
Συγκεντρωτικά, τα προσφερόμενα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προγράμμα-
τα σπουδών του ΑΠΚΥ είναι τα εξής: 

ΣΧΟΛΉ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ
• Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (προ-
πτυχιακό, με τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης: 
Φιλολογία, Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη, 
Γενική)
• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία (με 
δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης)
• Θεατρικές Σπουδές (με τρεις ακαδημα-
ϊκές κατευθύνσεις: Επιβίωση του Αρχαίου 
Δράματος, Θεατρική Αγωγή, Υποκριτική και 
Σκηνοθεσία)
• Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη 
• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση
• ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία Θεωρία και 
Πράξη
• Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη 
του Αρχαίου  Ελληνικού Πολιτισμού
• Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
• Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο

ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ
• Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος 
(με εξειδίκευση στην Ενέργεια & Ρύπανση ή 
στη Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οι-
κοσυστημάτων) 
• Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας 
και Τηλεϊατρική
• Cognitive Systems (διαπανεπιστημιακό 
πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου)
• Sustainable Energy Systems (διαπανε-
πιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Frederick)

ΣΧΟΛΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΉΣΉΣ
• Αστυνομικές Σπουδές (προπτυχιακό, απο-
κλειστικά για απόφοιτους της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Κύπρου)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (προπτυχιακό)
• Οικονομικά (προπτυχιακό, με τρεις κατευ-
θύνσεις εξειδίκευσης: Οικονομικά της Ενέρ-
γειας, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Τραπε-
ζική - Χρηματοοικονομική)
• Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (στην ελλη-
νική και στην αγγλική γλώσσα)
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας
• Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
• Επιστήμες της Αγωγής (με πέντε ακαδημα-
ϊκές κατευθύνσεις)
• Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
• Enterprise Risk Management (διαπανεπι-
στημιακό πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο)

Πέρα από ολοκληρωμένους κύκλους 
σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει εξ απο-
στάσεως Προγράμματα Κατάρτισης 
και Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
(Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στα επιστη-
μονικά πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων σπουδών) με στόχο 
την επιμόρφωση και (επανα)κατάρτιση των 
συμμετεχόντων.

Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ εί-
ναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα 
πανεπιστήμια διεθνώς, ανεξάρτητα από 
τη διδακτική μεθοδολογία τους. Σε ό,τι αφο-
ρά την αναγνώριση των τίτλων σπουδών του 
στην Ελλάδα, ακολουθούνται οι διαδικασίες 
του αρμόδιου φορέα, του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η 

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass 
του ΑΠΚΥ, η οποία προσομοιώνει τις παρα-
δοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκα-
λίας και αποτελεί ένα σύγχρονο, ασφαλές 
και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης. 
Μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης, 
οι έγκριτοι ακαδημαϊκοί, καθηγητές-
σύμβουλοι υποστηρίζουν τις μαθησιακές 
διαδικασίες με τηλεδιαλέξεις, ομαδικές 

συμβουλευτικές συναντήσεις, καθο-
δηγούν και αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές, 
οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο πολυμεσι-
κό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλιογραφία, 
οδηγοί μελέτης, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά 
βίντεο, podcasts, μαγνητοσκοπημένες δια-
λέξεις, κ.λπ.) των προγραμμάτων σπουδών, 
αλλά και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βά-
σεις δεδομένων και ψηφιακές πηγές της 
Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ.

Φυσική παρουσία των φοιτητών 
σε αίθουσες διδασκαλίας δεν απαι-
τείται, παρά μόνο στις τελικές γρα-
πτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/
μαθημάτων, σε εξεταστικά κέντρα που 
λειτουργούν στην Κύπρο, στην Ελλά-
δα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό 
προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, ανταποκρι-
νόμενο το ΑΠΚΥ στα δεδομένα της υγειονο-
μικής κρίσης του covid-19, αξιοποίησε πλή-
ρως την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή του 
στις εξ αποστάσεως σπουδές και πέτυχε να 
ολοκληρώσει τις εξετάσεις του εαρινού εξα-
μήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
απόλυτη επιτυχία και εξ ολοκλήρου εξ απο-
στάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω 
της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 

Κ αινοτόμο, σύγχρονο και 
το μοναδικό στην Κύπρο 
με εξειδίκευση στην προ-
σφορά προγραμμάτων 
σπουδών αποκλειστικά εξ 

αποστάσεως, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει την ευκαιρία και τη 
δυνατότητα σε όλους, όσοι το επιθυμούν, να 
αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο 
και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον προ-
σωπικό τους χώρο και στον δικό τους χρό-
νο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής 
εκπαίδευσης.

Αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία 
και τεχνογνωσία του στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, που μετρά ήδη 14 έτη, την ευέ-
λικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία του, 
το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό 
προσωπικό και τις καινοτόμες τεχνο-
λογίες τηλεκπαίδευσης που ανέπτυξε 
και αξιοποιεί, το ΑΠΚΥ προσφέρει υψη-
λής ποιότητας προπτυχιακά, μεταπτυ-
χιακά και διδακτορικά προγράμματα 
σπουδών και κατάρτισης που καλύ-

πτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών 
πεδίων. Η διαχρονικά επιτυχημένη πορεία 
του ΑΠΚΥ το έχει αναδείξει σε ένα από τα 
μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Κύπρου με 
6.600 αποφοίτους και περίπου 4.000 φοι-
τητές. 

