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Διάταξη Προγράμματος Σπουδών 
ASP / Αστυνομικές Σπουδές 

  
Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

Πρόγραμμα Σπουδών ASP Αστυνομικές Σπουδές 

Επίπεδο  Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό 

√ 
Μάστερ Διδακτορικό 

  

Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική 

Τύπος Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως 

Διάρκεια Διδασκαλίας  

(πλήρης φοίτηση) 

Έτη Εξάμηνα 

2 4 

Δίδακτρα  
Πρόγραμμα Θεματική Ενότητα Διατριβή 

 2880 240 480 

Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων 
Σύνολο Υποχρεωτικές Επιλογής Εκπόνηση Διατριβής 

15 8 7 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) 

120 

 

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα προσφέρει μια σφαιρική εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο των 
Αστυνομικών Σπουδών, βασιζόμενο σε μια πολυθεματική προσέγγιση. Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του 
προγράμματος χωρίζονται σε εισαγωγικές Θ.Ε. και Θ.Ε. ειδίκευσης. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. 
ειδίκευσης, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων. 
 
Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση 
των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με 
παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (10 Θ.Ε. ειδίκευσης Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. ειδίκευσης (10 
ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS). 

 

Σκοπός Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και 
απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας του 1990 και μετά. 
 
Τόσο η δομή, η λειτουργία και η διοίκηση μίας αστυνομικής υπηρεσίας στην Ευρώπη και διεθνώς σήμερα 
αντιμετωπίζει ουκ ολίγες προκλήσεις και το πολυδιάστατο έργο του αστυνομικού βρίσκεται συνεχώς στο 
μικροσκόπιο των ΜΜΕ. Η ανάγκη μίας συνεχούς επιμόρφωσης είναι επιτακτική. Σε μια εποχή με γοργά 
μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του 
πολίτη, το πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά 
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περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία 
Κύπρου. Το πρόγραμμα πετυχαίνει τον σκοπό του συνθέτοντας γνώσεις και δεξιότητες, μεταξύ άλλων  από 
την ψυχολογία, κοινωνιολογία, εγκληματολογία, το δίκαιο της Ευρώπης, το συνταγματικό δίκαιο, την 
δικαστική ψυχολογία, πληροφορική, ποινική δικαιοσύνη και την ιστορία. 
 
Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και 
συμπληρώσουν με επιτυχία δώδεκα (12) εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες (συνολικά 120 ECTS) στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στους/στις φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες: 

Το Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» απευθύνεται σε αποφοίτους της 
Αστυνομικής Ακαδημίας. 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του θα επιτύχει τα ακόλουθα: 

 

Γνώση (Knowledge) 

 Με την περάτωση του προγράμματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να ορίζει ορισμένες έννοιες, να αναφέρει 
συγκεκριμένες εμπειρικές μελέτες για κάποιο κοινωνιο-νομικό φαινόμενο,  να προσδιορίζει τα θετικά και αρνητικά 
αποτελέσματα διαφόρων πρακτικών αστυνόμευσης και να ιχνηλατεί τους παράγοντες που υπομονεύουν τη 
αποτελεσματικότητα τους.  O φοιτητής θα έχει υψηλού επιπέδου γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα, σύνολο είκοσι, 
γνωστικών αντικειμένων συναφών με το αστυνομικό έργο, περιλαμβανομένων τόσο κοινωνικών όσο και ποινικών 
επιστημών. Θα γνωρίζει, για παράδειγμα: το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης στη Κύπρο αλλά και για την 
εφαρμογή του ποινικού δικαίου διεθνώς, τη χρησιμότητα, τις ελλείψεις και τη φύση των βασικών ερευνητικών και 
μεθοδολογικών εργαλείων στον τομέα της κοινωνιολογίας, την ιστορία και τους κλάδους της ψυχολογίας το 
Συνταγματικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Κατανόηση (Comprehension) 

 Θα είναι σε θέση να ορίζει και ταξινομεί τόσο θεωρητικές προσεγγίσεις και μελέτες, να συγκρίνει την εμπειρία 
διαφόρων χωρών όσο αφορά στα διάφορα μοντέλα αστυνόμευσης, να συζητά διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης του 
εγκλήματος και της διαφθοράς στην αστυνομία, διαφοροποιώντας τις με βάση την φιλοσοφία που τις διέπει. Επίσης, 
θα κατανοεί, μεταξύ άλλων: το έγκλημα στον κυβερνοχώρο,  την  ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυσή 
της το 1960 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας καθώς και τις βασικές της 
έννοιες, εις βάθος το έγκλημα και τις διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν την τέλεση συγκεκριμένων εγκλημάτων 
αναθεωρώντας, πιθανά,  και τις αρχικές του θέσεις..  

 

Εφαρμογή (Application) 

 Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει, για παράδειγμα, αριθμό θεωριών για την εγκληματική συμπεριφορά, 
βασικά ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από την ψυχολογία, εγκληματολογία και κοινωνιολογία, μεθόδους 
ανίχνευσης του ψέματος και, επίσης, μεθόδους συνέντευξης μαρτύρων και θυμάτων. Επίσης, υπολογίζοντας τις πιο 
πιθανές εξελίξεις που θα έχει να αντιμετωπίσει η αστυνομία στο εγγύς μέλλον και εντοπίζοντας τις πιο πιθανές 
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει, θα είναι σε καλή θέση να καθορίσει την προσέγγιση και τα μετρα που θα πρέπει να 
υιοθετηθούν ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα. 
 

