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Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό

Το πτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό προσφέρει
καλειδοσκοπική εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός
Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις
μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του, τις λαμπρές και τις
λιγότερο λαμπρές του στιγμές. Μέσω της κριτικής αυτής αντίληψης, προβάλλεται
η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές
συνιστώσες. Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους
φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες, τέτοιες
που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να
συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη φύση
του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται κουλτούρα, πολιτισμική και εθνική
ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και
αντικειμένων) με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη
ερευνητικών δεξιοτήτων. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η
επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα Θεματικών Ενοτήτων. Οι Θεματικές Ενότητες
είναι ετήσιας διάρκειας.

Θεματικές Ενότητες

Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό

Υποχρεωτικές (1ο έτος)
• ΕΛΠ10: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού
• ΕΛΠ14: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία
• ΕΛΠ15: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη
Υποχρεωτικές (2ο έτος)
• ΕΛΠ21: Αρχαία Ελληνική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία
• ΕΛΠ23: Νεότερη Ελληνική Ιστορία
• ΕΛΠ28: Νεοελληνική φιλολογία (19ος και 20ος Αιώνας)
Επιλεγόμενες
• ΕΛΠ31: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
• ΕΛΠ32: Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά
• ΕΛΠ33: Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη
• ΕΛΠ34: Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα
• ΕΛΠ35: Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής Περιόδου
• ΕΛΠ42: Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο
• ΕΛΠ45: Ιστορία της Κύπρου
• ΕΛΠ47: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία
• ΕΛΠ48: Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
• ΕΛΠ49: Νεοελληνική Τέχνη: 19ος – 20ος αιώνας
Διαχειριστικό κόστος
Το συνολικό διαχειριστικό κόστος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καθοριστεί
στα €8400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €700. Ο φοιτητής
καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά
Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών
Επιπέδου Μάστερ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και
της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας.
Δίνεται έμφαση στην κλασική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη
και στη διδακτική της. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα 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 και εξασφαλίζει εφόδια
για αποτελεσματική διδασκαλία. Επιπλέον, παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία
για διεπιστημονικές προσεγγίσεις και καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές
δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές. Οι Θεματικές
Ενότητες είναι ετήσιας διάρκειας.
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Θεματικές Ενότητες

Ελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία

Υποχρεωτικές
• ΕΓΛ50: Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
• ΕΓΛ51: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία
Επιλεγόμενες
• ΕΓΛ60: Μετάφραση και Διδακτική
• ΕΓΛ61: Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί
Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές επιλέγουν
ένα από τα ακόλουθα σχήματα:
• Σχήμα Α: παρακολούθηση μίας επιλεγόμενης Θεματικής Ενότητας και εκπόνηση
Διατριβής Μάστερ
• Σχήμα Β: παρακολούθηση δύο επιλεγόμενων Θεματικών Ενοτήτων
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που
θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Επικοινωνία και νέα
Δημοσιογραφία

Επικοινωνώ, δικτυώνομαι, δημοσιεύω. Τρεις πρακτικές με καθοριστική σημασία
για τη ζωή, την ανέλιξη και την επιτυχία στον υπερ-επικοινωνιακό κόσμο μας.
Έναν κόσμο όπου η αξία, η εικόνα και η θέση του καθενός μας, ιδιαίτερα στον
επαγγελματικό τομέα, καθορίζεται από το πόσο εύστοχα και αποτελεσματικά ασκεί
την τέχνη και την τεχνική της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης,
αξιοποιώντας τα Νέα και συνεχώς μεταβαλλόμενα Μέσα. Το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου έρχεται να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς την επιτακτική
ανάγκη για γνώση και αποτελεσματικότητα, συνδυάζοντας τη θεωρητική
εμβάθυνση με την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση. Κύριος στόχος του είναι η
προσφορά ουσιαστικής και πολύτιμης γνώσης και εκπαίδευσης στην επικοινωνία,
τη δικτύωση και τη δημοσίευση – την εμπλουτισμένη, δηλαδή, εκδοχή της νέας
δημοσιογραφίας. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η επαγγελματική κατάρτιση,
ενδυνάμωση και ανέλιξη του σπουδαστή, εξασφαλίζοντάς του νέες δυνατότητες
και προοπτικές στην αγορά εργασίας.
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Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις: α) Επικοινωνία και β) Δημοσιογραφία. Το
πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δύο
κατευθύνσεις με παράλληλη βασική χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας και
κοινωνικής δικτύωσης. Οι Θεματικές Ενότητες είναι ετήσιας διάρκειας.

