
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα ΛΟΧ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου; 

• Πτυχίο με διεθνή αναγνώριση και κύρος  

• Πολύ ψηλό ποσοστό άμεσης εργοδότησης αποφοίτων 

• Πληρωμένη πρακτική άσκηση (internship) ενσωματωμένη στο πρόγραμμα 
σπουδών 

• Αποδοχή αποφοίτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων 
διεθνούς εμβέλειας 

• Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και βραβεία αποφοίτων στις επαγγελματικές 
εξετάσεις του ICAEW (31 παγκόσμια βραβεία) και ACCA  

• 12 απαλλαγές από τα 15 μαθήματα για την απόκτηση του επαγγελματικού 
τίτλου Chartered Accountant (ACA qualification)  

«Είναι απίστευτο αποτέλεσμα! 

Οι φοιτητές στην Κύπρο 

συνεχίζουν να πετυχαίνουν τις 

υψηλότερες βαθμολογίες 

διεθνώς, αποδεικνύοντας τις 

ικανότητες και την 

αποφασιστικότητα τους, αλλά 

και την υπεροχή της 

εκπαίδευσης που διαθέτει η 

χώρα», Mark Spofforth, 

Πρόεδρος ICAEW  

Περισσότερες πληροφορίες: https://newdev.ucy.ac.cy/afn/?lang=el  

Στοιχεία Επικοινωνίας: +357 22 893605 / +357 22 893641     tsinti.e@ucy.ac.cy, kanari.maria@ucy.ac.cy  

“You will be pleased to know that this 

ranks University of Cyprus as #1 for 

success beating universities from UK, 

Ireland, Middle East and Asia. This is 

clearly a show of the quality 

undergraduate programme you offer and 

the level of teaching”., Abdul Goffar,  

• 9 απαλλαγές από τα 13 μαθήματα (με δυνατότητα ολοκλήρωσης και των 13 μαθημάτων πριν την απο-
φοίτηση) για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Accountant (ACCA qualification)  

• Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ 

• Στα 200 κορυφαία Τμήματα στον κόσμο στην ποιότητα έρευνας με βάση την κατάταξη Arizona State 
University (Finance Rankings 2020) και Brigham Young University (Accounting Rankings 2020) 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Υποτροφίες / Διευκολύνσεις για φοιτητές εξ Ελλάδος 

 Μια υποτροφία ύψους €3500, με βάση την επίδοση στις         
Πανελλήνιες Εξετάσεις 

 Το Τμήμα παρέχει οικονομική στήριξη είτε με τη μορφή μερικών 
υποτροφιών είτε με μερική απασχόληση σε φοιτητές που      
πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια 

 Ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7,00 

 Δυνατότητα διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου 
Κύπρου με χαμηλό κόστος 

Πληροφορίες: https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates  

https://newdev.ucy.ac.cy/afn/?lang=el
https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates

