
ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

Από το 1980, το Intercollege,  πρότυπο Κολέγιο στην Κύπρο, 
έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το σύνθημα μας είναι ‘’Αριστεία στην Εκπαίδευση’’ 
και είναι δέσμευση μας να παρέχουμε εκπαίδευση Αριστείας
με διδακτικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο. Η δέσμευση μας
για Αριστεία αντανακλάται, επίσης, στις ακαδημαϊκές και 
διοικητικές μας δομές, αλλά και στις υπηρεσίες υποστήριξης 
των φοιτητών μας.

Η αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών μας σε προγράμματα 
ERASMUS+ ενισχύει την φοιτητική τους εμπειρία, καθώς και την 
προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Τα προγράμματα 
σπουδών  προσφέρουν στους μελλοντικούς φοιτητές μας 
ελκυστικές επιλογές κατεύθυνσης, με τη δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε 4ετή Πτυχία και 2ετή Διπλώματα.

2ετή ∆ιπλώματα:
• Επισιτιστικές Τέχνες
• Μηχανική Αυτοκινήτου
• Τεχνικός Μηχανολογικών

εγκαταστάσεων

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν στο γραφείο 
Εισδοχής το σχετικό Έντυπο Εισδοχής για αξιολόγηση της 
αίτησης τους.

Κριτήρια Εισδοχής

Απαραίτητο κριτήριο εισδοχής στο Intercollege είναι το 
Απολυτήριο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή άλλο ισοδύναμο/ 
ισότιμο προσόν. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να έχουν 
πρόσθετες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται χωριστά 
στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Προσφέρουμε επίσης μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας
για όλους τους φοιτητές από το Intercollege. 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Intercollege δέχεται τη μεταφορά πιστωτικών μονάδω
 από άλλα αναγνωρισμένα Κολέγια, Πανεπιστήμια και 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, έχοντας πάντα ως αρχή την 
σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Οι φοιτητές του Intercollege έχουν την δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
που τους δίνει πρόσβαση σε πηγές και καταλόγους του 
πανεπιστημίου, άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών στην
Κύπρο αλλά και του εξωτερικού, περιλαμβανομένου του
online καταλόγου UniCAT.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Μέσα και γύρω από την πανεπιστημιούπολη βρίσκονται 
πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Η Έγκωμη, στα γεωγραφικά 
όρια της οποίας φιλοξενείται ο Οργανισμός μας, είναι ένα 
πολύ ζωντανό προάστιο της πόλης. Σε πολύ κοντινές 
αποστάσεις από την Πανεπιστημιούπολη μπορείτε να βρείτε 
εστιατόρια, καφετέριες, μπαράκια τα οποία γεμίζουν με 
φοιτητοπαρέες που συχνάζουν εκεί. Επίσης αριθμός 
εκδηλώσεων και πάρτυ οργανώνονται στην 
Πανεπιστημιούπολη, στα οποία μπορείτε να γνωρίζετε τους 
συμφοιτητές σας και να διασκεδάσετε. Το ολοκαίνουριο 
Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας μας UFIT Fitness Centre) σας 
παρέχει κάθε ευκολία ώστε να κρατηθείτε σε φόρμα, με 
ολοκαίνουργιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, 
πρωτοποριακές αίθουσες άθλησης και έμπειρο προσωπικό. 
Εκτός από το UFIT, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κι άλλες 
αθλητικές εγκαταστάσεις για πολλά άλλα αθλήματα.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ

4ετή Πτυχία:
• Διεύθυνση Επισιτιστικών 

Τεχνών
• Αισθητική



Η καριέρα σου ξεκινάει από το Intercollege

Η πρακτική άσκηση είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που 
συνδυάζει τις εκπαιδευτικές θεωρητικές γνώσεις με την 
πράξη και αποτελεί μια απόπειρα πρώτης επαφής των 
φοιτητών με το μελλοντικό τους επάγγελμα. Αποτελεί
μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής 
τους απασχόλησης και την πληρέστερη γνώση και 
κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων
του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της 
καλύτερης ένταξης τους στο χώρο εργασίας αμέσως μετά 
το τέλος των σπουδών τους.

Το Intercollege διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τον 
επιχειρηματικό κόσμο του νησιού, δίνοντας έτσι στους 
φοιτητές τόσο την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 
εργασιακές γνώσεις και εμπειρίες, όσο και να αποκτήσουν 
προσωπική επαφή με επαγγελματίες στον τομέα τους, 
ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο ενισχύει το 
βιογραφικό τους σημείωμα και την επαγγελματική εμπειρία 
καταλήγοντας συχνά στην επαγγελματική αποκατάσταση 
με το πέρας των σπουδών τους.

Συνεργαζόμαστε στενά με εξωτερικούς εταίρους για την 
ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων και τη διασύνδεση 
φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο τη σύναψη 
στενών συνεργασιών, εσωτερική πρακτική άσκηση και 
προοπτικές πλήρους απασχόλησης.

 
 

ΕΣΤΙΕΣ

Οι νέες φοιτητικές εστίες

(UNIC Residences) οι οποίες είναι 

διαθέσιμες και στους φοιτητές μας  

επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φοιτητικής 

διαμονής, καθώς περιλαμβάνουν τρία ξεχωριστά 

συγκροτήματα εστιών –τα SIX, U και TRIANGLE–

τα οποία συγκαταλέγονται στις πιο

εντυπωσιακές φοιτητικές εστίες της Ευρώπης.

Οι εστίες βρίσκονται στο UNIC City, περιβάλλονται

από την πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου

Λευκωσίας που σφύζει από ζωή, όπως και τα 20

και πλέον πανεπιστημιακά κτίρια τα οποία

περικλείουν την περιοχή. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Μάρκου Δράκου 8, Έγκωμη,
2409 Λευκωσία, Κύπρος
T.: +357 22 842497 | Φ.: +357 22 842555
email: admissions@intercollege.ac.cy

www.intercollege.ac.cy

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ

Κάνε την εγγραφή σου 
ΣΗΜΕΡΑ!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Intercollege

Intercollegecy

Intercollege Official

www.intercollege.ac.cy

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ +357 22 842497


