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Πρόγραμμα Σπουδών 
«Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας 
και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασική περίοδο, 
στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ενδιαφέρει γιατί: 
•	 διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές
•	 αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη 

της λογοτεχνίας
•	 παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, 

κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
•	 εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία
•	 παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις
•	 καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές

Ποιους ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία;
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία απευθύνεται σε όσες/όσους ενδιαφέρονται για: 

•	 φιλολογικές σπουδές
•	 γλωσσολογία
•	 θεωρία λογοτεχνίας
•	 πολιτισμικές σπουδές
•	 παιδαγωγικές εφαρμογές

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): (1) Ελληνική 
Γλώσσα και (2) Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν μία (1) εκ των ακολούθων Θεματικών 
Ενοτήτων:

•	 Έπος
•	 Λόγος
•	 Αφήγηση
•	 Λογοτεχνία και Επιτέλεση
•	 Μετάφραση και Διδακτική
•	 Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί

 
Επιπρόσθετα, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται και η επιτυχής εκπόνηση διατριβής 
Μάστερ, σε θέμα της επιλογής των φοιτητών, έπειτα από συνεννόηση και με τη συνεργασία των διδασκόντων 
του προγράμματος.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι συνολικά οι εξής: (1) επιτυχής 
ολοκλήρωση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων· (2) επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
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Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό 
έτος. Η φοίτηση ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιούνιο.

Σύντομες περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων

Α. Υποχρεωτικές
Ελληνική Γλώσσα: Φωνητική, φωνολογία, μορφολογία: φωνολογική δομή, αλληλεπίδραση μορφολογίας 
και σύνταξης, διαχρονικές εξελίξεις, γραμματικοποίηση. Σύνταξη και σημασιολογία: σειρά των όρων, 
θεματοποίηση και εστίαση, μόρια, τροπικότητες, οπτική γωνία· τα δομικά υλικά του  ύφους. Γλώσσα και 
κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο: λεκτικές πράξεις, τα κειμενικά είδη ως κοινωνικά γεγονότα, γλωσσική 
ποικιλότητα, υβριδικότητα, γλώσσα και επιτέλεση ταυτοτήτων.   

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Σχέσεις μεταξύ της γλωσσολογικής θεωρίας,  
της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας. Μέθοδοι υφολογικής 
ανάλυσης. Κειμενογλωσσολογικές, ειδολογικές και αφηγηματολογικές προσεγγίσεις. Η επιτελεστική 
διάσταση της λογοτεχνίας και η διεπίδρασή της με τα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα σε σχέση με 
αρχές της Θεωρίας Πρόσληψης και των Πολιτισμικών Σπουδών.

Β. Επιλεγόμενες
Έπος: Το έπος ως είδος και ως επιτέλεση· τυπολογία και πρόσληψη· ζητήματα προφορικότητας και 
εγγραμματισμού· μετακριτική του ομηρικού ζήτηματος. 
Αφήγηση: Γλωσσικές και αφηγηματικές τεχνικές στα αφηγηματικού τύπου κειμενικά είδη· η αφήγηση ως 
επιτέλεση, ως αφήγημα και ως κοινωνικός λόγος.
Λόγος: Ο λόγος στη λογοτεχνία· οι ειδολογικοί μετασχηματισμοί του λόγου στα λογοτεχνικά είδη (ρητορική, 
ιστοριογραφία, έπος, δράμα).
Λογοτεχνία και Επιτέλεση: Συνθήκες επιτέλεσης του δράματος και άλλων ειδών ως μέρος του κοινωνικού 
τους νοήματος· θεσμοθετημένες και πολιτισμικά εντοπισμένες προσλήψεις.
Μετάφραση και Διδακτική: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδακτική των νεκρών γλωσσών· ειδολογική, 
υφολογική και κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα· ενδογλωσσική μετάφραση.
Ειδολογικοί μετασχηματισμοί: Οι διαχρονικές μεταμορφώσεις ενός κειμενικού είδους (μυθιστορία) ως άσκηση 
πολιτισμικά προσανατολισμένης συγκριτικής φιλολογίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ 
Ιδανικό προφίλ φοιτήτριας/φοιτητή

•	 Η φοιτήτρια/ο φοιτητής παρέχει σοβαρές ενδείξεις ερευνητικής ικανότητας/εμπειρίας και  
διάθεσης για εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων της/του.

•	 Έχει αποφοιτήσει με υψηλό βαθμό στο πρώτο πτυχίο ή/και στο μεταπτυχιακό τίτλο.
•	 Κατέχει άριστα την αγγλική γλώσσα και, κατά προτίμηση, μία ή περισσότερες από τις κυριότερες 

ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά).
•	 Έχει βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήσης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.
•	 Ενδιαφέρεται για το συνδυασμό της γλωσσολογίας και των φιλολογικών σπουδών σε ερευνητικό 

επίπεδο.

Βασικά Κριτήρια
Ελάχιστη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 
είναι η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Πτυχιούχοι 
συγκεκριμένων Σχολών, Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών μοριοδοτούνται επιπλέον με βάση τα κριτήρια 
που περιγράφονται στην ενότητα «Κριτήρια Μοριοδότησης».

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
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ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΉΣΉΣ
Η επιλογή των φοιτητριών/φοιτητών στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται με βάση τα πιο κάτω 
κριτήρια μοριοδότησης: 

	y Βαθμός πρώτου πτυχίου και αριθμός ετών που έχουν μεσολαβήσει από τη λήψη του.
	y Κατοχή πρώτου πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού τίτλου από τμήμα ή σχολή συναφούς επιστημονικού 

αντικειμένου (Φιλοσοφικές Σχολές, Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ξένες Φιλολογίες, 
Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα  Θεατρικών και Πολιτισμικών Σπουδών κτλ.).

	y Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα και χρόνος απασχόλησης.
	y Γνώση ξένων γλωσσών (πρωτίστως της αγγλικής και κατά προτίμηση της γαλλικής ή/και 

γερμανικής ή/και ιταλικής).

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
Αιτήσεις εισαγωγής κανονικά υποβάλλονται κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Οι ακριβείς 
ημερομηνίες ανακοινώνονται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Βάσει των εσωτερικών κανονισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών ορίζονται σε €1.350 ανά Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.). Για την εκπόνηση της διατριβής 
Μάστερ καταβάλλονται επίσης δίδακτρα ύψους €1.350.

