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ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις ακόλουθες θέσεις για μέλη 
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στα Προγράμματα Σπουδών που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies. Τα καθήκοντα των 
μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου περιγράφονται στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-
events-menu-2/nea/374-news-general/1067-2020-21 
 
Η προκήρυξη γίνεται βάσει της εκτίμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγραφούν στις 
πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες θα είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την προσφορά τους ως Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αναμένοντας ότι μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση βάσει 
της παρούσας προκήρυξης θα συγκαταλέγονται κατάλληλα καταρτισμένοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι που θα έχουν τη δυνατότητα 
να διδάξουν άριστα τις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφασίσει ότι η 
προσφορά τους είναι δικαιολογημένη. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, 
https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων είναι η  Παρασκευή, 20  Μαρτίου 2020, στις 13:00.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ) 
Το πιο κάτω πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε ετήσια βάση: 
 

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

ΔΠΠ 51 «Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας» 

ΔΠΠ 61 «Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ) 
Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και το εαρινό 
(Ιανουάριος-Μάιος) εξάμηνο:  

 

2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)  
ΠΔΕ 101 Αρχές Διοίκησης (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 102 Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 103 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 151 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 152 Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 153 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 201 Διοικητική Λογιστική (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 202 Αρχές Μάρκετινγκ (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 203 Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 251 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 252 Οργανωτική Συμπεριφορά (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 253 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 301 Νομισματικά και Τραπεζικά (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 302 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 303 Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 351 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 352 Επιχειρησιακή Διοίκηση (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 353 Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 401 Ηγεσία (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 402 Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (χειμερινό εξάμηνο)  

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies
https://recruitment.ouc.ac.cy/apply


 

ΠΔΕ 403 Διεθνές Μάρκετινγκ (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 404 Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο (χειμερινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 451 Πολιτική της Επιχείρησης (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 452 Χρηματοοικονομική Ανάλυση (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 453 Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 454 Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός (εαρινό εξάμηνο)  
ΠΔΕ 455 Εργασιακές Σχέσεις (εαρινό εξάμηνο) 
 

Για  το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η προκήρυξη αφορά στα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022 
και 2022-2023. 

 
3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

ΟΙΚ417  Μάρκετινγ και Στρατηγική (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ418  Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ427  Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ428  Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ429  Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ411 Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ412  Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ421  Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ422 Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ413  Οργάνωση Επιχειρήσεων (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ414  Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ423  Διοίκηση Λειτουργιών (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ424 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ415  Αξιόγραφα και Επενδύσεις (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ416  Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (χειμερινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ425  Διεθνής Χρηματοοικονομική (εαρινό εξάμηνο) 
ΟΙΚ426  Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική(εαρινό εξάμηνο) 

 
 

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «COGNITIVE SYSTEMS» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 
COS511 Introduction to Cognitive Psychology (χειμερινό εξάμηνο) 
COS513 Computational Intelligent Systems (χειμερινό εξάμηνο) 
COS514 Computational Neuroscience (χειμερινό εξάμηνο) 
COS524 Natural Language Processing (εαρινό εξάμηνο) 
COS612 Mental Representations and Reasoning (χειμερινό εξάμηνο) 
COS613 Cognitive Agents and Reasoning (χειμερινό εξάμηνο) 
 

5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 
             ΚΠΣ522 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (εαρινό εξάμηνο) 
             ΚΠΣ611 Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων (χειμερινό εξάμηνο) 
 

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) * 
ΨΗΔ511 Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο (χειμερινό εξάμηνο) 
ΨΗΔ512 Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (χειμερινό εξάμηνο) 
ΨΗΔ521 Θέατρο στην Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική έκφραση και Παιδαγωγία (εαρινό εξάμηνο) 

 
7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  «ΠΝΥΚΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) * 

