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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ

ιδρύθηκε το 2002 και δέχθηκε tous

npùîous cpoimiés του το ακαδημαϊκό
étos 2006-2007 Με δεκαπενταετή πορεία
üjs to μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο
που προσφέρει Œiouôés αποκλειστικά εξ
αποστάσεο το ΑΠΚΥ πέτυχε τπν καταξίωσή
του στον ελληνόφωνο χώρο ms τριτοβάθμιαΞ
εκπαίδευσα και βρίσκεται ήδη στη νέα εποχή

Tns iLincpiams εκπαίδευση5 Με καινοτόμεε
τεχνολογίεε τηλεκπαίδευσηε και ευέλικτη
εκπαιδευτική μεθοδολογία to ΑΠΚΥ προσφέρει

την πολύτιμη ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο

να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο
χρηστικό και αξιόπιστο τίτλο σπουδών σε όλα τα
επίπεδα xcopi's tous περιορισμού5 ms συμβατι
κή5 εκπαίδευσα από τον προσωπικό του χώρο
και στον δικό του χρόνο

Η κοινότητα του ΑΠΚΥ μετρά 7.363 αποφοίτου

και περίπου 3.300 cpoimtés 55%εκτ05

Κύπρου στα 27 προσφερόμενα προγράμματα
σπουδών το τρέχον ακαδημαϊκό ézos 2020
2021 Οι cpoiurcs συνεπικουρούνται σε όλπ τη
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διάρκεια των σπουδών tous από το έμπειρο
εγνωσμένου Kùpous ερευνητικά και εκπαιδευτικά

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και

το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Λόγω Tns εξ αποστάσεων μεθοδολογία5 και

ms npoocpopâs προγραμμάτων σπουδών στην

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα το ΑΠΚΥ δεν
έχει σύνορα και προσελκύει φοιτητέ5 απ όλον
τον κόσμο

Πάντοτε καινοτόμο το Πανεπιστήμιο αναβαθμίζει

σε συνεχή βάση Tis τεχνολογία υπο

δομέ5 και τον τρόπο λειτουργίαε του εξελίσσει
τπ μεθοδολογία του και ενσωματώνει νέε5

qjncpiatés εφαρμογέ5 στην Πλατφόρμα Τηλεκ

παίδευσα και mis εκπαιδευτή διεργασία για
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mv παροχή πολύπλευρπε μαθπσιακήε εμπειρία
otous φοιτπτέ5 Ενδεικτική ms πρωτοπορία
και ms καινοτομία5 του Πανεπιστημίου στην εξ
αποστάσεων εκπαίδευση είναι και η βράβευσή
του με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education
Leaders Awards to 2019 και to 2020

Στο πλαίσιο tns στρατηγέ του το ΑΠΚΥ

δικτυώνεται στον διεθνή επιστημονικό χώρο και

συμπράττει με πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα
οργανισμούε και πανεπιστημιακά δίκτυα σε

ερευνητικά έργα και δράσει στην προσφορά
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών
καθων και στην ενίσχυση ms κινητικότηταε των

φοιτητών και του ακαδημαϊκού ερευνητικού και

διοικητικού προσωπικού του

ΣΧΟΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα σπουδών

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου
και θεματικούΞ κύκλου s διδακτορικών
διατριβών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών
κλάδων μέσω των τριών Σχολών του Σχολή
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Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών
Σχολή Θετικών Εφαρμοσμένων Επιστημών

και Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Διοίκησηε Τα προγράμμαια σπουδών

απευθύνονται είχε σε όσους ενδιαφέρονται να
εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να

φοιτήσουν για πρώτη φορά είτε σε ôoous επιθυμούν

να διευρύνουν περαιτέρω Tis γνώσει
και να βελτιώσουν Tis δεξιότπτέ5 tous με απώτερο

στόχο την επαγγελματική και προσωπική
tous εξέλιξη

Στο πλαίσιο ms αποστολή5 του για την προώθηση

ms διά βίου μάθησα το ΑΠΚΥ παρέχει

στοχευμένα προγράμματα καταρτιστώ ενώ
όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

σπουδών προσφέρουν Tis Θεματικεε
tous Ενότητεε μαθήματα cos ανεξάρτητεε
αυτοτελεΐ5 ώστε κάθε ενδιαφερόμενο5 να

μπορεί να Tis παρακολουθήσει xcopi's να εγγραφεί

συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών

Πέραν ms παροχήε ποιοτική5 εκπαίδευσπ5
η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί κύριο
χαρακτηριστικό και αποστολή του ΑΠΚΥ Τα

ερευνητικά αποτελέσματα του ακαδημαϊκού
ερευνητικού προσωπικού και των Ερευνητικών
Εργαστηρίων Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Εκπαιδευτή Τεχνολογία5 Κυβερ

νοασφάλειαΞ Τηλεπικοινωνιών Χπμικπ5
Μηχανική5 Μηχανική5 Αειφορίαε Υπολογι
οτική5 Nônons Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικήε
ΔιαφάνειαΞ και η διασύνδεση με τον παραγωγικό

