УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ В КИПЪР

Интересни факти
Над 80% от населението на републиката са кипърски гърци (християни), включително и
президентът. 18,2% се падат на кипърските турци, като сред тях се избира и
вицепрезидентът.
През 1191 г. Ричард Лъвското сърце създава Кипърското кралство, което е завладяно от
Венеция през 1489 г. Според митовете островът е рождено място на богинята на
красотата Афродита, на Адонис и е бил резиденция на няколко крале.
В град Ларнака се намира църквата Свети Лазар, където според легендата е погребан
светецът.
През многовековното си съществуване Република Кипър е била населявана от няколко
цивилизации, в резултат на което животът там е повлиян от сблъсъка на три култури –
гръцка, турска и британска. В северната част от страната са се установили кипърските
турци, които са основали турската република Северен Кипър, призната само от Турция.
Официалните езици в цялата страна са гръцки и турски, но тъй като в продължение на
35 години, до 1960 г., Република Кипър е била колония на Обединеното кралство,
английският също се използва свободно. По британски маниер автомобилите се
движат в лявото платно, а в градовете има създадени и английски общини.
Висше образование
То се предоставя от частни и държавни институции. Приблизително 63% от
завършилите средно училище продължават образованието си, половината избират за
това Кипър, другата половина отиват в чужбина. Всепризнатото качество на
обучението, особено в областта на туризма и мениджмънта, заедно с разумните такси
правят образованието в Кипър желано от чуждестранните студенти. През учебната
2008/ 2009 г. около 10 000 чуждестранни студенти са се обучавали в страната, което за
малките й размери е немалка цифра. Най-много млади хора са дошли на първо място
от Индия, следват Бангладеш, Европа и Пакистан. Ето и някои от причините, които те
изтъкват за своя избор: качественото образование, безопасна и дружелюбна среда на
приемлива цена, в повечето случаи езикът на преподаване е английският, приятен

средиземноморски климат, разположението на Кипър на кръстопът между Европа,
Азия и Африка.
Държавни университети
1. The University of Cyprus - http://www.ucy.ac.cy/goto/mainportal/en-US/HOME.aspx
2. The Open University of Cyprus - http://www.ouc.ac.cy/web/guest/home
3. The Cyprus University of Technology - http://www.cut.ac.cy

Частни университети
1. European University-Cyprus - http://www.euc.ac.cy/
2. Frederick University – Cyprus - http://www.frederick.ac.cy/
3. Neapolis University – Cyprus - http://www.nup.ac.cy/
4. University of Nicosia – Cyprus - http://www.unic.ac.cy/

Най-добрите университети на Кипър в световен план според www.webometrics.info
1121 University of Cyprus - http://www.ucy.ac.cy/goto/mainportal/en-US/HOME.aspx
3626 Cyprus University of Technology – http://www.cut.ac.cy
4244 University of Nicosia http://www.unic.ac.cy/
4420 Frederick Institute of Technology - http://www.fit.ac.cy/

University of Cyprus
www.ucy.ac.cy
Университетът е създаден през 1989 г. и всяка година приема около 1 300 студента.
Има шест факултета – хуманитарен, за естествени и приложни науки, социални науки и
образование, икономика и управление, инженерство и за литература, древни езици,
история и археология. Приемът на повечето студенти е чрез входящ изпит, провеждан
от министерството на образованието. Езикът на преподаване в магистърските
програми е или гръцки, или турски.



Такси: за студенти от държави в Европейския съюз таксата за бакалавърска
програма е 1 700 евро и се заплаща от кипърската държава, а за
магистърска – 5 125 евро, като МВА програмите са почти двойно по-скъпи –
10 250 евро.

University of Nicosia
www.unic.ac.cy
Това е частен университет. В него може да се образовате в следните факултети: наука;
хуманитарни, социални науки и право; педагогика и бизнес. Документите, нужни за
кандидатстване са стандартните: молба-образец, снимки, легализирана диплома за
средно образование, сертификат за владеене на английски и такса за кандидатстване
от 55 евро.
Такси: годишна такса за бакалавърските програми – 8 800 евро, а магистърските
варират от 13 800 евро за МВА до 12 000 евро за Медия и комуникации.

АКТУАЛНО:
AMERICANOS COLLEGE CYPRUS – обявява прием и отпускане на стипендии.
Подаване на документи – до 30 юни 2013
В Образователен Център „ С&А” e официален представител на колежа в България.

