέξεις σχετικά
με τα ευρύτερα θέματα της Πολιτικής και Διακυβέρνησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

www.nup.ac.cy

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Θεολογικές Σπουδές

Κριτήρια Εισδοχής:
■■ Πτυχίο Θεολογικών Τμημάτων
από αναγνωρισμένο
Πανεπιστήμιο.
■■ Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων
της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
■■ Συνέντευξη.

Περιγραφή Προγράμματος:

■■ Πιστοποίηση επάρκειας στην
αγγλική γλώσσα.

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών
Σπουδών με σπουδαστές που προέρχονται τόσο από την Κύπρο και την
Ελλάδα, όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα αποτελεί
σταθμό για την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της Εκκλησίας και της
Εκπαίδευσης. Η όντως πολύ επιτυχής λειτουργία του Προγράμματος
οφείλεται στην ικανότητα έμπειρων καθηγητών με υψηλού επιπέδου
επιστημονικές προδιαγραφές και διεθνή αναγνώριση. Μπορούν να το
παρακολουθήσουν κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι,
διδάσκαλοι, καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Διάρκεια Σπουδών:

Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική

Κύριοι στόχοι του Προγράμματος:
• Η κατάρτιση των φοιτητών, προκειμένου να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στην επιστημονική έρευνα ή στα καθήκοντά τους,
διακονώντας την Εκκλησία στο αξιόλογο έργο που επιτελεί στην
κοινωνία.
• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής παιδείας σε θεολόγους,
πνευματικούς ανθρώπους και επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών,
που θέλουν να εμβαθύνουν σε θεολογικά θέματα και να αποκτήσουν
κατάρτιση που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική και προσωπική
τους δημιουργική πορεία.

Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, Βοιωτία, Η
Πλατυτέρα, κόγχη ιερού (ψηφιδωτό, 11ος αι.).

Σεμινάρια:
Παράλληλα με τα εντατικά μαθήματα
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
προσφέρει δωρεάν ενισχυτικά
Σεμινάρια ως εξής:
Αγία του Θεού Σοφία, Κωνσταντινούπολη, Ο Λέων Στ΄ ο Σοφός προσκυνά τον
ένθρονο Χριστό, (ψηφιδωτό, τέλη 9ου αι.)

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού στις Θεολογικές Σπουδές μπορούν να
αξιοποιήσουν το δίπλωμά τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στο ποιμαντικό, κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο της
Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική δημοσιογραφία ή να υπηρετήσουν
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσφέροντας τις γνώσεις
τους στις Γραμματείες Μητροπόλεων, στις Διευθύνσεις Φιλανθρωπικών
Ιδρυμάτων, σε χριστιανικούς αρχαιολογικούς χώρους καθώς και στον
τομέα του θρησκευτικού τουρισμού.

• Ελληνικής Παλαιογραφίας και
αναγνώσεως χειρογράφων
στα πλαίσια του εργαστηρίου
Εκκλησιαστικής Ιστορίας,
Παλαιογραφίας και
Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού
«Saint Neophytos Lab»
• Τόποι Λατρείας και Δρόμοι του
Μοναχισμού (τομέας θρησκευτικού
τουρισμού).
• Μορφές Πρακτικής της Ορθοδόξου
Λατρείας και Ποιμαντικής Πράξης
στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας.
• Μεθοδολογία έρευνας με τη
χρήση Η/Υ για τον σχεδιασμό και τη
συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Περιγραφή των μαθημάτων του Προγράμματος:

A΄ Εξάμηνο
1. ΤΗΕΟ501 Μεθοδολογία της επιστημονικής
έρευνας και συγγραφής:

Β΄ Εξάμηνο
5. THEO511 Βιβλική Θεολογία:

Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει τις βασικές
μεθοδολογικές αρχές που είναι αναγκαίες για τη
συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας στον κλάδο
της Θεολογικής Επιστήμης.

Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί την εισαγωγή των σπουδαστών
στις βιβλικές σπουδές και πιο συγκεκριμένα στην κριτική
προσέγγιση των βιβλικών κειμένων, τη βιβλική ερμηνευτική
και τη θεολογική ανάλυση των κυριότερων όρων, εννοιών
και περικοπών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

2. THEO521 Πατερική - Συστηματική Θεολογία:

6. THEO541 Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος:

Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές πτυχές
της Θεολογικής Διδασκαλίας των Πατέρων της
Εκκλησίας και ειδικότερα της Δογματικής και Ηθικής
Διδασκαλίας τους σε συγκριτική αντιπαράθεση με
τις σχετικές Διδασκαλίες των άλλων Εκκλησιών
και Ομολογιών, καθώς και την εξαιρετική συμβολή
των Πατέρων της Εκκλησίας στην ανάπτυξη του
γενικότερου φιλοσοφικού στοχασμού.
3. THEO530 Εκκλησιαστική Ιστορία:
Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τον τομέα της γενικής
Εκκλησιαστικής Ιστορίας, με ειδική αναφορά
στην Ιστορία των Πατριαρχείων και των λοιπών
Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και
εμβαθύνει ιδιαίτερα στον τομέα της Ιστορίας των επτά
Οικουμενικών Συνόδων.
4. THEO560 Κανονικό Δίκαιο-Ποιμαντική Θεολογία
και Πρακτική:
Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να εξετάσει
τις Κανονικές Πηγές που αναδύθηκαν συνοδικά
κατά την πρώτη χιλιετία, µε ιδιαίτερη έμφαση στη
θεολογία, την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στη
ζωή της Εκκλησίας, καθώς και στη σχέση τους με την
ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας, και αφετέρου να
παράσχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά
με την οργάνωση και άσκηση του ποιμαντικού έργου
της Εκκλησίας.

Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει αφενός τους διμερείς
και πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους της Ορθοδόξου
Εκκλησίας με τις λοιπές Χριστιανικές Εκκλησίες και
Ομολογίες και αφετέρου το διαθρησκειακό διάλογο της
Ορθοδοξίας με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.
7. THEO571 Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της
Βυζαντινής Τέχνης:
Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να παρουσιάσει
την ιστορία και τη θεολογική αξία της Ορθοδόξου
Χριστιανικής Λατρείας από την πρωτοχριστιανική εποχή
μέχρι και τη διαμόρφωση των διάφορων λειτουργικών
τύπων, και αφετέρου να αναδείξει τη διαχρονική σημασία
της βυζαντινής τέχνης (αγιογραφίας και μουσικής)
για τη χριστιανική λατρεία, προβάλλοντας τη στενή
και λειτουργική σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους
και παρέχοντας τη δυνατότητα βασικών γνώσεων της
βυζαντινής Μουσικολογίας.
8. THEO563 Θέματα εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας
Γραφής:
Το γνωστικό πεδίο αναφέρεται σε μεθόδους και εργαλεία
εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής και στην κριτική
συλλογή βιβλικών δεδομένων. Στόχος είναι οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες να μπορούν να αναπτύσσουν και να
διατυπώνουν την ορθόδοξη θεολογική τους άποψη,
λαμβάνοντας υπόψη την Αγία Γραφή και την μαρτυρία της.

Γ΄ Εξάμηνο
9. THEO550 Παιδαγωγική και Χριστιανική
Παιδαγωγική:
Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί να παρουσιάσει αφενός
τις βασικές αρχές που διέπουν το πολυδιάστατο
φαινόμενο της αγωγής και μάθησης και αφετέρου τις
παιδαγωγικές απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας
σε συνάρτηση με τις απόψεις των σύγχρονων
Χριστιανοπαιδαγωγών.

10. THEO600 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή:
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος οι
σπουδαστές σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα
καθηγητή/τρια, ετοιμάζουν τη συγγραφή της Διπλωματικής
τους εργασίας.

Ύστερα από τη σχετική
έγκριση του αρμόδιου
φορέα του Υπουργείου
Παιδείας Κύπρου
(ΔΙ.Π.Α.Ε.), λειτουργεί και
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Εξ Αποστάσεως, καθώς και
Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Το ανωτέρω πρόγραµµα
λειτουργεί µε την ευλογία της
Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος
του Οικουµενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολοµαίου, του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Νέας Ιουστινιανής και πάσης
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου
και του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.

www.nup.ac.cy

(*) Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 18 μήνες.
Οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους
σπουδές σε 12 μήνες εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής
τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους,
συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση,
η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά
τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) παραμένουν
συνολικά 90.

Πλήρως Αναγνωρισμένο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο!

ς

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφ. Δανάης 2,
8042 Πάφος,
Κύπρος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Τ: +357 26843331
Φ: +357 26931944
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

recruitment@nup.ac.cy
info@nup.ac.cy