Ανάλυση (Analysis) 

 Αναλύοντας φαινόμενα που έχει να αντιμετωπίσει μια αστυνομία σήμερα, ο φοιτητής θα μπορεί να αξιολογήσει την 
χρήση και αποτελεσματικότητα διαφόρων προσεγγίσεων και την εμπειρία διαφόρων κρατών, να συζητήσει διάφορες 
θέσεις υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα τα επιχειρήματα του, να εμφανίσει σε διάγραμμα μία πολύπλοκη σκέψη και να 
συνοψίζει τα συμπεράσματα στα οποία οδηγά η ανάλυση του, γνωρίζοντας τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορεί 
να αποδείξει επιχειρήματα.  Μεταξύ άλλων, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναλύσει την ιστορίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την ίδρυσή της το 1960 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, γενεσιουργούς παράγοντες στα 
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οικονομικά εγκλήματα και τους βασικούς πυλώνες μιας σύγχρονης αστυνομική εκπαίδευσης. 
 

Σύνθεση (Synthesis) 

 Ο φοιτητής θα είναι σε καλή θέση να  και προτείνει λύσεις σε ένα πρόβλημα ή/και καινοτομίες ετοιμάζοντας μία καλά 
σχεδιασμένη πρόταση η οποία θα αξιολογεί υφιστάμενες γνώσεις και πρακτικές διεθνώς, θα ενσωματώνει το 
αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο για δικαιώματα του πολίτη, θα συνθέτει τα θετικά διαφόρων  Στόχος του προγράμματος 
είναι, για παράδειγμα,  ο φοιτητής να είναι σε θέση να συνθέτει τα πορίσματα της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, 
διευκρινίζοντας, όμως, γιατί η πρόταση, αν εφαρμοστεί, θα έχει τυχόν δυσκολίες, ορίζοντας και τρόπους 
αντιμετώπισης τους. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσει, ο φοιτητής θα μπορεί  να τις εφαρμόσει στη πράξη 
συνθέτοντας διάφορες θεωρητικές και επιχειρησιακές πτυχές της διάπραξης εγκλημάτων για την ταχύτερη εξιχνίαση 
ποινικών αδικημάτων καθώς και διάφορες εξειδικευμένες μεθόδους για την πρόληψη και εξιχνίαση ποινικών 
αδικημάτων στο διαδίκτυο και  τεχνικές για την καταπολέμηση και πρόληψη τόσο των οικονομικών εγκλημάτων αλλά 
και της διαφθοράς στη κοινωνία.  

 

Αξιολόγηση (Evaluation) 

 Σε μία εποχή που οι οικονομικοί προϋπολογισμοί του κρατους επιβάλλουν την καθιέρωση προσεγγίσεων και 
πρακτικών με βάση αποδειγμένα αποτελέσματα με το χαμηλότερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, ο φοιτητής θα 
είναι σε θέση να συστήσει κάποια μέθοδο κλπ αφού την έχει επιλέξει ορθολογιστικά  και αφού έχει αποτιμήσει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχουν γίνει. Είναι σημαντικό επίσης ότι  ο καθορισμός της προτιμητέας μεθόδου 
θα γίνει αφού θα μπορεί να ασκήσει κριτική και, έτσι, τα αποτελέσμαα της σύγκρισης να είναι πιο πειστικά. Με την 
περάτωση του προγράμματος ο φοιτητής θα μπορεί, inter alia,  να αξιολογεί:  τα νέα δεδομένα που δημιούργησαν η 
εισβολή και η ανακήρυξη του «ψευδοκράτους», οι σχέσεις της Λευκωσίας με την Αθήνα, τα σχέδια λύσης του 
Κυπριακού, οι πολιτικές εξελίξεις και η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, την χρήση και αποτελεσματικότητα της 
διαφόρων ποιών που επιβάλλουν τα δικαστήρια, επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές, διάφορες μεθόδους 
συνέντευξης υπόπτων και διαφόρων συστημάτων αστυνόμευσης.  

 

Τρόπος Διδασκαλίας 
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω: 
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή 
χρονοδιαγράμματα και ορόσημα. 
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης. 
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων. 
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 
 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

1 Δίπλωμα Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου 
 

Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών 

Κατεύθυνση Τίτλος Σπουδών που απονέμεται 

1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
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Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο 
Υποχρεωτικές / 

Επιλογής 
Προαπαιτούμενες 

Θ.Ε. 

Φόρτος εργασίας 

Ώρες ECTS 

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 

ASP 311 Εισαγωγή στη Ψυχολογία 1, 2 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 1, 2 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 313 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 1, 2 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 314 Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας 1, 2 Επιλογής  250-300 10 

ASP 315 Ποινική Δικαιοσύνη 1, 2 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 325 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο 1, 2 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 411 Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία 3, 4 Υποχρεωτική ASP 311 250-300 10 

ASP 412 Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3, 4 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 413 Οικονομικά Εγκλήματα 3, 4 Επιλογής  250-300 10 

ASP 414 Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα 3, 4 Επιλογής  250-300 10 

ASP 415 Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά 3, 4 Επιλογής  250-300 10 

ASP 421 Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  2, 4 Υποχρεωτική  250-300 10 

ASP 422 Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση  3, 4 Επιλογής  250-300 10 

ASP 423 Αστυνομική Εκπαίδευση  3, 4 Επιλογής  250-300 10 

ASP 700 Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία 3, 4 Επιλογής  500-600 20 

Σύνολο 3000 -3600           120 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων ανά Κατεύθυνση 

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής 

ASP311, ASP312, 
ASP313 

 ASP315, ASP325, 
ASP421    

 ASP411, ASP412 ASP413  ASP423,ASP700 

ή 

ASP311, ASP312, 
ASP313 

 ASP315, ASP325, 
ASP421    

 ASP411, ASP412 ASP413  ASP 415, ASP 422, 
ASP 423 

  

 Πιθανή εργοδότιση απόφοιτου/-της 
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στην Αστυνομία Κύπρου. 

 


