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Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προσφέρει 
σπουδές σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον. 
Μεριμνήσαμε για τη διασφάλιση όλων των 

προϋποθέσεων που συντελούν στη δημιουργία 
κλίματος φροντίδας και ασφαλούς διαβίωσης 
για τους φοιτητές μας, τόσο σε ζητήματα 
καθημερινότητας τους, όσο και σε ενδεχόμενες 
ανάγκες τους για ακαδημαϊκή υποστήριξη.

Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος 
μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από 
ακαδημαϊκό προσωπικό που όλοι μαζί εργάζονται για 
να διατηρήσουν αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα του 
Πανεπιστημίου.

Ως φοιτητής του Νεάπολις θα παρακολουθείς 
μαθήματα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου από 
καθηγητές με μεγάλη διδακτική και ερευνητική 
εμπειρία, θα αποκτήσεις πτυχίο αναγνωρισμένο 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και την Ε.Ε, θα έχεις την 
δυνατότητα να συμμετάσχεις σε Ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus) και θα 
απολαμβάνεις τις σύγχρονες υπηρεσίες που σου 
προσφέρει η Πανεπιστημιούπολη. 

Η εντός του χώρου του Πανεπιστημίου διαμονή, το 
εστιατόριο και η καφετέρια, η εξωτερική πισίνα, το 
γυμναστήριο και οι λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις 
σε συνδιασμό, με την 24ωρη υπηρεσία ασφαλούς 
εποπτείας, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποιοτική 
διαβίωση της καθημερινότητας στο Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις βρίσκεται στην Πάφο, 
μια πόλη με πολιτισμική παράδοση που χάνεται στα 
βάθη της κλασικής αρχαιότητας και έχει αναδειχθεί 
σε πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 
2017. Παράλληλα αποτελεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 
πόλη που ζεί στον παλμό της νεολαίας και ένα 
διεθνή τουριστικό προορισμό καταστώντας την 
σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. 
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Κάνε το όνειρό 
σου..καριέρα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακά Μεταπτυχιακά Μεταπτυχιακά
Εξ αποστάσεως

•	Οικονομικών 
Επιστημών

•	Τραπεζικά, Λογιστική & 
Χρηματοοικονομικά

•	Νομική

•	Διοίκηση Επιχειρήσεων

•	Ψυχολογία

•	Αρχιτεκτονική

•	Αρχιτεκτονική Τοπίου

•	Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική

•	Εκτίμηση & Ανάπτυξη 
Ακινήτων

•	MBA
•	Τραπεζικά, Επενδυτικά 

& Χρηματοοικονομικά
•	Δημόσια Διοίκηση
•	Εκπαιδευτική	
Διοίκηση
•	Γενική	Διοίκηση
•	Διοίκηση	Υπηρεσιών	
Υγείας

•	Πληροφοριακά 
Συστήματα
•	Αρχιτεκτονική Τοπίου
•	Διεθνές Ευρωπαϊκό & 

Οικονομικό Δίκαιο
•	Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση
•	Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία
•	Συμβουλευτική 

Ψυχολογία
•	Real Estate
•	Διαχείριση Κατασκευών
•	Ιστορία
•	Θεολογία

•	MBA

•	Δημόσια Διοίκηση με 
κατευθύνσεις:

•	Εκπαιδευτική	
Διοίκηση

•	Γενική	Διοίκηση

•	Διοίκηση	Υπηρεσιών	
Υγείας

•	Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία

Συνδεθείτε μαζί μας!

Σπούδασε 
στην 
Κύπρο!

Απευθείας Πτήσεις 
από Κρήτη - Πάφο!ΕΛΛΑΔΑ:

T: +30 2155 251 414 (Αστική Χρέωση)