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σταυρούλα Τσιπλάκου 
(Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος)
Τηλ.: +357 22 411 922
Ηλ. ταχ.: stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών
«Επικοινωνία και Δημοσιογραφία»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας ερευνά, αναλύει και συγκροτεί όλη τη 
θεωρητική και πρακτική γνώση στους τομείς της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, παρέχοντας 
επαγγελματική κατάρτιση σε δύο συναρπαστικούς χώρους που σήμερα βρίσκονται στην αιχμή της ανάπτυξής 
τους.
Οι σπουδές πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστηρίζονται 
με προηγμένα συστήματα διαδραστικής επικοινωνίας, οδηγούς μελέτης, ασκήσεις αξιολόγησης, γραπτές 
εργασίες, συναντήσεις καθηγητών και φοιτητών και δραστηριότητες ψηφιακής επικοινωνίας μέσω διαφόρων 
εργαλείων και νέων μέσων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΉΣ
Δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης

Επικοινωνία   Δημοσιογραφία

Η θεωρία και η πράξη  Η θεωρία και η πράξη     
            

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, είναι απαραίτητο οι φοιτητές να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 
τρείς (3) υποχρεωτικές  Θεματικές Ενότητες και μία (1) από τις επιλεγόμενες ή την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας.

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (1ο έτος)
και για τις δύο κατευθύνσεις:
yy Επιστήμες του Ανθρώπου και Επικοινωνία/ Δημοσιογραφία

Διερεύνηση και ανάλυση των σχέσεων Επικοινωνίας/Δημοσιογραφίας με τη Φιλοσοφία, την Οικονομία, 
την Κοινωνιολογία, τη Διεθνή Πολιτική Επιστήμη, τις θετικές επιστήμες, την Τέχνη και τη Λογοτεχνία.

yy Κοινωνία και Επικοινωνία/Δημοσιογραφία
Διερεύνηση και ανάλυση των σχέσεων Επικοινωνίας/Δημοσιογραφίας και των Μέσων Ενημέρωσης, της 
διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης, την κατασκευή ειδήσεων, το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία των 
MME, την ιστορία της Κύπρου μέσα από τα ΜΜΕ, Κώδικες Δεοντολογίας και νομικά βοηθήματα.
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2ο έτος

ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΉ ΔΉΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υποχρεωτική Θ.Ε.: 
Τέχνη και Τεχνική της Επικοινωνίας

Υποχρεωτική Θ.Ε.: 
Τέχνη και Τεχνική της Δημοσιογραφίας

Επιλεγόμενες Θ.Ε.: Επιλεγόμενες Θ.Ε.:

•	 Εταιρική Επικοινωνία
•	 Πολιτική, Κοινωνική και Πολιτιστική 

Επικοινωνία
•	 Έρευνα

•	 Πολιτικό, Διεθνές και Οικονομικό ρεπορτάζ
•	 Αθλητικό ρεπορτάζ
•	 Νοτιοανατολική Μεσόγειος και ΜΜΕ

ή

yy Διπλωματική Εργασία
Στη θέση της μίας (1) επιλεγόμενης Θεματικής Ενότητας, με την επίβλεψη των καθηγητών τους, οι 
φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε έναν τομέα της επιλογής τους, 
ανά κατεύθυνση.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία»;
yy Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, αδιακρίτως αντικειμένου σπουδών που επιθυμούν να αποκτήσουν 

υψηλής ποιότητας επαγγελματική ειδίκευση, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, και μαζί 
ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας. 
Ενδιαφέρει ακόμη πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδικευμένη γνώση.

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΉ ΤΙΤΛΟΥ
Τι μπορώ να κάνω με ένα Μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία και Δημοσιογραφία;

 y Στον τομέα της Επικοινωνίας μπορείτε να εργαστείτε ως:
yy Υπεύθυνος, Στέλεχος ή Διευθυντής Τμήματος Επικοινωνίας ή Εταιρικών Σχέσεων σε 

Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, σε Πολιτικά Κόμματα, 
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδρύματα, Πολιτιστικούς Οργανισμούς και Μέσα Επικοινωνίας.

yy Account Manager/ Director σε διαφημιστικές Εταιρείες στην Κύπρο, την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

yy Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ή Εταιρικών Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του 
Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

yy Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

yy Στέλεχος Εταιρείας Ερευνών και Δημοσκοπήσεων
yy Ανεξάρτητος Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες 

σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ολόκληρο το φάσμα των επικοινωνιακών αναγκών τους.
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 y Στον τομέα της Δημοσιογραφίας μπορείτε να εργαστείτε ως:
yy Πολιτικός, αθλητικός ή καλλιτεχνικός συντάκτης, σε όλα τα ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο και διαδικτυακές πλατφόρμες) με δυνατότητες ανέλιξης.
yy Αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά κάθε κατηγορίας εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου 

με δυνατότητα ανέλιξης.
yy Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα.
yy Ακόλουθος Τύπου, σε Πρεσβείες και Διπλωματικές αποστολές.

Ακόμη, μπορείτε να ασχοληθείτε με:
yy τη συγγραφή, έκδοση, οργάνωση και προώθηση πάσης φύσεως εκδόσεων (βιβλία, εφημερίδες, 

περιοδικά, διαφημιστικά και ενημερωτικά έντυπα και ψηφιακές εφαρμογές).
yy τη συγγραφή κειμένων για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές, συνεντεύξεις, 

πορτραίτα και ντοκιμαντέρ.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΉΤΩΝ
Εκτός από τις θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ,  θα προσφερθεί και περιορισμένος 
αριθμός θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές. 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σοφία Ιορδανίδου
(Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος)
Tηλ.: +357 22411902
Hλ. ταχ.: sofia.iordanidou@ouc.ac.cy 
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Πρόγραμμα Σπουδών 
«Επιστήμες της Αγωγής»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως βασική αποστολή:

•	 την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών
•	 την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
•	 την κοινωνική προσφορά στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα όσον αφορά σε παιδαγωγικά 

θέματα. 

