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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ∆ασικό Κολέγιο Κύπρου είναι το μοναδικό
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο
εκπαιδεύονται οι νέοι δασοπόνοι που θα
αναλάβουν μετά την αποφοίτηση τους, το έργο
της προστασίας, διατήρησης, ανάπτυξης και
ορθολογιστικής διαχείρισης του δασικού μας
πλούτου και της διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος γενικότερα.
Το ∆ασικό Κολέγιο άρχισε τη λειτουργία του το
1951 με κύριο σκοπό να εκπαιδεύσει τους
πρώτους Κύπριους και ξένους δασικούς
υπαλλήλους που εργάζονταν ήδη στις
υπηρεσίες των χωρών τους.
Σήμερα το Κολέγιο συνεχίζει τη λειτουργία του
ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης στον
τομέα της δασοπονίας για την κατάρτιση του
προσωπικού, τόσο του Τμήματος ∆ασών, όσο
και
άλλων
ενδιαφερόμενων
δασικών
υπηρεσιών από χώρες του εξωτερικού.
Από την ίδρυση του Κολεγίου μέχρι σήμερα
έχουν αποφοιτήσει 852 σπουδαστές από τους
οποίους 511 είναι Κύπριοι και 341 ξένοι
σπουδαστές προερχόμενοι από 48 χώρες από
όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου.
Η ∆ασοπονία είναι τομέας των θετικών
επιστημών
ο
οποίος
περιλαμβάνει
πολυποίκιλες δραστηριότητες που απαιτούν
για την εφαρμογή τους σημαντικές τεχνικές
γνώσεις και δεξιότητες.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Το ∆ασικό Κολέγιο βρίσκεται στο χωριό
Πρόδρομος της Επαρχίας Λεμεσού σε μια
περιοχή που περιβάλλεται από πευκοδάσος,
ιδανικό μέρος για την παροχή δασικής
εκπαίδευσης. Το κλίμα της περιοχής είναι κατά
το καλοκαίρι δροσερό και ξηρό, ενώ το
χειμώνα ψυχρό.

Χρήση στερεοσκοπίου σε εργαστήριο του
μαθήματος της Μορφολογίας-Ανατομίας φυτού

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το ∆ασικό Κολέγιο υπάγεται διοικητικά στο
Τμήμα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου είναι
ειδικά εκπαιδευμένο για τη διδασκαλία και την
πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών σε
θέματα ∆ασοπονίας και προέρχεται από το
προσωπικό του Τμήματος ∆ασών. Αποτελείται
από το ∆ιευθυντή, τρείς καθηγητές και ένα
εκπαιδευτή.
Λειτουργοί τόσο από το Τμήμα ∆ασών όσο και
από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα δίνουν
διαλέξεις στους σπουδαστές του Κολεγίου
πάνω σε θέματα της ειδικότητας τους.
Το υπόλοιπο προσωπικό του Κολεγίου
αποτελείται από το οικιακό, το γραμματειακό,
το προσωπικό του λογιστηρίου και του
κολεγιακού δάσους.

Πρακτική εξάσκηση στο μάθημα της
Μετεωρολογίας
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στο ∆ασικό Κολέγιο προσφέρονται οι πιο κάτω
κύκλοι σπουδών:
♦
♦
♦

Τριετής Κύκλος Σπουδών
Ανώτερος Εξαμηνιαίος Κύκλος Σπουδών
Μικρής ∆ιάρκειας Κύκλος Σπουδών.

Υποψήφιοι ξένοι σπουδαστές οι οποίοι δεν
πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια εισδοχής
τους κατευθείαν στο δεύτερο έτος σπουδών,
πρέπει να παρακολουθήσουν το πρώτο έτος
για
την
απόκτηση
του
σχετικού
πιστοποιητικού, για να τους επιτραπεί να
εισέλθουν στα επόμενα έτη σπουδών που
οδηγούν στην απόκτηση του ∆ιπλώματος στη
∆ασοπονία.
∆εύτερο και τρίτο έτος Σπουδών

Πρακτική εξάσκηση στη χρήση του
πυροσβεστικού οχήματος

♦ Τριετής Κύκλος Σπουδών
Ο Τριετής Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην
απόκτηση του ∆ιπλώματος στη ∆ασοπονία και
προσφέρεται για Κύπριους υποψηφίους και
για ξένους προσοντούχους σπουδαστές που
μπορούν όμως να εισαχθούν απευθείας στο
δεύτερο έτος σπουδών εφόσον πληρούν τα
καθορισμένα κριτήρια εισδοχής.
Πρώτο έτος σπουδών

Σ' αυτό το πρόγραμμα σπουδών o μισός
περίπου διδακτικός χρόνος αφιερώνεται σε
θεωρητική εκπαίδευση και ο άλλος μισός σε
πρακτική εξάσκηση. Το πρόγραμμα έχει
σχεδιαστεί με στόχο την παροχή στους
σπουδαστές των απαραίτητων επιστημονικών
και τεχνικών γνώσεων, καθώς και στην
απόκτηση δεξιοτεχνιών μέσω της πρακτικής
εξάσκησης στο δάσος, έτσι ώστε να
μπορέσουν αργότερα ως υπάλληλοι ν'
ανταποκρίνονται πλήρως στις πολλαπλές
απαιτήσεις της σύγχρονης ∆ασοπονίας. Μετά
από επιτυχή συμπλήρωση του δεύτερου έτους
σπουδών απονέμεται στους σπουδαστές το
Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό Σπουδών. Με
την επιτυχή συμπλήρωση και του τρίτου έτους
σπουδών, τους απονέμεται το ∆ίπλωμα στη
∆ασοπονία.