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Αν-
θρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, 
Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, 
Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης) 
οργανώνουν το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 τέσσερα (4) Προπτυχιακά και 
εύρος διεπιστημονικών Μεταπτυχι-
ακών Προγραμμάτων Σπουδών σε 

παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα 
και σε κλάδους αιχμής, τα οποία 
παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή 
γνώση, καλλιεργούν επαγγελμα-
τικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και 
έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγο-
ρά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοπορίας και της 
ετοιμότητάς του να σχεδιάζει προγράμματα 
σπουδών που να ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της εποχής και στις τρέχουσες κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες, για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-2021 το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τα 
εξής τέσσερα (4) νέα Μεταπτυχιακά 
προγράμματα:
• ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία 
και Πράξη 
• Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη 
μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πο-
λιτισμού
• Βιοηθική – Ιατρική Ήθική
• Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο 
Σχολείο 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης) προσφέρουν Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών σε κλάδους αιχμής αποκλειστικά εξ αποστάσεως

Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου 
στον δικό σου χώρο και χρόνο!
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eClass, στον προσωπικό χώρο του 
καθενός φοιτητή και της καθεμιάς 
φοιτήτριας, με αδιάβλητες διαδικα-
σίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
με ηλεκτρονική επιτήρηση από τους 
διδάσκοντες και με όλα τα αναγκαία 
μέτρα διασφάλισης της ποιότητας 
και της ακεραιότητάς τους.

ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ & 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σημαντικός πυλώνας της λειτουργίας 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, της σχετικής με τα επιστημο-
νικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι τρεις 
Σχολές του. Το ακαδημαϊκό & ερευνητικό 
προσωπικό έχει σημαντική ερευνητική 
δραστηριότητα, που χρηματοδοτεί-
ται από εγχώριους, ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς πόρους. Τα έξι ερευνη-
τικά εργαστήρια του ΑΠΚΥ (Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, Κυβερνοασφάλειας και Τηλε-
πικοινωνιών, Υπολογιστικής Νόησης και Χη-
μικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας, 
καθώς και το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμι-
κής Διαφάνειας CyCAT, που λειτουργεί με 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και έδρα το ΑΠ-
ΚΥ) αναπτύσσουν καινοτόμες ερευνητικές 
δράσεις και δομούν ισχυρό πλαίσιο για την 
προσέλκυση υψηλής στάθμης ερευνητών. 

Με την καθιέρωσή του στον ελληνό-
φωνο χώρο, το ΑΠΚΥ κινείται πλέον 
με δράσεις εξωστρέφειας για την 
εδραίωσή του στο ευρωπαϊκό ακα-

δημαϊκό γίγνεσθαι. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, καλλιεργεί στρατηγικές συνεργα-
σίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
της Κύπρου και του εξωτερικού, αναπτύσσει 
διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 
και δικτυώνεται για την προβολή του έργου 
και των δράσεών του σε ξένες χώρες. Η διε-
θνής δράση αντανακλάται και στη συμμετοχή 
του ΑΠΚΥ σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα 
πανεπιστημιακά δίκτυα, όπως η European 
University Association (EUA), η European 
Distance Teaching Universities Association 
(EADTU) και το International Council for 
Distance Education (ICDE). Ταυτόχρονα, το 
ΑΠΚΥ έχει να επιδείξει έντονη συμμετο-
χή στο πρόγραμμα Erasmus+ για την 
κινητικότητα των φοιτητών και του ακαδη-
μαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσω-
πικού του. 

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί 
Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχει-
ρηματικό Κόσμο, για την αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΑΠΚΥ από 
τον επιχειρηματικό και παραγωγικό ιστό και 
την οργάνωση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
σε εταιρείες και οργανισμούς για ενίσχυση 
της απασχολησιμότητάς τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΡΑΣΉ
Υπηρετώντας σταθερά την αξία της ενερ-

γούς συμμετοχής στα κοινωνικά και πολιτι-
στικά δρώμενα της Κύπρου και της Ελλά-
δας, το AΠΚΥ αναπτύσσει πρωτοβουλίες και 
προσφέρει ουσιωδώς στην πολιτιστική και 
πολιτισμική δημιουργία και ανάπτυξη μέσω 

ημερίδων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσε-
ων επιστημονικού και μη χαρακτήρα. Με την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών 
τηλεκπαίδευσης του, το ΑΠΚΥ μεταδίδει τις 
πλείστες εκδηλώσεις του διαδικτυακά, ώστε 
ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει ελεύθερη 
πρόσβαση από τον προσωπικό του χώρο.

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΚΥ
• Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνω-

σμένου κύρους δημόσιο ψηφια-
κό Πανεπιστήμιο.

• Πολυετής τεχνογνωσία, εξει-
δίκευση και εμπειρία στην προ-
σφορά εκπαίδευσης εξ αποστά-
σεως.

• Υψηλής ποιότητας αναγνωρι-
σμένα προγράμματα σπουδών, 
σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό 
και διδακτορικό επίπεδο, με άμε-
σο αντίκρισμα στην αγορά εργα-
σίας. 

• Ευέλικτες σπουδές, προσαρμο-
σμένες στις ανάγκες και υποχρε-
ώσεις των φοιτητών, που σπου-
δάζουν από τον δικό τους χώρο 
και στον δικό τους χρόνο.

• Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τη-
λεκπαίδευσης και τελευταίας τε-
χνολογίας εφαρμογές  και εργα-
λεία τηλεκπαίδευσης, με χρυσό 
βραβείο στα Cyprus Education 
Leaders Awards 2019.

• Προσιτά δίδακτρα, μειώσεις 
διδάκτρων σε ειδικές ομάδες 
πληθυσμού και χορήγηση υπο-
τροφιών.

Tηλ: +357 22411600 / 711 
email: admissions@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
• Facebook: @oucyprus
• Twitter: @oucyprus
• YouTube: @openuniversitycy
•  LinkedIn: @open-university-

cyprus
• Flickr: @oucyprus
•  Instagram: @

openuniversitycyprus
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