ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2020 - 2021

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ECTS: 120

Επιστήμες της
Αγωγής
ΣΤΌΧΟΣ
Η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, η προετοιμασία
υψηλόβαθμων στελεχών και ερευνητών που
αντιλαμβάνονται το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας
της εκπαίδευσης και μέσα σ’ αυτό επιθυμούν να
δρουν δημιουργικά και παραγωγικά, καθώς και η
προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα σε παιδαγωγικά θέματα.
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει πέντε
(5) κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
• Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
• Ειδική Εκπαίδευση
• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
• Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ
Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος
μπορούν να απασχοληθούν ως εξειδικευμένα
στελέχη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με
ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της οργάνωσης και της
διοίκησης της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης και των
αναλυτικών προγραμμάτων, σε ανάλογα προγράμματα
ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών
κέντρων, καθώς και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Αιτήσεις μέχρι τις 19 Μαΐου 2020 στο
ΜΕ ΠΡΟΣΙΤΆ ΔΊΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ

www.ouc.ac.cy
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ΣΠΟΥΔΈΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΣΟΥ!
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΑΠΌΚΤΗΣΗΣ ΤΊΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΏΝ
Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» απαιτείται η επιτυχής
παρακολούθηση και εξέταση:
• σε τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές Ενότητες ή
• σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
Αναδιάρθρωση υπό αξιολόγηση:
Το Πρόγραμμα έχει υποβληθεί στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης για αξιολόγηση/πιστοποίηση με νέα εξαμηνιαία διάρθρωση και θα πιστώνεται με 90 μονάδες
ECTS.
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΕΠΊΣΗΣ:
• τη δυνατότητα παρακολούθησης των Θεματικών του Ενοτήτων ως αυτοτελών, χωρίς να απαιτείται
εγγραφή συνολικά στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
• περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές σε πεδία των Επιστημών της Αγωγής
(υποβολή αιτήσεων ως τις 3 Απριλίου 2020)
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
EMAIL admissions@ouc.ac.cy
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (+357) 22 411 988
https://bit.ly/2vegTRm

www.ouc.ac.cy | (+357) 22 411 600
ΑΝΟΙΚΤΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ
• το ψηφιακό δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου
• εξ αποστάσεως σπουδές στον προσωπικό χώρο και χρόνο των φοιτητών
• αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας
• υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
• προσιτά δίδακτρα & υποτροφίες

