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Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 
Προς: 
Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου 
 Λεωφόρος Αθαλάσσας 168, MINOS COURT,  
Γραφείο 401, 2025 Στρόβολος 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Το City Unity College Nicosia, ανακοινώνει την παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών 
προς όλα τα μέλη της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, και μέλη των οικογενειών 
τους. 
 
Πιο κάτω παρατίθενται τα προγράμματα σπουδών για τα οποία ανακοινώνονται οι σχετικές υποτροφίες, 
τα δίδακτρα σπουδών καθώς επίσης και τα κριτήρια εισδοχής. 
 

Πρόγραμμα Σπουδών 
*Γλώσσα  

Διδασκαλίας 
Διάρκεια/ 

Έτη 

Κανονικό 
ύψος 

διδάκτρων 
ανά έτος 

**Τελικά 
Δίδακτρα 
ανά έτος 

City Unity College Nicosia     

Certificate in Culinary Arts  (Α) & (Ε) 1 € 6,500 € 4,000 

Diploma in Culinary Arts  (Α) & (Ε) 2 € 6,500 € 4,000 

Diploma in Retail & Merchandising Management (Α) & (Ε) 2 € 6,200 € 3,000 

BA in Culinary Arts (Α) & (Ε) 4 € 8,500 € 4,500 

BA in Business Administration 
General / Γενικό ή με μία από τις εξής κατευθύνσεις: 
Business Innovation 
Digital Marketing 
Retail Management 

(Α) 
(Α) 
(Α) 
(Α) 

4 € 6,200 € 3,000 

BA in International Hospitality &Tourism Management  (Α) 4 € 6,200 € 3,000 

MBA - Master of Business Administration 
General / Γενικό ή με μία από τις εξής κατευθύνσεις: (Α) & (Ε) 1.5 € 6,500 € 3,500 

Public Administration / Δημόσια Διοίκηση (Α) & (Ε) 1.5 € 6,500 € 3,500 

Hospitality Management / Διαχείριση Φιλοξενίας (Α) & (Ε) 1.5 € 6,500 € 3,500 

Cardiff Metropolitan University, UK     

Master of Laws - LLM International Business (Α) 1 € 9,900 € 4,500 

*Γλώσσα Διδασκαλίας: (Α) Αγγλική και (Ε) Ελληνική. 
** Τα τελικά δίδακτρα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα εγγραφής και δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις.  Επιπλέον, αφορούν 
όλα τα έτη φοίτησης. 
 
 
Όλα τα προγράμματα είναι αξιολογημένα από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι δικαιούχοι της 
Φοιτητικής Χορηγίας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών.    
 
 
  

https://youtu.be/RXgKb4fZWzo
https://www.cardiffmet.ac.uk/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/cityunitycollegenicosia/
https://www.facebook.com/cityunitycollegenicosia/
https://www.linkedin.com/company/city-unity-college-nicosia
https://www.youtube.com/channel/UCNxBEn_go160q6A9NYhXtLg
https://twitter.com/CUCNicosia?lang=en
https://cityu.ac.cy/program/certificate-culinary-arts-cityu/?lang=el
https://www.cityu.ac.cy/program/diploma-culinary-arts/
https://www.cityu.ac.cy/program/diploma-retail-merchandising-management/
https://cityu.ac.cy/program/ba-in-culinary-arts/?lang=el
https://www.cityu.ac.cy/program/ba-business-administration-cityu/
https://www.cityu.ac.cy/program/ba-hons-international-hospitality-tourism-management/
https://www.cityu.ac.cy/program/mba-master-of-business-administration-cityu/
https://www.cityu.ac.cy/program/llm/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/en/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/en/
http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/foititiki_chorigia.html
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Κριτήρια Εισδοχής 
 
Για εγγραφή σε Δίπλωμα ή Πτυχίο: Απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης 
ή άλλο ισοδύναμο προσόν.  
 
Για εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Η ελάχιστη απαίτηση για εισδοχή σε πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών, είναι ένα πρώτο πτυχίο (Bachelor’s Degree) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο 
ή κολέγιο. Σε μερικές περιπτώσεις ισχύουν ειδικές απαιτήσεις εισδοχής (εργασιακή εμπειρία). 

 
Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα: Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε πρόγραμμα που 
προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL, IGCSE, IELTS κλπ. 
όπως αυτά αναφέρονται στους εσωτερικούς κανονισμούς του Κολεγίου. Εάν η γλώσσα διδασκαλίας του 
πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού.  
 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο πάνω πιστοποιητικά, θα 
παρακαθήσουν σε online εξέταση Αγγλικών (Password Test), προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας και να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Εισδοχής admissions@cityu.ac.cy 
ή στο τηλέφωνο 22 332333. 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Eleni Kalli 
Director of Administration 
City Unity College Nicosia 
19 Stasinou Street, Engomi, 2404 Nicosia - Cyprus  
Tel.  |+357 22332333 
E-mail   |e.kalli@cityu.ac.cy  
Web  |www.cityu.ac.cy  
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