
 

 

 

 

Accreditation of the Programs of the Cyprus School of Molecular Medicine 

The Cyprus School of Molecular Medicine, a postgraduate school of the Cyprus Institute of Neurology 
and Genetics, has received accreditation its four postgraduate programs listed below, with effect as of 
the date of establishment of the School: MSc Medical Genetics, MSc Molecular Medicine, PhD Medical 
Genetics and PhD Molecular Medicine. This is a procedure which all Private Schools of Higher Education  
must undergo via the appropriate body known as The Council of Educational Evaluation Accreditations 
(CEEA), set up by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus, following the provisions of the 
relative Cyprus law for the Higher Education Institutions (Establishment, Operation and Control). 

The Accreditation of the postgraduate programs of the CSMM has successfully been passed via The 
Council of Educational Evaluation Accreditations (CEEA) and the Ministry of Education and Culture of 
the Republic of Cyprus, with effect as of the date of establishment of the School. The CSMM’s fully 
accredited programs are listed on the CEEA website http://www.moec.gov.cy/sekap/  

For information on the CSMM’s postgraduate programs, please call +357 22392840 or visit 
www.cing.ac.cy/csmm/  

 

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου 

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, έχει 
επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης των τεσσάρων προγραμμάτων της, MSc Medical 
Genetics, MSc Molecular Medicine, PhD Medical Genetics, PhD Molecular Medicine. Στη διαδικασία 
αυτή βάση νομοθεσίας, υποβάλλονται όλες  οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 
πιστοποίηση έχει ολοκληρωθεί με την επικύρωση των προγραμμάτων της ΣΜΙΚ από το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΕΚ.Α.Π.) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει αναδρομική ισχύ από την αρχή της λειτουργίας της Σχολής. Τα 
πιστοποιημένα προγράμματα της ΣΜΙΚ αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Σ.ΕΚ.Α.Π. 
http://www.moec.gov.cy/sekap/  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ, στο 22392840 και 
στην ιστοσελίδα μας  www.cing.ac.cy/csmm/  