Επικοινωνία και νέα
Δημοσιογραφία

Θεματικές Ενότητες (θεωρητικού προσανατολισμού)
Υποχρεωτικές
• ΕΔΜ50: Επιστήμες του Ανθρώπου και Επικοινωνία / νέα Δημοσιογραφία
• ΕΔΜ51: Σύγχρονη Κοινωνία και Επικοινωνία / νέα Δημοσιογραφία

Στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, ο φοιτητής του προγράμματος, και στις
δύο κατευθύνσεις, παρακολουθεί μία υποχρεωτική Θεματική Ενότητα πρακτικού
προσανατολισμού και μία Θεματική Ενότητα από τις προσφερόμενες επιλεγόμενες
του πρακτικού προσανατολισμού με παράλληλη εκτεταμένη χρήση των νέων μέσων
επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.
Θεματικές Ενότητες (πρακτικού προσανατολισμού)
Υποχρεωτικές
• ΕΔΜ65: Τέχνη και Τεχνική της Επικοινωνίας (για την κατεύθυνση Επικοινωνία)
• ΕΔΜ60: Τέχνη και Τεχνική της νέας Δημοσιογραφίας (για την κατεύθυνση
Δημοσιογραφία)
Επιλεγόμενες
Κατεύθυνση Επικοινωνίας
• ΕΔΜ66: Η Επικοινωνία στην πράξη
• ΕΔΜ701: Διατριβή Μάστερ
Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας
• ΕΔΜ61: Η Δημοσιογραφία στην πράξη
• ΕΔΜ701: Διατριβή Μάστερ
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που
θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Επιστήμες της Αγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής έχει ως βασική αποστολή
την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία
της οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην
εκπαίδευση, καθώς επίσης και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την παροχή
εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων,
τη συνεργασία με ανάλογα προγράμματα, ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων
και ερευνητικών κέντρων, την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών
και ερευνητών που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η
εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά και την
προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα σε παιδαγωγικά
θέματα. Οι Θεματικές Ενότητες είναι ετήσιας διάρκειας.
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Επιστήμες της Αγωγής

Για

την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ, οι φοιτητές επιλέγουν ένα
από τα ακόλουθα σχήματα:
• Σχήμα Α: παρακολούθηση και εξέταση τριών Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση
Διατριβής Μάστερ
• Σχήμα Β: παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων
Προσφέρονται τέσσερις κατευθύνσεις ειδίκευσης, οι οποίες παρέχουν υποχρεωτικές
και επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες ανά έτος:
Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
Υποχρεωτικές
• ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
Επιλεγόμενες
• ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα
• ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός
σχεδιασμός
• ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και
προσωπικού
Για παρακολούθηση των συγκεκριμένων Θεματικών Ενοτήτων, θα πρέπει να έχει
προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της
ΕΠΑ62.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Επιστήμες της Αγωγής

Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα
Υποχρεωτικές
• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
• ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα
Επιλεγόμενες
• ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
• ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
• ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση
Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Υποχρεωτικές
• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
• ΕΠΑ63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Επιλεγόμενες
• ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
• ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
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Επιστήμες της Αγωγής

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Υποχρεωτικές
• ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
• ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Επιλεγόμενες
• ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
• ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που
θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Θεατρικές Σπουδές

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Θεατρικές Σπουδές είναι η
επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των θεατρικών
σπουδών, με ειδίκευση στις εξής τρεις κατευθύνσεις: (1) Επιβίωση του
αρχαίου δράματος, (2) Θεατρική αγωγή και (3) Υποκριτική και σκηνοθεσία.
Οι Θεματικές Ενότητες είναι ετήσιας διάρκειας.
Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε:
(Α) μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ με ειδίκευση και διατριβή και
(Β) μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ με ειδίκευση χωρίς διατριβή.
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος στην πρώτη επιλογή απαιτείται
η επιτυχής παρακολούθηση τριών Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση
διατριβής. Στη δεύτερη επιλογή απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση
τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων.
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Θεατρικές Σπουδές