Οι σπουδές πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
υποστηρίζονται με προηγμένα συστήματα διαδραστικής επικοινωνίας, οδηγούς μελέτης, ασκήσεις 
αξιολόγησης, γραπτές εργασίες, συναντήσεις καθηγητών και φοιτητών και δραστηριότητες ψηφιακής 
επικοινωνίας μέσω διαφόρων εργαλείων και νέων μέσων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΉΣ
Τέσσερις κατευθύνσεις ειδίκευσης:

•	 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική 
•	 Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα 
•	 Διδακτική των Θετικών Επιστημών 
•	 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατευθύνσεις και Θεματικές Ενότητες

Κατεύθυνση 1η: Εκπαιδευτική Ήγεσία και Πολιτική 
Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

•	 ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
•	 ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα 

Επιλογή δύο Θ.Ε. από τις παρακάτω ή μίας Θ.Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:
•	 ΕΠΑ 70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα 
•	 ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός
•	 ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού

Κατεύθυνση 2η: Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα 
Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

•	 ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
•	 ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

Επιλογή δύο Θ.Ε. από τις παρακάτω ή μίας Θ.Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:
•	 ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον 
•	 ΕΠΑ 70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα 
•	 ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού
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Κατεύθυνση 3η: Διδακτική των Θετικών Επιστημών 
Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

•	 ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
•	 ΕΠΑ63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

Επιλογή δύο Θ.Ε. από τις παρακάτω ή μίας Θ.Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:
•	 ΕΠΑ65: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
•	 ΕΠΑ72: Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
•	 ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Κατεύθυνση 4η: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
•	 ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
•	 ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν και τις παρακάτω δύο Θ.Ε. ή μία Θ.Ε. και μεταπτυχιακή διατριβή:
•	 ΕΠΑ65: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
•	 ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον 
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το ρόλο της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης, τις σχέσεις 
του παιδιού με γονείς, αδέλφια και συνομήλικους, καθώς και τη σημασία που έχουν οι σχέσεις αυτές για 
την εξέλιξή του. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο, αφενός, τα παιδιά  μαθαίνουν στην προσχολική και τη 
σχολική ηλικία και, αφετέρου, οι άλλοι ενήλικες διδάσκουν τα παιδιά στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας 
και πώς διαφοροποιείται η διδασκαλία και η μάθηση στο σχολικό περιβάλλον. 

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα 
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια να 
επιλύσουμε εκπαιδευτικά προβλήματα βασιζόμενοι σε συστηματική έρευνα, και τις μεθόδους και τεχνικές 
που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Εξετάζει θέματα σχετικά με τις 
προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα, για τη μελέτη και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας, για τα είδη της 
έρευνας, τις μεθόδους έρευνας, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων και  την 
παρουσίαση και συγγραφή ερευνητικού άρθρου.

ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το ρόλο που ασκεί η εκπαίδευση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης 
ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και ανισοτήτων. Ακόμα, μελέτα τους τρόπους 
διεξαγωγής της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, της ανάλυσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 
και της επεξεργασίας παιδαγωγικού πλαισίου διαχείρισης των ετεροτήτων. Διερευνά την υιοθέτηση  μιας 
διεπιστημονικής οπτικής και την ανάδειξη των τρόπων και των εννοιών μέσω των οποίων οι διαφορετικές 
επιστημονικές θεωρήσεις κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
Ο βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει κυρίως μια σαφή αντίληψη και ανάλυση των διαφόρων 
οργανωτικών θεωριών και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ή στο 
επίπεδο οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν το γνωσιολογικό πλαίσιο 
της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και θα έχουν ευκαιρίες να μελετήσουν και αναλύσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά 
θέματα, καθώς επίσης να εισηγηθούν λύσεις και να συζητήσουν πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις.

ΕΠΑ63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
κατανόηση φυσικο-επιστημονικών εννοιών και την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων-
ειδικά εκείνων που αναφέρονται στις παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία. Επιπρόσθετα, μελετά τη 
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διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου και την εκμετάλλευση των 
εργαλείων μάθησης, ώστε να εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία.
ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει θέματα  σχετικά με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συγκεκριμένα, στη Θεματική παρουσιάζονται και ερμηνεύονται 
τα βασικά χαρακτηριστικά των εννοιών και η μεταξύ τους σχέση, εξετάζεται πώς εξελίχθηκαν ιστορικά, ποιοι 
είναι οι βασικοί σταθμοί στην ανάπτυξή τους, πώς θεμελιώνονται φιλοσοφικά και ποιος είναι ο ρόλος τους 
στην κοινωνία της μάθησης και γνώσης. 

ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τις σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της. Ταυτόχρονα διερευνά 
τις σχέσεις και την επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων. Αναλύει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και 
του μαθησιακού υλικού. 

ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Η Θεματική ενότητα  περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία (Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
Δία Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων). Μελετά το σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης (τύποι, δομές, ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσης, υποδομή και ομάδες 
αναφοράς) και την εφαρμογή τους.

ΕΠΑ 70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα 
Η Θ.Ε. διερευνά τις φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
της σχέσης της με την ανάπτυξη προγραμμάτων. Η Θ.Ε. καλύπτει καίρια ζητήματα πολιτικής και ηθικής 
στην εκπαίδευση, τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση και τη σύγχρονη σκέψη περί κοσμοπολιτισμού 
στην εκπαιδευτική πολιτική και τέλος τις βασικές συνιστώσες της θεωρίας/ανάπτυξης αναλυτικών 
προγραμμάτων. 

Σημ.: Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση 
ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62. 

ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη φύση της αλλαγής στους σύγχρονους οργανισμούς, την 
αναγκαιότητα της αλλαγής και τους παράγοντες επίδρασης στην αλλαγή, το σχεδιασμό της αλλαγής, 
το άτομο και την αλλαγή, το σχολείο ως οργανισμό και την αλλαγή, την ηγεσία και την αλλαγή και τα 
καινοτομικά προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, μελετά τα 
θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και διερευνά ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, 
λογοδοσίας και υπευθυνότητας.

Σημ.: Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση 
ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62. 

ΕΠΑ72: Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του φυσικού 
περιβάλλοντος καθώς και το αλληλένδετο μεταξύ των φυσικών φαινομένων. Επίσης, μελετά  το 
ανθρωπογενές και ειδικότερα το οικιστικό περιβάλλον ως σύνθεση επί μέρους παραμέτρων, όπως ο 
πληθυσμός, οι οικονομικές δραστηριότητες, οι χρήσεις γης και οι τεχνικές υποδομές. 

ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τις έννοιες-ορισμούς της αξιολόγησης προγραμμάτων, τις διαφορές 
μεταξύ της έρευνας και της αξιολόγησης και τους θεωρητικούς προσανατολισμούς της αξιολόγησης 
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προγραμμάτων μέσα από μια ιστορική αναδρομή, τις εναλλακτικές προσεγγίσεις-μοντέλα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση προγραμμάτων. Επίσης, μελετά την αξιολόγηση του έργου των 
εκπαιδευτικών, του ρόλου της επιθεώρησης–αξιολόγησης, τις στρατηγικές αξιολόγησης και θέματα που 
αφορούν στον αξιολογητή, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στη διδασκαλία-μάθηση, στην αξιολόγηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας.

