
Το Πανεπιστήμιο UCLan στην Κύπρο, διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Επιστήμων προγραμμάτων που φιλοξενούνται 

στη Σχολή Θετικών Επιστημών και αφορούν στους κλάδους Πληροφορικής, 

Μαθηματικά, Ψυχολογία, Αθλητισμό και Άσκηση, Επιστήμη και Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

 

Όλα τα προγράμματά σπουδών είναι ισάξια με εκείνα του UCLan Ηνωμένου 

Βασιλείου. Τα προγράμματα αξιολογούνται και αναγνωρίζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων (ECPU), επιπλέον πληρούν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που 

απαιτούνται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (QAA) του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

 

Τα θεμέλια και οι πόροι μας είναι παγκόσμιας κλάσης, όπως αναγνωρίστηκε από το 

βραβείο In AVation το 2013 και αυτό αποτελεί ένα  δυναμικό κομμάτι του 

πανεπιστημίου UCLan Κύπρου με το οποίο θα συνεχίσουμε να χτίζουμε για να 

διασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι είναι καλά προετοιμασμένοι για την απασχόληση και 

την επαγγελματική σταδιοδρομία στον μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο μας. 

Η Σχολή Επιστημών στελεχώνεται από ακαδημαϊκούς που δραστηριοποιούνται σε 

έρευνες εδώ στην Κύπρο και υποστηρίζονται από παρόμοια ακαδημαϊκά στο UCLan 

του Ηνωμένου Βασίλειου. Η ποιότητα του προσωπικού είναι η μεγαλύτερη δύναμη 

του Σχολείου. 

 

BSc (Hons) Computing: 

Το πρόγραμμα Computing είναι μια δημιουργική σειρά μαθημάτων που εφαρμόζεται 

κατάλληλα με την τεχνολογία για την επίλυση των προβλημάτων. Οι επαγγελματίες 

σε αυτόν τον τομέα που εμπλέκονται στην έρευνα και την ανάλυση των 

προβλημάτων, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των εφικτών λύσεων και η 

υλοποίηση του πιο αποδοτικού τρόπου για την ικανοποίηση των αναγκών των 

χρηστών. Θα πρέπει να επικοινωνούν με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων (διευθυντές, 

χρήστες και συνεργάτες) και να είναι ενήμεροι για τις επιχειρηματικές επιπτώσεις των 

αποφάσεων που λαμβάνονται. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα κατάλληλα 

εργαλεία, τεχνικές, και ειδικεύσεις στην εφαρμογή τους. 

 

Το BSc (Hons) Computing προσφέρει τρεις κλάδους: Software Engineering, Games 

Development και Network Technology. Κάθε κλάδος περιέχει όλα τα υποχρεωτικά 

μαθήματα και μαθήματα επιλογής τα οποία έχουν οι φοιτητές την δυνατότητα 

επιλέξουν. 

 

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering: 

Το BEng (Hons) πρόγραμμα Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στοχεύει 

στην ανάπτυξη αποφοίτων με ευρεία κατανόηση της σημερινής τεχνολογίας και της 

πρακτικής τάσης σε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προγράμματα μηχανικής, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά 

συστήματα και τα συστήματα ισχύος. Αυτό περιλαμβάνει μια ευρεία βάση δεξιοτήτων 

και το πρόγραμμα εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 

και αυτοπεποίθηση για να ευδοκιμήσουν στο ραγδαίο εξελισσόμενο τομέα των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανικών, όπως καθώς και το να αποκτήσουν τις 



δεξιότητες για να βρουν απασχόληση σε ένα ευρύ σύνολο των βιομηχανικών και 

εμπορικών τομέων. 

 

Μέσω ειδικών ενοτήτων επιλογής, το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει στους φοιτητές 

γνώσεις σε τομείς που είναι από τα πιο πιεστικά θέματα που αντιμετωπίζει η 

κοινωνία σήμερα. Οι ενότητες μαθημάτων επιλογής που προσφέρονται 

επικεντρώνονται σε δύο κύριους τομείς: (α) Telecommunications and Mobile 

Technologies και (β) Renewable and Sustainable Energy Systems. 

 

MSc Computing 

Το πρόγραμμα MSc Computing παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν 

υπολογιστικές δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς της 

ζωής, καθώς και τις δεξιότητες και την κατανόηση που απαιτείται για την ανάπτυξη 

συστημάτων λογισμικού. Οι μαθητές θα αναπτύξουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες 

στην αξιολόγηση των ιδεών και εννοιών, αποτελεσματική επικοινωνία, τη σύνθεση 

των ιδεών και να γίνουν αντανακλαστικοί επαγγελματίες. Οι στόχοι του μαθήματος 

είναι να παρέχει μια ευκαιρία για τους μαθητές να σχεδιάσουν, να αναλάβουν και να 

αξιολογούν ένα ουσιαστικό υπολογιστικό έργο και να αναπτύξουν κριτική 

αξιολόγηση, επικοινωνία και αυτοδιαχείριση δεξιοτήτων σε επίπεδο κατάλληλο για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης ενθαρρύνει και επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν 

στοχαστικοί και ενημερωμένοι επαγγελματίες. 

 

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κλάδους: IT Security & Networking, Mobile & Web 

Development και IT Management in Business. 

 

MSc Cybersecurity 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή των υπηρεσιών cloud, έξυπνων 

συσκευών και ασύρματων επικοινωνιών, καθώς και η αυξανόμενη διείσδυση του 

διαδικτύου στις καθημερινές μας δραστηριότητες και την ανταλλαγή ευαίσθητων 

πληροφοριών μέσω αυτού, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για πληροφορίες 

διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. 

Το πρόγραμμα MSc Cybersecurity απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται 

για την κατανόηση θεμάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με έμφαση σε τομείς 

όπως ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η άμυνα στον κυβερνοχώρο, ηθικές hacking και 

εγκληματολογικό δίκτυο. Το πρόγραμμα θα παρέχει στους φοιτητές με τις 

εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτείται, συμπεριλαμβάνοντας τη θεωρία, τεχνολογία 

και σχετικές τεχνικές σχεδιασμού, ως προϋπόθεση για την σχεδίαση ασφαλών 

δικτύων. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις μέσω εξειδικευμένων εικονικών και 

απομακρυσμένων εργαστήριων στα οποία θα είναι σε θέση να διεξάγουν 

δραστηριότητες όπως ασκήσεις δικτυακής σάρωσης, ασκήσεις αναγνώρισης δικτύου 

και διερευνήσεις της συμπεριφοράς της Intrusion Detection Systems. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος, οι μαθητές θα αναπτύξουν επίσης γενικά αλλά και σε 

συγκεκριμένους τομείς τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του τελευταίου χρόνου του προγράμματος MSc. 