♦ Ανώτερος
Σπουδών

Εξαμηνιαίος

Κύκλος

Ο Ανώτερος Εξαμηνιαίος Κύκλος Σπουδών
οδηγεί στην απόκτηση του Ανώτερου
∆ιπλώματος στη ∆ασοπονία. Το πρόγραμμα
αυτό
προσφέρεται
μόνο
σε
ξένους
σπουδαστές.

Το έτος αυτό είναι πρακτικής κυρίως φύσης γι'
αυτό μεγάλο μέρος του διδακτικού χρόνου
αφιερώνεται σε πρακτική εξάσκηση πάνω σ'
όλες τις δασικές εργασίες για απόκτηση των
απαραίτητων δασικών εμπειριών ενώ το
υπόλοιπο
του
χρόνου
σε
θεωρητική
διδασκαλία πάνω σε βασικά δασοπονικά
μαθήματα.
Το προπαρασκευαστικό αυτό έτος είναι
υποχρεωτικό για όλους τους Κύπριους
∆ασικούς Μαθητευόμενους, στους οποίους
απονέμεται, μετά την επιτυχή συμπλήρωση
του,
το
Πιστοποιητικό
∆ασικού
Μαθητευομένου που τους επιτρέπει να
συνεχίσουν στο δεύτερο έτος.

Χρήση του Θεοδόλιχου
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Μικρής ∆ιάρκειας Κύκλος Σπουδών
Ο Μικρής ∆ιάρκειας Κύκλος Σπουδών οδηγεί
στην απόκτηση του Πιστοποιητικού στη
∆ασοπονία. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται
μόνο σε ξένους σπουδαστές.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το ∆ασικό Κολέγιο διοργανώνει επιμορφωτικά
προγράμματα σε θέματα δασοπονίας και
περιβάλλοντος για τους υπαλλήλους του
Τμήματος ∆ασών και άλλων κυβερνητικών
υπηρεσιών, καθώς και σεμινάρια σε καθηγητές
και φοιτητές που προέρχονται από άλλα
ευρωπαϊκά δασικά κολέγια και πανεπιστήμια.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το ∆ασικό Κολέγιο συνεργάζεται στα πλαίσια
των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου
μάθησης (ERASMUS και LEONARDO DA
VINCI) με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια
της Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Συλλογή δειγμάτων για το μάθημα της
Βοτανικής

ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλους τους κύκλους
σπουδών είναι η Αγγλική.
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
Το ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε τέσσερεις (4)
περιόδους:
Πρώτο τρίμηνο (Φθινοπωρινό): Οκτώβριο ∆εκέμβριο
∆εύτερο τρίμηνο (Χειμερινό): Ιανουάριο Απρίλιο
Τρίτο τρίμηνο (Εαρινό): Μάϊο – Ιούλιο
Τέταρτο τρίμηνο (Καλοκαιρινό): Αύγουστο Σεπτέμβριο

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κτιριακό συγκρότημα του Κολεγίου διαθέτει
γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη,
εργαστήριο βοτανολογίας, τεχνολογίας του
ξύλου, συντήρησης αλυσοπριόνων, αίθουσα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και χωρομετρίας.
Για εκπαιδευτικούς σκοπούς διαθέτει δασικό
φυτώριο, μετεωρολογικό σταθμό, πλούσιο
εκπαιδευτικό και υλικό-τεχνικό εξοπλισμό το
Κολεγιακό δάσος, έκτασης περίπου 2.400
εκταρίων, πυροσβεστικό εξοπλισμό και
οχήματα
μεταφοράς
προσωπικού
για
κατάσβεση πυρκαγιών.
∆ιαθέτει επίσης οικοτροφείο δυναμικότητας 35
δωματίων
στα
οποία
διαμένουν
οι
σπουδαστές, εστιατόριο, αίθουσα αναψυχής,
γήπεδα ποδοσφαίρου, πετόσφαιρας και
καλαθόσφαιρας.

Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται πάνω
σε θεωρητικά μαθήματα με ενδιάμεσες και
τελικές εξετάσεις, ενώ στην αξιολόγηση της
πρακτικής εργασίας, λαμβάνονται υπόψη η
ετοιμασία από τους σπουδαστές διαφόρων
εργασιών και μελετών καθώς και η
συμπεριφορά και η ενεργός συμμετοχή τους
στην εργασία που επιτελούν.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οργανώνονται
διάφορες εκπαιδευτικές εκδρομές σε δασικές
περιοχές στην Κύπρο και όταν είναι δυνατό
στο εξωτερικό, με σκοπό οι σπουδαστές να
εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους
πάνω σε δασικά και άλλα θέματα.

Ατομικό δωμάτιο σπουδαστή