Σημ.: Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση 
ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Ποιους ενδιαφέρει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής;

•	 Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο) 
•	 Ερευνητές σε όλα τα επίπεδα
•	 Λειτουργούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι οποίοι εργάζονται σε κυβερνητικούς, 

ημικρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς (π.χ. τράπεζες)

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΉ ΤΙΤΛΟΥ
Τι μπορώ να κάνω με ένα Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής;
Μπορείς να εργαστείς είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τις 
εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στις τέσσερεις κατευθύνσεις: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, 
Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΉΤΩΝ
Εκτός από τις θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ,  θα προσφερθεί και περιορισμένος 
αριθμός θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές. 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μαρία Γραβάνη
(Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος)
Τηλ.: +357 22411974
Ηλ. ταχ.: maria.gravani@ouc.ac.cy 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής»
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Πρόγραμμα Σπουδών 
«Θεατρικές Σπουδές»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό 
αντικείμενο των θεατρικών σπουδών, με έμφαση στους εξής δύο τομείς: (1) το αρχαίο ελληνικό και 
ρωμαϊκό δράμα και η πρόσληψή του στο θέατρο και στη λογοτεχνία των νεώτερων χρόνων· (2) η 
εφαρμογή της θεατρικής αγωγής στη διδακτική πράξη. Στο τέλος του πρώτου έτους οι φοιτητές 
καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο αυτές κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο 
διαφορετικούς κύκλους θεματικών ενοτήτων (βλ. ενότητα «Δομή Προγράμματος»).

Ποιους ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές;
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές» απευθύνεται σε: 

•	 πτυχιούχους τμημάτων θεατρικών σπουδών
•	 πτυχιούχους φιλολογικών τμημάτων
•	 πτυχιούχους τμημάτων ξένων φιλολογιών
•	 πτυχιούχους παιδαγωγικών τμημάτων
•	 πτυχιούχους τμημάτων κοινωνικών, οικονομικών και συναφών επιστημών
•	 πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•	 ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου με πτυχίο ΑΕΙ.

Τι μπορώ να κάνω με ένα Μάστερ στις Θεατρικές Σπουδές;
•	 Μπορείς να εργαστείς στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του επιστημονικού 

συμβούλου για θεατρικές και πολιτιστικές εκπομπές. 
•	 Μπορείς να εργαστείς στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση 

ή σε πολιτιστικούς συλλόγους με αρμοδιότητα στις θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
•	 Μπορείς να εργαστείς ως κριτικός θεάτρου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
•	 Μπορείς να εργαστείς ως δραματολόγος (υπεύθυνος για την ανάλυση θεατρικού κειμένου 

κατά την προετοιμασία της παράστασης) ή ως υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραμματισμού. 
•	 Αν είσαι εκπαιδευτικός, μπορείς να εμπλουτίσεις την εκπαιδευτική πράξη με θεατρικές τεχνικές 

που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό ή να ανεβάσεις, σε συνεργασία με τους μαθητές σου, 
έργα του αρχαίου και του νεώτερου δραματολογίου.

•	 Αν έχεις εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, μπορείς να εργαστείς στη διαχείριση και 
προώθηση πολιτιστικών προϊόντων.

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): (1) Ιστορία 
του θεάτρου και (2) Στοιχεία θεωρίας του θεάτρου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών Θ.Ε. οι 
φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις σπουδών, δηλαδή:
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(1)	 Το αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό δράμα και η πρόσληψή του στους νεώτερους χρόνους
(2)	 Θέατρο και εκπαίδευση – Θεατρική αγωγή.

Καθεμία από τις δύο αυτές κατευθύνσεις περιλαμβάνει από μία υποχρεωτική Θ.Ε., δηλαδή (1) «Το αρχαίο 
δράμα και η πρόσληψή του στους νεώτερους χρόνους» και (2) «Η θεατρική αγωγή στη διδασκαλία» 
αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, απαιτείται και η επιτυχής 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής επιπέδου Μάστερ.
Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι συνολικά οι εξής: 
(1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση  σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες· (2) επιτυχής εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διατριβής. 
Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος. 
Η φοίτηση ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιούνιο, οπότε διεξάγονται οι τελικές γραπτές 
εξετάσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ 
Ο ιδεώδης υποψήφιος:

•	 Έχει ερευνητική ικανότητα και εμπειρία και διάθεση για εμπλουτισμό των γνώσεων και 
δεξιοτήτων του.

•	 Έχει αποφοιτήσει με καλό βαθμό στο πρώτο πτυχίο ή/και στον μεταπτυχιακό τίτλο.
•	 Κατέχει άριστα την αγγλική γλώσσα και κατά προτίμηση, μία ή περισσότερες από τις 

κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά).
•	 Έχει βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήσης του διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
•	 Ενδιαφέρεται για το αρχαίο ή/και το σύγχρονο θέατρο ή/και για τις εφαρμογές θεατρικών 

τεχνικών στην εκπαιδευτική πράξη.

Ελάχιστη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» είναι η 
κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Πτυχιούχοι 
συγκεκριμένων σχολών, τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών μοριοδοτούνται επιπλέον με βάση τα 
κριτήρια που περιγράφονται στην ενότητα «Κριτήρια Μοριοδότησης». 

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΉΣΉΣ
Η επιλογή των φοιτητών στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται με βάση τα πιο κάτω 
κριτήρια μοριοδότησης: 

•	 Βαθμός πρώτου πτυχίου και αριθμός ετών που έχουν μεσολαβήσει από τη λήψη του 
•	 Κατοχή πρώτου πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού τίτλου από τμήμα ή σχολή συναφούς 

επιστημονικού αντικειμένου (φιλοσοφικές σχολές, τμήματα θεατρικών σπουδών, παιδαγωγικά 
τμήματα κτλ.)

•	 Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα και χρόνος απασχόλησης
•	 Γνώση ξένων γλωσσών (πρωτίστως της αγγλικής και κατά προτίμηση της γαλλικής ή/και 

γερμανικής ή/και ιταλικής)

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές»
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ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΉΣ
Η περίοδος αιτήσεων εκτείνεται  από την 1η Φεβρουαρίου  μέχρι και τις 30 Μαρτίου. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας (www.ouc.ac.cy). 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Βάσει των εσωτερικών κανονισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών καθορίζονται σε €1350 ανά Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.). Για την εκπόνηση της 
διατριβής καταβάλλονται επίσης δίδακτρα ύψους €1350.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΉΤΩΝ
Εκτός από τις θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ,  θα προσφερθεί και περιορι-
σμένος αριθμός θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές. 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ
Βάιος Λιαπής
(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος)
Tηλ.: +357 22411912
Hλ. ταχ.: vayos.liapis@ouc.ac.cy

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές»
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΉΤΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΉ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ 
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με: 

• Τις σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 
θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της. 