(Α) Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
• ΘΣΠ50: Ιστορία του Δυτικού Θεάτρου και Δραματολογία
• ΘΣΠ51: Στοιχεία Θεωρίας του Θεάτρου
• ΘΣΠ700: Διατριβή (σε αντικείμενο ειδίκευσης αντίστοιχο με την κατεύθυνση που θα
επιλέξει ο φοιτητής)
Θεματικές Ενότητες Ειδίκευσης (επιλεγόμενες) ανάλογα με την κατεύθυνση στην
οποία θα επιλέξει να ειδικευτεί ο φοιτητής
• ΘΣΠ60: Επιβίωση του αρχαίου δράματος (για όσους φοιτητές επιλέξουν την
κατεύθυνση Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος)
• ΘΣΠ61: Θεατρική Αγωγή (για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση Θέατρο
στην Εκπαίδευση / Θεατρική Αγωγή)
• ΘΣΠ62: Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας (για όσους φοιτητές επιλέξουν την
κατεύθυνση Υποκριτική και Σκηνοθεσία)
(Β) Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
• ΘΣΠ50: Ιστορία του Δυτικού Θεάτρου και Δραματολογία
• ΘΣΠ51: Στοιχεία Θεωρίας του Θεάτρου
• ΘΣΠ62: Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας
Θεματικές Ενότητες Ειδίκευσης (επιλεγόμενες) ανάλογα με την κατεύθυνση στην
οποία θα επιλέξει να ειδικευτεί ο φοιτητής
• ΘΣΠ60: Επιβίωση του αρχαίου δράματος (για όσους φοιτητές επιλέξουν την
κατεύθυνση Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος)
• ΘΣΠ61: Θεατρική Αγωγή (για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση Θέατρο
στην Εκπαίδευση / Θεατρική Αγωγή)
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €1350. Ο
φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά
Ακαδημαϊκό Έτος.
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Κοινωνικά
Πληροφοριακά
Συστήματα
Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Κοινωνικά Πληροφοριακά
Συστήματα είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες που
απαιτούνται για την κατανόηση και τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
ανθρώπων, πληροφοριών και τεχνολογίας. Για επίτευξη του στόχου αυτού, το
πρόγραμμα διδάσκει θεωρία, αρχές και καλές πρακτικές, που πηγάζουν όχι μόνο
από την επιστήμη της πληροφορικής και της πληροφόρησης, αλλά και από τις
κοινωνικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ως βασική
αποστολή την έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάλυση κοινωνικών
πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν
τη συνεργασία μεταξύ τελικών χρηστών (collaboration), τη συλλογική ευφυΐα
(collective intelligence), την κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction) και
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Κοινωνικά
Πληροφοριακά
Συστήματα

την ανθρώπινη υπολογιστική (human computation - crowdsourcing), την έρευνα
σχετικά με τη χρήση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων και την επιρροή τους
στην ανθρώπινη εμπειρία, την παροχή της απαραίτητης κατάρτισης στους φοιτητές,
ώστε να είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφοριακής τεχνολογίας,
την προώθηση της κοινωνικοτεχνικής προσέγγισης στη μελέτη των πληροφοριακών
συστημάτων, η οποία θεωρεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούνται από
τεχνικά και κοινωνικά συστατικά, τα οποία αλληλεπιδρούν και είναι αλληλοεξαρτώμενα
και την προετοιμασία απόφοιτων, οι οποίοι να είναι αποτελεσματικοί και ηθικοί χρήστες,
σχεδιαστές ή/και αναλυτές κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα
προσφέρεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με τη Σχολή
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

19

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Κοινωνικά
Πληροφοριακά
Συστήματα

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) απαιτούνται η παρακολούθηση και
η επιτυχής εξέταση εννέα εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής.

