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Π
ρωτοπόρο στην εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση στην Κύπρο, 
με σημαντική εξειδίκευση και 
τεχνογνωσία στην αποτελε-

σματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
στις εκπαιδευτικές διεργασίες, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μονα-
δικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει 
σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, πα-
ρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την πολύτιμη 
δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρι-
σμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον 
προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρό-
νο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής 
εκπαίδευσης. Στα 15 έτη της ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει να 
καθιερωθεί στον ελληνόφωνο χώρο ως μια 
αξιόπιστη επιλογή για ποιοτικές σπουδές 
υψηλού επίπεδου για όλους, όσοι επιδιώκουν 
να συνδυάσουν σπουδές με τις προσωπικές 
ή/και επαγγελματικές υποχρεώσεις και να 
προσελκύει –λόγω της ευέλικτης εξ απο-
στάσεως μεθοδολογίας και της προσφοράς 

προγραμμάτων στην ελληνική, αλλά και στην 
αγγλική γλώσσα– φοιτητές, διαφορετικούς 
από τους συνήθεις (εργαζόμενους, συχνά σε 
κρίσιμη προσπάθεια στροφής στην καριέρα 
τους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35 
έτη), από όλο τον κόσμο. 

Προγράμματα Σπουδών και 
Δια Βίου Μάθησης σε εύρος 
επιστημονικών πεδίων

Αξιολογώντας τις διεθνείς επιστημονικές 
τάσεις και επιταγές, τις ανάγκες της σύγ-
χρονης κοινωνίας και την ανάγκη διά βίου 
μάθησης και κατάρτισης με στόχο την προ-
σαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ερ-
γασιακό περιβάλλον, οι τρεις Σχολές του 
ΑΠΚΥ (Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών 
Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & 
Διοίκησης) οργανώνουν και προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας προπτυχιακά, μετα-
πτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα 
σπουδών, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών 

κλάδων, σε παραδοσιακά/κλασικά αντι-
κείμενα και σε πεδία αιχμής, με αναγνω-
σιμότητα και άμεσο αντίκρισμα στην 
αγορά εργασίας. Με επίγνωση των κοινω-
νικοοικονομικών συνθηκών και με γνώμονα 
τον δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστη-
μίου, η παρεχόμενη εκπαίδευση προσφέ-
ρεται με προσιτά δίδακτρα, με ευέλικτη 
οικονομική πολιτική και με τη χορήγηση 
υποτροφιών. Παράλληλα, το ΑΠΚΥ 
προσφέρει δυνατότητες δια βίου μάθη-
σης και παρακολούθησης Αυτοτελών 
Θεματικών Ενοτήτων στα γνωστικά πεδία 
που θεραπεύουν οι Σχολές του, καθώς και 
προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επι-
χειρηματικότητας & καινοτομίας.

Εκπαιδευτική μεθοδολογία 
και καινοτόμα εργαλεία 
τηλεκπαίδευσης

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης 
είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης 
eClass που έχει αναπτύξει το ΑΠΚΥ, ένα 

σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο 
περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τις 
παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες 
διδασκαλίας. Σ’ αυτό το ψηφιακό πε-
ριβάλλον, το οποίο ενσωματώνει τεχνο-
λογικά μέσα και σύγχρονα εκπαιδευτικά 
εργαλεία, με πολυμεσικό εκπαιδευτικό 
υλικό και με την αξιοποίηση κατάλληλων 
παιδαγωγικών τεχνικών, το ΑΠΚΥ προ-
σφέρει στους φοιτητές του την ευελιξία 
να διαχειρίζονται αποδοτικά την πορεία 
μάθησής τους στον δικό τους χώρο και 
χρόνο, σε κοινότητες μάθησης, σε αλ-
ληλεπίδραση και με συνεχή υποστήριξη 
από τους συμβούλους-καθηγητές τους.