• Τις σχέσεις και επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων.
• Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού με βάση την 

αρχή της αλληλεπίδρασης των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού.
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ 
Η Θ.Ε περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

• Τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση φυσικο-
επιστημονικών εννοιών. 

• Την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων-ειδικά εκείνων που αναφέρονται στις 
παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία. 

• Τη διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου. 
• Την εκμετάλλευση των εργαλείων μάθησης, ώστε να εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία. 

  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΉΣΉ
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με: 

• Το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα 
επιστημονικά πεδία. 

• Τη μεθοδολογία λειτουργίας των προγραμμάτων (είτε πρόκειται για επιχειρησιακά προγράμματα 
με εθνική εμβέλεια, είτε για επιμέρους προγράμματα που απευθύνονται σε ομάδες 
εκπαιδευομένων). 

• Το σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες. 
• Την παροχή δυνατοτήτων για τη μελέτη ζητημάτων και αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
(Αυτοχρηματοδοτούμενα)
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Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών
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Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών
«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», χρησιμοποιώντας μια 
διεπιστημονική προσέγγιση και τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοδοξεί 
να συνεισφέρει στην προώθηση του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο και να μεταφέρει 
στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Στόχος 
είναι η αναζήτηση διαχειριστικών αλλά και τεχνικών λύσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος από 
λανθασμένες πρακτικές. 

Οι σπουδές πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστηρίζονται 
με προηγμένα συστήματα διαδραστικής επικοινωνίας, οδηγούς μελέτης, ασκήσεις αξιολόγησης, γραπτές 
εργασίες, ζωντανές συναντήσεις καθηγητών και φοιτητών και δραστηριότητες ψηφιακής επικοινωνίας μέσω 
διαφόρων εργαλείων και νέων μέσων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΉΣ
Δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης:

1. Προστασία Περιβάλλοντος (Ενέργεια και Ρύπανση) 
2. Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες
Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (1ο έτος)
και για τις δύο κατευθύνσεις:

yy Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων
Στοχεύει στην εμβάθυνση σε έννοιες απαραίτητες για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
του περιβάλλοντος.  Οι αρχές διαχείρισης των  φυσικών πόρων, o περιβαλλοντικός σχεδιασμός, το 
κλίμα και οι κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο, η βιολογική γεωργία, τα οικονομικά περιβάλλοντος, η 
περιβαλλοντική νομοθεσία & πολιτική και η Αειφορική Ανάπτυξη είναι τα θέματα που αναλύονται ως 
διαστάσεις της περιβαλλοντικής επιστήμης.

yy Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας
Έχει ως σκοπό να δώσει στο φοιτητή τη γνώση των απαραίτητων εργαλείων και τεχνικών για να μπορέσει 
να εμβαθύνει και ενασχοληθεί επιτυχώς με την περιβαλλοντική έρευνα. Διδάσκονται η μεθοδολογία 
έρευνας, η εφαρμοσμένη στατιστική, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, η τηλεπισκόπηση και 
η περιβαλλοντική μοντελοποίηση.

Επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες (2ο έτος)
ανάλογα με την κατεύθυνση ειδίκευσης:

yy Προστασία Περιβάλλοντος (Ενέργεια και Ρύπανση)
Στόχος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και να μπορεί να 
αξιολογήσει περιβαλλοντικά τις προσφερόμενες τεχνολογίες. Τα γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. είναι: 
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Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (περιγραφή, σύγκριση και αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης όλων 
των μορφών ενέργειας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους), ρύπανση του περιβάλλοντος, 
τεχνολογίες και μεθοδολογίες απορρύπανσης, διαχείριση στερεών λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

yy Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
Μελέτη των Χερσαίων Οικοσυστημάτων, των απειλών που αντιμετωπίζουν και των κύριων τρόπων 
προστασίας τους. Θα μελετηθούν ο ρόλος της βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με έμφαση στη 
Μεσόγειο,  και ο σχεδιασμός και διαχείριση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Έμφαση θα 
δοθεί στα φαινόμενα της υποβάθμισης γαιών και ερημοποίησης και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων περιοχών.  Στηριζόμενη στις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις υποχρεωτικές ενότητες, η Θ.Ε. 
θα καταδείξει τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών στη λύση προβλημάτων σχετικών με τη διαχείριση των 
χερσαίων οικοσυστημάτων, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα.

yy Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική)
Οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική ερευνητική εργασία σε θέμα της επιλογής τους, έπειτα από 
συνεννόηση και με τη συνεργασία των διδασκόντων του προγράμματος. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

•	 Απόφοιτους σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα
•	 Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον
•	 Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
•	 Εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΉ ΤΙΤΛΟΥ
Τι μπορώ να κάνω με ένα Μεταπτυχιακό στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

•	 Να αξιοποιήσεις ευρέως αποδεκτά εργαλεία και τεχνικές στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.

•	 Να εργαστείς ως μελετητής, εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σχεδιάζοντας 
εφαρμογές, όπως οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και τα αιολικά πάρκα.  

•	 Να εφαρμόσεις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και προστασίας του περιβάλλοντος. 
•	 Να αποκτήσεις τις δεξιότητες για ενασχόληση με το περιβάλλον σε ερευνητικό επίπεδο.
•	 Να χρησιμοποιείς διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων.
•	 Να συνδυάσεις την εργασιακή σου εμπειρία με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και 

προστασία του περιβάλλοντος.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΉΤΩΝ
Εκτός από τις θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ,  θα προσφερθεί και περιορισμέ-
νος αριθμός θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές. 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γιάννης Βογιατζάκης
(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος)
Τηλ.: +357 22411933
Ηλ. ταχ.: ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»
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Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών
«Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα πληροφοριακά και επικοινωνιακά (τηλεπικοινωνιακά) συστήματα προσφέ-
ρει σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεις και ευκαιρίες για καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που θα δώσουν 
τη δυνατότητα στους απόφοιτούς του να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά 
Συστήματα.  

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται εννέα (9) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και εκπόνηση διατριβής Μάστερ. 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την προηγμένη και την εφαρμοσμένη κατηγορία. 
Η κάθε κατηγορία περιέχει τις δικές της υποχρεωτικές Θ.Ε. κορμού και τις δικές της κατευθύνσεις / εξει-
δικεύσεις. Στο πρώτο έτος, για κάθε κατηγορία, προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικές Θ.Ε. κορμού, ενώ στο 
δεύτερο έτος προσφέρονται οι Θ.Ε. κατεύθυνσης / εξειδίκευσης από τις οποίες ο φοιτητής επιλέγει τρεις (3) 
εκπονώντας επίσης τη διπλωματική του εργασία.  