            ΠΙΘ511 Πολιτική και Οικονομική Θεωρία (χειμερινό εξάμηνο) 
             ΠΙΘ512 Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία (χειμερινό εξάμηνο) 
             ΠΙΘ521 Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας (εαρινό εξάμηνο) 
             ΠΙΘ522 Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας (εαρινό εξάμηνο) 
 
*Νέο πρόγραμμα σπουδών θα λειτουργήσει μετά την πιστοποίηση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). 
 

https://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/cos/modules?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=15123&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs2%2Fprogramme%2Fcos%2Fmodules
https://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/kps/modules?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=10118&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Fkps%2Fmodules
https://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/kps/modules?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=10119&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Fkps%2Fmodules


 

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου (18) του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμου (Ν. 234(Ι)/2002), θα 
πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, μπορεί να απασχολούνται ως μέλη Σ.Ε.Π και άτομα που δεν 
είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή 
διακρίνονται στον συγκεκριμένο τομέα. 
 
Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι υποψήφιοι 
δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Τα μέλη Σ.Ε.Π απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου συγκεκριμένης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την 
κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών αναγκών. Βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ 
είναι η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η 
διάρκεια κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και των επαναληπτικών, είναι πέντε ή δέκα μήνες, (εξαμηνιαίες ή ετήσιες 
Θ.Ε.). Ο χρόνος απασχόλησης των μελών Σ.Ε.Π. θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου. 
 
Σε κάθε μέλος Σ.Ε.Π. συνήθως ανατίθεται ένα τμήμα. Οι υποψήφιοι που δεν απασχολούνται σε άλλο Πανεπιστήμιο, δημόσιο ή 

ιδιωτικό οργανισμό, είναι δυνατό να αναλάβουν περισσότερα τμήματα. 

 

Σε ορισμένα μέλη ΣΕΠ είναι δυνατό να ανατεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθήκοντα Συντονιστή Θ.Ε. ή και 

Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγράμματος.  

 
Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τη συνάφεια προς τη Θ.Ε. του ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου.  

2. Το ερευνητικό, συγγραφικό και επαγγελματικό έργο κατά την τελευταία πενταετία. 

3. Τη γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο κατά την τελευταία πενταετία. 

4. Την ειδική διδακτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την τελευταία πενταετία και την ικανότητα χρήσης 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

5. Τον χρόνο που ο υποψήφιος δύναται να διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών, και 

6. Τις αξιολογήσεις από προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους της τελευταίας πενταετίας (εφόσον υπάρχουν). 

 
Βάσει αυτών των κριτηρίων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταρτίσει ενιαίο κατάλογο κατάταξης με τριετή ισχύ (2018-
2019,2019-2020, 2020-2021), από τον οποίο θα επιλέγονται τα μέλη ΣΕΠ, βάσει των εκάστοτε αναγκών του Πανεπιστημίου. 
 
Διευκρινίζεται ότι οι όροι εργοδότησης δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη αλλά θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί 
μεταξύ του ΑΠΚΥ και των μελών ΣΕΠ που θα επιλεγούν.  
 
IΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.  

Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού και 

καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, το ύψος της αποζημίωσης των μελών Σ.Ε.Π. για τις 

Θ.Ε. κυμαίνεται από €250 μέχρι και €1200 μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών σε κάθε τμήμα. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π., 

θα καθορίζεται μετά την τελική ημερομηνία που οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αποχώρησης από Θ.Ε.. Τα ανωτέρω ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΙΙΙ.  ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στον σύνδεσμο 

https://recruitment.ouc.ac.cy/apply από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00.   

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι πιθανό να ζητηθούν 

από τους υποψηφίους ορισμένες από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή τους.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σε τέσσερις (4) Θ.Ε. για το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών. 

 
Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, στα 
τηλέφωνα: +357 22411600/662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:30–14:30). Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών και των επιμέρους Θ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου http://www.ouc.ac.cy.  

https://recruitment.ouc.ac.cy/apply
http://www.ouc.ac.cy/