ιστό συμβάλλουν καθοριστικά στπ βιώσιμη
ανάπτυξη ms οικονομίας και στην ευημερία ms
Koivcüvias

Η κοινωνική προσφορά συμπυκνώνεται σε

δράσει επιστημονικού και μη χαρακτήρα που

συνεργούν ποικιλοτρόπων στην πολιτιστική και

πολιτισμική δημιουργία

ΟΡΑΜΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει να

εδραιωθεί tos ένα σύγχρονο πρωτοπόρο και

ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο με διεθνή

παρουσία και αναγνώριση Kupicos στη νοτιοανατολική

Ευρώπη και τη Μεσόγειο στο οποίο η

ποιότητα σπουδών και έρευνα5 η πολυσχιδή5

πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και η

εξωστρέφεια αποτελούν σταθερέ5 ιδρυματικέΞ
αξίε5 αλλά και στοχεύει να συνεισφέρει ουσιαστικά

στην επίτευξη του στόχου ms ΠολιτείαΞ να
καταστεί η Kùnpos περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσα

έρευνα5 και καινοτομία
Βασικέ5 apxés και αξίε5 του αποτελούν η

Αριστεία η Εξωστρέφεια η Συνεργασία η Βιωσιμότητα

και η Προσφορά

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Η τρέχουσα υγειονομική κρίση δημιούργησε μια
νέα τάξη πραγμάτων εκπαίδευση5 σε ψηφιακό
χώρο Για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
δεν ήταν λύση ανάγκηε η εξ αποστάσεωε
εκπαίδευση αλλά η ίδια η φύση του Με την

εμπειρία και τεχνογνωσία του το ΑΠΚΥ συνέχισε

απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή λειτουργία και την

προσφορά πολύπλευρα μαθησιακή5 εμπειρία
σε κάθε φοιτητή του μέσω ms υπερσύγχρονα
Πλατφόρμα5 Τηλεκπαίδευσα και ms επιτυχημένα

εκπαιδευτή του μεθοδολογία
που στηρίζεται στην ενσωμάτωση των νέων

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη ταυτόχρονα

με τη συνεχή εξ αποστάσεων ακαδημαϊκή
υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών Με

την ίδια φιλοσοφία οργανώθηκαν και οι τελικεΞ

εξετάσει καθώς το ΑΠΚΥ ανέπτυξε τάχιστα και

με μεγάλη επιτυχία μια μεθοδολογία διεξαγω
yns των εξετάσεων εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά

μέσα και ο κάθε φοιτητής αξιολογείται στον

προσωπικό του χώρο με α6ιάβλητε5 διαδικα
σίε5 ταυτοποίησα και ηλεκτρόνια επιτήρηση5
από tous διδάσκοντε5 Στο ίδιο πλαίσιο εφαρμόστηκε

η τηλεργασία στη διοικητική δομή και οι

ψηφιακέ5 διαδικασίε5 εξυπηρέτηση5 των φοιτητών

των αποφοίτων και του κοινού ενισχύθηκαν

και έγιναν η νέα καθημερινή πρακτική

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το ΑΠΚΥ αποβλέπει για το μεσοπρόθεσμο
διάστημα στη διατήρηση υψηλού επιπέδου
ποιότητα5 στην παρεχόμενη εκπαίδευση στη

μεγέθυνση του εκπαιδευτικού χαρτοφυλακίου
με νέα μεταπτυχιακά κυρίως προγράμματα
σπουδών σε κλάδοα αιχμή5 που θα ανταποκρίνονται

Otis ανάγκεΞ τα koivcjüvios και ms

αγορά5 εργασία5 στην εξασφάλιση εξωτερική5
χρηματοδότησα για ερευνητικά έργα με διεθνή
απήχηση npos όφελθ5 ms Koivojvias των πολιτών

στην πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική

προσφορά και στην επίτευξη τα εξωστρέφεια5
Κινείται δηλαδή σε δύο στρατηγικού5 άξονεε
α στην αριστεία και στη συνεχή βελτίωση ms

λειτουργία5 του και β στην ανάπτυξη την εξωστρέφεια

και m διεθνοποίηση ώστε να μετασχηματιστεί

στο Edupreneurial Πανεπιστήμιο
που απαιτεί ο 2 los aicLvas

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΚΥ
ο Σύγχρονο καινοτόμο και εγνωσμένου Kùpous

δημόσιο Πανεπιστήμιο
ο Πολυετή5 τεχνογνωσία εξειδίκευση και

εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσα εξ αποστάσεων

ο Υψηλή5 noioxmas αναγνωρισμένα προγράμματα

σπουδών σε όλα τα επίπεδα με άμεσο
αντίκρισμα στην αγορά εργασίας
ο Ευέλικτες σπουδές προσαρμοσμένες στις

ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών που σπουδάζουν

από τον προσωπικό tous χώρο στον
δικό tous χρόνο
ο Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές και

εργαλεία τηλεκπαίδευσα
ο Προσιτά δίδακτρα μειώσεις διδάκτρων σε

ειδικές ομάδες πληθυσμού και χορήγηση υποτροφιών

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
www.ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy
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