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1ο  έτος σπουδών (1ο και 2ο Εξάμηνο)

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού Προηγμένης / Εφαρμοσμένης Κατηγορίας

•	 Αντικειμενοστραφής Ανάλυση και Σχεδιασμός (Προηγμένη κατηγορία)
•	 Προηγμένες τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός (Προηγμένη κατηγορία)
•	 Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Προηγμένη / Εφαρμοσμένη 

κατηγορία)
•	 Εξόρυξη Δεδομένων (Προηγμένη κατηγορία)
•	 Δίκτυα Επικοινωνιών (Προηγμένη κατηγορία)
•	 Ερευνητικές Μέθοδοι (Προηγμένη / Εφαρμοσμένη κατηγορία)
•	 Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Αρχές Προγραμματισμού (Εφαρμοσμένη κατηγορία) 
•	 Προγραμματισμός Ιστού (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
•	 Ευφυή Συστήματα (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
•	 Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Εφαρμοσμένη κατηγορία)

2ο  έτος σπουδών (3ο και 4ο Εξάμηνο)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων / Εξειδικεύσεων

Κατεύθυνση 1η  (Προηγμένη Κατηγορία): Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες 

•	 Ασύρματες Επικοινωνίες 
•	 Επικοινωνιακά Συστήματα
•	 Κινητή και Διάχυτη Υπολογιστική
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Κατεύθυνση 2η (Προηγμένη Κατηγορία): Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

•	 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
•	 Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
•	 Κρυπτογραφία

Κατεύθυνση 3η (Προηγμένη Κατηγορία): Ευφυή Συστήματα

•	 Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογισμός
•	 Αυτόνομοι Πράκτορες και Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων
•	 Συλλογική Ευφυΐα

Κατεύθυνση 4η (Εφαρμοσμένη Κατηγορία): Εκπαιδευτικά Συστήματα

•	 Εξ αποστάσεως Μάθηση – Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες
•	 Εκπαιδευτική τεχνολογία
•	 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Κατεύθυνση 5η (Εφαρμοσμένη Κατηγορία): Επιχειρηματικότητα

•	 Αρχές και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου
•	 Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες 
•	 Επιχειρηματικά πρότυπα

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών από τις οποίες επιλέγουν οι φοιτητές, ορίζονται κάθε χρόνο από 
τους καθηγητές του προγράμματος.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΉΤΩΝ
Εκτός από τις θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ,  θα προσφερθεί και περιορισμέ-
νος αριθμός θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές. 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σταύρος Σταύρου
(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος)
Τηλ.: +357 22411965
Ηλ. ταχ.: stavros.stavrou@ouc.ac.cy

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα»
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Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 
(Αυτοχρηματοδοτούμενα)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΉΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Γνωστικά Αντικείμενα:

Βασισμένη στη θέση ότι η ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού βασίζεται σε στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο 
που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων μεθοδολογιών τεχνολογίας λογισμικού, η Θ.Ε. καλύπτει τα ακόλουθα 
αντικείμενα: 

• Σχεδιασμός Λογισμικού
• Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού
• Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή

Βασική επιδίωξη είναι ο φοιτητής να γνωρίσει και να μπορεί να εφαρμόσει σύγχρονες μεθοδολογίες 
σχεδιασμού μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης και 
η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML) προκειμένου να σχεδιάζει σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, 
υποβοηθούμενος από αντίστοιχα εργαλεία (CASE). Παράλληλα, μέσα από τη μελέτη της Θ.Ε., θα πρέπει 
να μπορεί να διαχειρίζεται έργα ανάπτυξης λογισμικού εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητά του, 
σύμφωνα με τις αρχές, τις μετρικές και τα πρότυπα ποιότητας λογισμικού. Τέλος, ο φοιτητής μαθαίνει το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων με μεθοδολογίες 
και εργαλεία σχεδιασμού διεπιφανειών χρήστη συνοδευόμενες με αναλυτικές και εμπειρικές τεχνικές 
αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Γνωστικά Αντικείμενα:

Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η εν λόγω Θ.Ε. είναι: 

• Διαχείριση δεδομένων (Βάσεις δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: 
μοντελοποίηση, σχεδίαση, γλώσσες ορισμού και διαχείρισης, οργάνωση αρχείων)

• Λειτουργικά συστήματα (Διεργασίες, Μνήμη, Ασφάλεια – Θεωρία και ασκήσεις)
• Σύγχρονες μέθοδοι προγραμματισμού (Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος σε διαδικτυακό 

περιβάλλον)

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
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Σχολή Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης
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Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πρόγραμμα Σπουδών
«Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η  προετοιμασία διοικητικών 
στελεχών για τον τομέα υγείας, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στη διοίκηση – 
διαχείριση μονάδων υγείας, στην έκταση και στην πληρότητα που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες διοίκησης 
ενός συστήματος υγείας. 

Οι σπουδές πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
υποστηρίζονται με προηγμένα συστήματα διαδραστικής επικοινωνίας, οδηγούς μελέτης, ασκήσεις 
αξιολόγησης, γραπτές εργασίες, συναντήσεις καθηγητών και φοιτητών και δραστηριότητες ψηφιακής 
επικοινωνίας μέσω διαφόρων εργαλείων και νέων μέσων.

ΔΟΜΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες
Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες 

1.	 α) Βασικές Αρχές Διοίκησης  και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
   β) Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές 

2.	 α) Οικονομικά της Υγείας 
β) Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας

Επιλεγόμενες θεματικές ενότητες (2ο έτος)
3.	 α) Κοινωνιολογία της Υγείας 

β) Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας
4.	 α) Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 

β) Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
5.	 α) Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

β) Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

Διπλωματική Εργασία
Οι φοιτητές εκπονούν διατριβή Μάστερ σε θέμα της επιλογής τους, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία 
με τους διδάσκοντες του προγράμματος.

