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ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΣΤΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
  

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μαθήματα 

εκμάθησης της Κινεζικής Γλώσσας (επίπεδα: HSK 1, HSK 3.1, HSK 4.1), καθώς 

και ατομικά μαθήματα (Προετοιμασίας Εξετάσεων HSK) για το Χειμερινό 

Εξάμηνο 2021-2022.  

Περίοδος εγγραφών: 21/07/2021 – 01/09/2021.  

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Δευτέρα, 06/09/2021.  
  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ανάλογο έντυπο εγγραφής 

(επισυνάπτεται) και να το αποστείλουν στο confuci1@ucy.ac.cy με θέμα 

(Subject) το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.   

Για τυχών διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο 

Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:   

Τηλ.:  22894274       

Ηλ. Ταχ.: confuci1@ucy.ac.cy  

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/confucius/el  
  

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δραστηριοποιείται και 

υλοποιεί εκτενές έργο πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και 

ερευνητικών προοπτικών, κατόπιν διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου 

και Κίνας. Tο Ινστιτούτο αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και μια 

κοινοπραξία μεταξύ του Office of Chinese Language Council International 

(Hanban), του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Beijing Institute of Education 

(BJIE). Αποστολή του είναι η συνεργασία του με τον δημόσιο τομέα, τις 

επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κίνα, 

η ανάπτυξη ισχυρότερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και 

οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα 

προγραμμάτων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων για την κινεζική 

γλώσσα, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. Το 

Ινστιτούτο έχει αναπτύξει πολύμορφη δραστηριότητα, υπηρετώντας τους 

στόχους που είχε θέσει με την ίδρυσή του (2014), έχοντας αναγνωρισθεί στην 

Κύπρο αλλά και στην Ευρωμεσογειακή περιοχή, για τη σημαντική συμβολή του 

στην περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών δεσμών ανάμεσα στα δύο κράτη με 

αρχέγονες πολιτισμικές καταβολές. Το Ινστιτούτο επίσης, αποτελεί εξεταστικό 

κέντρο HSK (Chinese Language Proficiency Examination).   
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LEARN MANDARIN CHINESE WITH CONFUCIUS INSTITUTE AT THE 

UNIVERSITY OF CYPRUS 

 

The Confucius Institute at the University of Cyprus offers Chinese Language 

Courses (levels: HSK 1, HSK 3.1, HSK 4.1), as well as private courses (HSK 

Preparatory Courses) during Fall Semester 2021-2022.   

Registration period: 21/07/2021 – 01/09/2021.  

The courses will start on Monday, 06/09/2021. 
  

Those interested should fill in the appropriate registration form (attached) and 

send it to confuci1@ucy.ac.cy with subject (Subject) the name of the 

interested party.  

We remain at your disposal for any further information or clarification, you may 

need.    

Confucius Institute at the University of Cyprus   

Tel.: 22894274  

E-mail: confuci1@ucy.ac.cy    

Website: www.ucy.ac.cy/confucius/en    
    

The Confucius Institute at the University of Cyprus implements an extensive 

project of cultural, educational, economic and research perspectives, following 

cross-border cooperation between Cyprus and China. The Institute is a 

nonprofit organization and a joint venture between the Office of Chinese 

Language Council International (Hanban), the University of Cyprus and the 

Beijing Institute of Education (BJIE). Its mission is to collaborate with the public 

sector, businesses and academia, both in Cyprus and China and to develop 

stronger educational, research, cultural and economic bonds among the two 

countries, offering a wide spectrum of programmes, events and other activities 

on Chinese language, culture, arts, education and business. The Institute has 

developed a multifaceted activity, serving entirely the objectives it had set since 

its establishment (2014), having been recognized in Cyprus and in the 

EuroMediterranean region, for its significant contribution to the further 

development of strong ties between the two countries with primeval cultural 

backgrounds. Furthermore, the Institute constitutes an official examination 

centre for HSK (Chinese Language Proficiency Examination).   
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Ινστιτούτο Κομφούκιος ΠΚ Μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας 

       Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 

Μαθήματα για το Κοινό 

 
Α/Α  

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΜΑΘΗΜΑTΟΣ  

  
  

TΙTΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑTΟΣ  ΩΡΕΣ/ΒΔΟΜΑΔΕΣ  
 

ΔΙΔΑΚTΡΑ (Eυρώ) 

1  C01/1  Κινεζική γλώσσα για 
ενήλικες-HSK 1  

3 x 15 βδομάδες  

(45  ώρες 
συνολικά)  

300 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

2  C01/2  Κινεζική γλώσσα για 
ενήλικες-HSK 2  

3 x 15 βδομάδες  

(45  ώρες 
συνολικά)  

300 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

3  C01/3  Κινεζική γλώσσα για 
ενήλικες-HSK 3.1  

3 x 15 βδομάδες  

(45  ώρες 
συνολικά)  

300 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

4  C01/3  Κινεζική γλώσσα για 
ενήλικες-HSK 3.2  

3 x 15 βδομάδες  

(45 ώρες 
συνολικά)  

300 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

5  C01/4  Κινεζική γλώσσα για 
ενήλικες-HSK 4  

3 x 15 βδομάδες  

(45 ώρες 
συνολικά)  

300 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

6  C05  Ατομικά μαθήματα  90 λεπτά  30 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

7  C08  Κινεζική γλώσσα για 
επιχειρηματίες  1 

2 x 10 βδομάδες  

(20 ώρες 
συνολικά)  

300 ευρώ + κόστος 
εκπαιδευτικού υλικού 

Ο μαθητής υποχρεούται να καταβάλει τα δίδακτρα μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του 

ΙΚ στο ΠΚ (IBAN: CY80002001280000000502603900) ή μέσω της διαδικτυακής πύλης πληρωμών 

JCCsmart.com στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/9356197 με έναν από τους 

πιο κάτω τρόπους:   
-Πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων και του κόστους του εκπαιδευτικού υλικού κατά την 

εγγραφή.   
-50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων και το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού κατά την εγγραφή και το 

50% όχι αργότερα από τις 15 Οκτωβρίου.  

Ως αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να συμπληρώσετε το Ονοματεπώνυμό σας και το Επίπεδο Μαθήματος 

Εγγραφής σας. 

Ακολούθως να αποσταλεί απόδειξη της κατάθεσης στο confuci1@ucy.ac.cy.  
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                      Confucius Institute at UCY Chinese Language Courses   

         Fall Semester 2021-2022  

Public Courses   

   
No.   

   
Course S/Ν   

   
Course name   

   
Hours/Weeks   

 

Fees (Euros) 

1   C01/1   Chinese Language Course 
for Adults-HSK 1   

3 x 15 weeks   
(45  hours in 

total)   

300 euros + cost of 
educational material 

2   C01/2   Chinese  Language Course 
for Adults-HSK 2   

3 x 15 weeks   
(45  hours in 

total)   

300 euros + cost of 
educational material 

3   C01/3   Chinese Language Course 
for Adults-HSK 3.1   

3 x 15 weeks   
(45  hours in 

total)   

300 euros + cost of 
educational material 

4   C01/3   Chinese  Language Course 
for Adults-HSK 3.2   

3 x 15 weeks   
(45  hours in 

total)   

300 euros + cost of 
educational material 

5   C01/4   Chinese  Language Course 
for Adults-HSK 4   

3 x 15 weeks   
(45  hours in 

total)   

300 euros + cost of 
educational material 

6   C05   Private tuition   
   

  

90 minutes   30 euros + cost of 
educational material 

7   C08   Business Chinese 1   2 x 10 weeks   
(20 hours in 

total)   

300 euros + cost of 
educational material 

   

The student is obliged to pay the fees by deposit in the CI at UCY bank account (IBAN: 

CY80002001280000000502603900) or through the online payment portal JCCsmart.com in the 

following link: https://www.jccsmart.com/e-bill/9356197 in one of the following ways:   
-Pay the whole amount of the tuition fees plus the educational material cost upon registration 

-Pay 50% of the total fees upon registration plus the cost of educational material, and 50% upon the  
completion of the first half of the course by the 15th of October 2021 at the latest. 

As a reason for the deposit you must fill in your name and level of registration course.  

Then the Proof of deposit must be sent to confuci1@ucy.ac.cy.  

  

  