Πάντοτε καινοτόμο και έτοιμο να κα-
λύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
σύγχρονης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο 
αναβαθμίζει σε συνεχή βάση τις τεχνολο-
γικές υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας 
του, εξελίσσει τη μεθοδολογία του και εν-
σωματώνει νέες ψηφιακές εφαρμογές στις 
εκπαιδευτικές διεργασίες, όπως εικονικά 
εργαστήρια (virtual labs) και εφαρμογές 
προσομοιώσεων (simulations) για τη σύν-
δεση της θεωρίας με την πράξη και για 
την παροχή πολύπλευρης μαθησιακής 
εμπειρίας στους φοιτητές του. Ενδεικτική 
της πρωτοπορίας και της καινοτομίας του 
ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
είναι η βράβευσή του με χρυσά βραβεία 
στα Cyprus Education Leaders Awards το 
2019 και το 2020. 

Ερευνητικό έργο 
Σημαντικό στρατηγικό στόχο του Πανε-

πιστημίου αποτελεί και η συμβολή του στο 
ερευνητικό γίγνεσθαι, η σύνδεση της παρε-
χόμενης εκπαίδευσης με τις επιστημονικές 
εξελίξεις και η διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων προς ωφέλεια της επιστή-
μης, της οικονομίας και της κοινωνίας σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το ακαδημαϊκό 
και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ 
σημειώνει επιτυχίες στην εξασφάλιση εξω-
τερικής χρηματοδότησης για τη σύμπραξη 
-με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέ-
ντρα ανά τον κόσμο- και τη συμμετοχή ή/και
τον συντονισμό ερευνητικών έργων σε πολλά
επιστημονικά πεδία. Την ερευνητική δράση
συνεπικουρεί η λειτουργία έξι (6) εργα-
στηρίων στο Πανεπιστήμιο στα πεδία της
Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων,
της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, της Κυ-
βερνοασφάλειας & των Τηλεπικοινωνιών,
της Υπολογιστικής Νόησης, της Χημικής
Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας και
της Αλγοριθμικής Διαφάνειας.

Διεθνείς συνεργασίες
Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνο-

ποίησης και εξωστρέφειας του, το ΑΠΚΥ 
συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και 
πανεπιστημιακά δίκτυα, συνάπτει διμερείς/
πολυμερείς συμφωνίες με εγχώρια και δι-
εθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
και προβάλλει το έργο και τις δράσεις του 
στο εξωτερικό. Μέσα από αυτές τις συ-
νεργασίες, το Πανεπιστήμιο διαμορφώνει 
συνέργειες για ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
έργα (λ.χ. διαπανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών), αναπτύσσει οικονομίες κλίμακας, 
διασφαλίζει ευκαιρίες για την κινητικότητα 
των φοιτητών και του προσωπικού του, 
προσελκύει ξένους φοιτητές και ωφελείται 
από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Σε συνθήκες πρωτοφανούς υγειονομικής 
κρίσης και με την εκπαίδευση να μετα-
σχηματίζεται σε όλα τα επίπεδα και τις 
βαθμίδες της, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, με εξειδίκευση, εγνωσμένη εμπει-
ρία και τεχνογνωσία στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, βρίσκεται ήδη στη νέα εποχή 
της ψηφιακής εκπαίδευσης, που γίνεται 
τάση διεθνώς.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΌΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΌΥ ΑΠΚΥ

•  Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου
κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο.

•  Πολυετής τεχνογνωσία, εξειδίκευση
και εμπειρία στην προσφορά εκπαί-
δευσης εξ αποστάσεως.

•  Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα
προγράμματα σπουδών σε όλα τα
επίπεδα, με άμεσο αντίκρισμα στην
αγορά εργασίας.

•  Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες
στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτη-
τών, που σπουδάζουν από τον προσω-
πικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο.

•  Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαί-
δευσης και τελευταίας τεχνολογίας
εφαρμογές και εργαλεία τηλεκπαί-
δευσης, με χρυσά βραβεία στα Cyprus
Education Leaders Awards 2019 &
2020.

•  Προσιτά δίδακτρα, μειώσεις διδά-
κτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
και χορήγηση υποτροφιών.