Δυνατότητες επιλογής:
•	 Τέσσερις (4) υποχρεωτικές  Θεματικές  Ενότητες  που αντιστοιχούν στα  ζεύγη 1 και 2.
•	 Τέσσερις (4) επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες (δύο επιλογές από τα τρία ζεύγη  επιλογής 3 

ή 4 ή 5)
•	 Διπλωματική Εργασία που αντιστοιχεί σε  δύο (2) Θεματικές Ενότητες

Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας: έννοια της Διοίκησης ενός Οργανισμού, βασικές 
λειτουργίες της Διοίκησης, Μάνατζμεντ ως διαδικασία λήψης αποφάσεων και ως ηγεσία, Αρχές και πρότυπο 
Διοίκησης  των Υπηρεσιών Υγείας, λειτουργίες της Διοίκησης στους Οργανισμούς Υπηρεσιών Υγείας, 
Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό των Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας,  Αρχές οικονομικού μάνατζμεντ των 
Οργανισμών Υγείας – και ιδιαίτερα των Νοσοκομείων.
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Εργαλεία Management - Μέθοδοι και Τεχνικές: Πλαίσια και Μέθοδοι Μέτρησης της Απόδοσης των 
Υπηρεσιών Υγείας , Μέθοδοι και Τεχνικές Επιχειρησιακής Διοίκησης και Προγραμματισμού, Μέθοδοι και 
Τεχνικές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Μέθοδοι Διαχείρισης της Ποιότητας των 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας.

Οικονομικά της Υγείας: Εισαγωγή στις Βασικές Οικονομικές Έννοιες , Ισορροπία στην Αγορά  και το 
Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα, Υγεία και η Αγορά των Υπηρεσιών Υγείας, Ασφάλιση Υγείας και Υπηρεσιών 
Υγείας, Οργάνωση και Χρηματοδότηση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, Οργάνωση των Συστημάτων 
Υγείας  Ελλάδος και Κύπρου, Δαπάνες για τις Υπηρεσίες Υγείας.     

Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας: Εισαγωγή στην Οργάνωση και Χρηματοδότηση 
Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας,  Χρηματοοικονομική Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Νοσοκομείων, 
Εισαγωγή στις Αρχές και Έννοιες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Προϋπολογισμός και ο 
Απολογισμός  Μονάδων Υγείας, Ισολογισμός  Μονάδων Υγείας, Αποτελέσματα Χρήσης Μονάδων 
Υγείας, Διοικητική Αναλυτική Λογιστική Μονάδων Υγείας, Εφοδιαστική  Διαχείριση Μονάδων Υγείας, 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Μονάδες 
Υγείας.       

Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας: Πεδία Έρευνας και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις, 
Μεθοδολογία της Έρευνας Πεδίου (Survey Methods), Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Διαχείριση 
των Υπηρεσιών   Υγείας, Μεθοδολογία Έρευνας στο Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ των Υπηρεσιών Υγείας.

Κοινωνιολογία της Υγείας: Κοινωνικοπολιτικό Πλαίσιο Ανάπτυξης της Κοινωνιολογίας  της Υγείας, 
Γνωσιολογικό Πλαίσιο της Κοινωνιολογίας της Υγείας, H Αρρώστια ως Παρέκκλιση, Υγεία, Αρρώστια και 
Σώμα, Οι Κοινωνικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Υγείας, Ανισότητες και Ανισοτιμίες στην Υγεία, Τα 
Επαγγέλματα Υγείας και το Επικοινωνιακό Πράττειν στις  Σχέσεις τους με τους Ασθενείς, Η Κοινωνιολογική 
Ανάλυση των Υπηρεσιών Υγείας, Η Κοινωνιολογική Ανάλυση της Πολιτικής Υγείας.

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Ποιότητας, Οι Θεωρίες, η Έννοια και οι 
Ορισμοί της Ποιότητας, Τυποποίηση και Πρότυπα για τις Υπηρεσίες Υγείας, Ανάλυση ISO 9000:2000 / ISO 
9001:2000 για τον Χώρο των Υπηρεσιών Υγείας, Αξιολόγηση της Λειτουργίας του Συστήματος Υγείας και ο 
Ρόλος των Βραβείων Ποιότητας, Μέθοδοι, Τεχνικές και Εργαλεία για τη Βελτίωση της Ποιότητας, Μέτρηση 
της Ποιότητας από την Πλευρά των Χρηστών στις Υπηρεσίες Υγείας, Η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα 
Ζωής.

Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας: Εισαγωγή και Θεωρητικό Υπόβαθρο, Αξιολόγηση 
του Κόστους, Αξιολόγηση του Αποτελέσματος, Ανάλυση Κόστους-Αποτελέσματος, Ανάλυση Κόστους-
Χρησιμότητας, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, Πηγές Δεδομένων, Σύνθεση και Ανάλυση, Παρουσίαση 
Αποτελεσμάτων, Αξιολόγηση και Χρήση Δημοσιευμένων Μελετών. 
     
Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας: Υγεία και Δημόσια Υγεία, Παράγοντες που Καθορίζουν την Υγεία, 
Εκτίμηση της Κατάστασης της Υγείας του Πληθυσμού, Μέθοδοι Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Λοιμωδών Νοσημάτων, Επιδημιολογία των Χρονίων Νοσημάτων, Πρόληψη 
των Νόσων και Προαγωγή της Υγείας, Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία, Υπηρεσίες και Δράσεις Δημόσιας 
Υγείας, Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνείς Στρατηγικές για τη Δημόσια Υγεία, Ιατρική Ηθική και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στη Δημόσια Υγεία.

Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας: Εισαγωγή και Βασικές Αρχές του Marketing, Marketing Management, 
Η Ανάπτυξη Μίγματος Μarketing και Μίγματος Επικοινωνίας Μarketing,  Έρευνα Αγοράς: Εφαρμογές 
Ποσοτικών Μεθόδων, Marketing Υπηρεσιών, Η Αγορά της Υγείας, Marketing Υπηρεσιών Υγείας,  Διαφήμιση 
στο Marketing Υπηρεσιών Υγείας, Marketing Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πρόγραμμα Σπουδών  «Διαχείριση Μονάδων Υγείας»
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας»;
yy Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, Επαγγελματίες Υγείας – Νοσηλευτές / Γιατροί,  άτομα  που 

ασχολούνται  με  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,  Οικονομολόγους  Υγείας.
yy Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Ανωτάτων  Σχολών / Τμημάτων: Επιστημών και Επαγγελμάτων Υγείας, 

Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης και Οικονομίας.
yy Πτυχιούχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας και 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας - μόνο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης - 
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

yy Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, πλην των πιο πάνω Σχολών και Τμημάτων, εφόσον έχουν αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε υπηρεσίες υγείας του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΉ ΤΙΤΛΟΥ
Τι μπορώ να κάνω με ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας;
Εργοδότηση  σε οργανισμούς  που ασχολούνται  με Διοίκηση και τα Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΉΤΩΝ
Εκτός από τις θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ,  θα προσφερθεί και περιορισμένος 
αριθμός θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές. 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μιχάλης Τάλιας
(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος)
Τηλ.: +357 22411954
Ηλ. ταχ.: michael.talias@ouc.ac.cy

