
 

 
Η Πρεσβεία της Ιρλανδίας θα συμμετάσχει στην Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου 

 

Η Πρεσβεία της Ιρλανδίας θα συμμετάσχει στην Διεθνή Εκπαιδευτική  Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 
2018» από τις 23 έως 25 Φεβρουαρίου στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία, ενθαρρύνοντας  
έτσι τους Κύπριους νέους να φοιτήσουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιρλανδία. 
 
Μιλώντας για τη συμμετοχή της Πρεσβείας, η Πρέσβης της Ιρλανδίας, Κα Deirdre Ní Fhallúin, δήλωσε: 
 
"Είμαι ευτυχής που παρουσιάζω το τι έχει να προσφέρει η ανώτατη εκπαίδευση στην Ιρλανδία στους Κύπριους 
φοιτητές.  Η Ιρλανδία είναι μια επιλογή υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε 
φοιτητές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης." 
 
Είπε επίσης: "Η Ιρλανδία είναι μια αγγλόφωνη χώρα με απευθείας πτήσεις τώρα, μεταξύ Λάρνακας/Πάφου και 
Δουβλίνου, καθιστώντας την ιδανική και προσιτή ευκαιρία για τους Κύπριους φοιτητές για να αποκτήσουν μια 
εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης σε μια χώρα υψηλής τεχνολογίας χωρίς την ανάγκη δαπανηρών δανείων." 
 
"Η Κύπρος και η Ιρλανδία είναι δύο κράτη-νησιά στην καρδιά της Ευρωπαϊκής οικογένειας με μακρά παράδοση 
στενών και φιλικών σχέσεων και μπορώ να διαβεβαιώσω τους υποψήφιους φοιτητές από την Κύπρο ότι θα έχουν 
ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα εάν επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιρλανδία ." 
 
Γιατί να σπουδάσει κάποιος στην Ιρλανδία 
 
1. Η Ιρλανδία είναι αγγλόφωνη χώρα. 
 
2. Η Ιρλανδία προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης και διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά 
προσόντα, μια δια βίου επένδυση.  
 
3. Οι Κύπριοι φοιτητές μπορεί να είναι επιλέξιμοι, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επωφεληθούν από το 
σχέδιο Δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας για δωρεάν δίδακτρα παρατίθενται 
στην ιστοσελίδα www.studentfinance.ie .  Κάθε φοιτητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των € 3.000 για την 
κάλυψη φοιτητικών διοικητικών υπηρεσιών.  
 
4. Δύο αεροπορικές εταιρείες ταξιδεύουν τώρα απευθείας από την Κύπρο προς την Ιρλανδία (Λάρνακα/Πάφος - 
Δουβλίνο) μέχρι 4 πτήσεις την εβδομάδα. 
 
5. Η Ιρλανδία είναι μια φιλική και ασφαλής χώρα και προσφέρει μια διασκεδαστική και δραστήρια φοιτητική ζωή 
σε ένα φιλικό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. 
 
6. Η Ιρλανδία έχει παγκόσμιες διασυνδέσεις και φιλοξενεί πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες υψηλών επιδόσεων 
στον κόσμο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: http://www.educationinireland.com  
 
Επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ιρλανδίας: Email address: nicosiaembassy@dfa.ie  , Website: www.dfa.ie/cyprus/  
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