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πρόγραμμα Σπουδών  «Διαχείριση Μονάδων Υγείας»
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Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 
(Αυτοχρηματοδοτούμενο)
«Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η επιτυχής παρακολούθηση του συγκεκριμένου 
αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών 
Ενοτήτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
επιπέδου Μάστερ. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τις δύο (2) πιο κάτω κατευθύνσεις: 

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 
2. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΉ 
ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 
Ο σκοπός της 1ης κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διοίκηση Επιχειρήσεων” είναι η 
προετοιμασία και ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς. Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται 
τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες είναι οι 
ακόλουθες: 

1ο έτος σπουδών 
Οργάνωση και Διοίκηση 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Οικονομική των Επιχειρήσεων 
• Διοικητική Επιχειρήσεων 
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Χρηματοοικονομική και Λογιστική 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 
• Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
• Χρηματοοικονομική Λογιστική 
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

2o έτος σπουδών 
Ήγεσία και λήψη αποφάσεων 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων 
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• Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγών 
• Επιχειρησιακή Στρατηγική 

Μάρκετινγκ 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Διοίκηση Μάρκετινγκ 
• Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
• Διοίκηση Πωλήσεων 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτεί την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας. 

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΉ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
Ο σκοπός της 2ης κατεύθυνσης “Τραπεζική και Χρηματοοικονομική” του μεταπτυχιακού προγράμματος 
“Διοίκηση Επιχειρήσεων” είναι η προετοιμασία και ενίσχυση των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι 
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης 
αγοράς. Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες είναι οι ακόλουθες: 

1ο έτος σπουδών 
Τραπεζικό Περιβάλλον 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 
• Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
• Τραπεζικό και Νομισματικό Δίκαιο. 

Τραπεζική Διοίκηση 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
• Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών 

2ο έτος σπουδών 
Χρηματοοικονομική 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Προχωρημένη Χρηματοοικονομική 
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Λογιστική 
Γνωστικά αντικείμενα: 

• Γενική Λογιστική 
• Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
• Ειδικά Θέματα Λογιστικής Εταιρειών 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτεί την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (επιπέδου Μάστερ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΉΤΕΣ

ΉΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΉΨΉ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Γνωστικά Αντικείμενα:

• Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
• Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγών
• Επιχειρησιακή Στρατηγική 

Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ποσοτική ανάλυση, η οποία είναι απαραίτητη σ’ ένα στέλεχος μίας 
επιχείρησης και εμβαθύνει σε θέματα διαχείρισης των αλλαγών του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλο-
ντος, καθώς και σε θέματα ηγεσίας σε μία οικονομική μονάδα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

• Γενική Λογιστική 
• Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
• Ειδικά Θέματα Λογιστικής Εταιρειών 

Τα ανωτέρω γνωστικά πεδία δημιουργούν την αναγκαία υποδομή του σπουδαστή στη Χρηματοοικονομική 
Λογιστική. Με βάση την καλή γνώση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ο σπουδαστής εμβαθύνει σε 
λογιστικούς χειρισμούς ειδικών θεμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και τέλος μαθαίνει να 
χρησιμοποιεί τα λογιστικά δεδομένα, με τη χρήση των  επιστημονικών εργαλείων της ανάλυσης των Λογι-
στικών Καταστάσεων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά την οικονομική πορεία και το μέλλον 
ενός οργανισμού.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Γνωστικά Αντικείμενα:

• Διοίκηση Μάρκετινγκ 
• Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
• Διοίκηση Πωλήσεων

Τα γνωστικά αντικείμενα αυτής της Θεματικής Ενότητας εξειδικεύουν το σπουδαστή στην προώθηση 
των προϊόντων της επιχείρησης. Ο τομέας του μάρκετινγκ είναι πλέον από τα νευραλγικά τμήματα μιας 
οικονομικής μονάδας, καθώς τα τμήματα αυτά διαχειρίζονται σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της. 
Αυτή η θεματική ενότητα εξετάζει το μάρκετινγκ σφαιρικά και δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να 
αναπτύξει τις δυνατότητες και να καλυτερεύσει τη θέση της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

ΟΡΓΑΝΩΣΉ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΉΣΉ
Γνωστικά Αντικείμενα:

• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Διοικητική Επιχειρήσεων
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το Οικονομικό Περιβάλλον της επιχείρησης, εμβαθύνει σε έννοιες και πρα-
κτικές του Μάνατζμεντ και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας 

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
(Αυτοχρηματοδοτούμενα)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
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είναι ο εφοδιασμός των σπουδαστών με τα αναγκαία μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση της εθνικής 
και διεθνούς αγοράς και των τρεχουσών οικονομικών πολιτικών, καθώς και η προσφορά γνώσεων, όσον 
αφορά στη διοίκηση των επιχειρήσεων και του προσωπικού αυτών.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

• Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
• Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει το φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργούν οι βασικές χρηματοοικονομικές τεχνικές σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και 
να εμβαθύνει στις μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικών ανάπτυξης των τραπεζών. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με: 

• Τη Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 
• Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
• Το Τραπεζικό και Νομισματικό Δίκαιο.

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να προσφέρει γνώσεις στους σπουδαστές για την έννοια 
και τα είδη του χρήματος, την ποσότητα και αξία του σύγχρονου χρήματος, καθώς και τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά αυτού. Ακόμη, να τους εισάγει στη λειτουργία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε μια κλειστή, όσο και σε μια ανοικτή οικονομία. Τέλος, η 
συγκεκριμένη θεματική εμβαθύνει στο διεθνές, ευρωπαϊκό κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, που διέπει αφενός 
μεν τη λειτουργία και εποπτεία των τραπεζών, αφετέρου δε το νομισματικό σύστημα.

ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

• Προχωρημένη Χρηματοοικονομική 
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Το ανωτέρω γνωστικό πεδίο προσφέρει γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα της Χρηματοοικονομικής. Ακόμη, 
βοηθά το σπουδαστή στην ανάλυση και αξιοποίηση μεθοδολογίας για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, 
που αφορούν Επενδύσεις και τρόπους Χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση σύγχρονων 
μεθόδων Διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ
Γνωστικά Αντικείμενα: 

• Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
• Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
• Χρηματοοικονομική Λογιστική 
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η Θεματική Ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις  χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης, 
καθώς και εμβάθυνση στη μεθοδολογία για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, που αφορούν επενδύσεις και 
τρόπους χρηματοδότησης, και στην αξιοποίηση μεθόδων οικονομικής ανάλυσης για την εξαγωγή συμπερα-
σμάτων από τις οικονομικές καταστάσεις ενός οργανισμού.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (Αυτοχρηματοδοτούμενα)
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ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ
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