Ακαδημαϊκές Κατευθύνσεις
• Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis of Social
Information Systems)
• Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Design of Social
Information Systems)
Θεματικές Ενότητες
Υποχρεωτικές (1ο έτος)
• ΚΠΣ511: Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα
• ΚΠΣ512: Ηθικά Ζητήματα και Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
• ΚΠΣ513: Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
• ΚΠΣ521: Κοινωνική Υπολογιστική
• ΚΠΣ522: Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
• ΠΕΣ520: Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
• ΚΠΣ700: Διατριβή Μάστερ
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Υποχρεωτικές (2ο έτος)
Κατεύθυνση – Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων:
• ΚΠΣ611: Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων
• ΠΕΣ601: Συλλογική Ευφυΐα

Κοινωνικά
Πληροφοριακά
Συστήματα

Κατεύθυνση – Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων:
• ΚΠΣ612: Ψηφιακές Κοινότητες
• ΠΕΣ613: Διαδραστικός Σχεδιασμός
Επιλεγόμενες
Κατεύθυνση – Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων:
• ΠΕΣ502: Ευφυή Συστήματα
• ΠΕΣ511: Προηγμένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός
• ΠΕΣ512: Εξόρυξη Δεδομένων
Κατεύθυνση – Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων:
• ΠΕΣ501: Προγραμματισμός Ιστού
• ΠΕΣ511: Προηγμένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός
• ΠΕΣ630: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
• ΠΕΣ640: Αρχές και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• ΠΕΣ641: Επιχειρηματικά Πρότυπα
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€675. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα
επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.

21

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

22

Πολιτιστική Πολιτική
και Ανάπτυξη
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Πολιτιστική Πολιτική και
Ανάπτυξη είναι η επιστημονική εμβάθυνση, η εξειδίκευση και η έρευνα στο
αντικείμενο της πολιτισμικής οργάνωσης και διαχείρισης, καθώς επίσης και η παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων σε άτομα που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον
τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης (μουσεία, προβολή πολιτισμού, πολιτισμικοί φορείς,
πολιτισμικός τουρισμός, αστική αναβίωση, πολιτιστικοί οργανισμοί και πολιτιστικοί
σύλλογοι). Σε μία περίοδο κρίσης, η αξιοποίηση του Πολιτισμού ως εργαλείο
ανάπτυξης και αντιμετώπισης των πολύπλευρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι σύγχρονες κοινωνίες είναι απαραίτητη. Σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, ο
πολιτισμός έχει αξιοποιηθεί για τη στήριξη της οικονομίας, την κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη, την ανάδειξη πόλεων και κρατών σε φορείς καινοτομίας και τελικά στην
αντιστροφή της κρίσης. Τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα, αλλά και οι χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής διαθέτουν όχι μόνο ιστορικό βάθος
χιλιετιών στον πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσουν
δημιουργικά, να τον συνδέσουν με την καινοτομία και να παράγουν νέα «πολιτιστικά
προϊόντα» σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, στην οποία ήδη συμμετέχουν με
απαιτήσεις.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και του θρησκευτικού τουρισμού σε υγιείς βάσεις,
η οργάνωση του πολιτιστικού πεδίου, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές
εξελίξεις, όχι ως ουραγού αλλά ως πρωτοπόρου, η πρόταση καινοτόμων εφαρμογών
και αντιλήψεων στο πολιτιστικό πεδίο, η πολιτιστική διπλωματία μπορούν να
επιτευχθούν μόνο με τη δημιουργία κατάλληλα καταρτισμένων στελεχών για το χώρο
του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών. Στην κατάρτιση
αυτών των στελεχών αποσκοπεί το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι
Θεματικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίας διάρκειας.

Θεματικές Ενότητες

Πολιτιστική Πολιτική
και Ανάπτυξη

Υποχρεωτικές
• ΠΠΑ511 (1ο εξάμηνο): Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές
• ΠΠΑ512 (1ο εξάμηνο): Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση
• ΠΠΑ521 (2ο εξάμηνο): Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών
Οργανισμών
• ΠΠΑ700 (4ο εξάμηνο): Διατριβή Μάστερ
Επιλεγόμενες
• ΠΠΑ522 (2ο εξάμηνο): Πολιτιστική Επικοινωνία
• ΠΠΑ523 (2ο εξάμηνο): Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας
• ΠΠΑ611 (3ο εξάμηνο): Πολιτιστικές Πολιτικές στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον
• ΠΠΑ612 (3ο εξάμηνο): Τέχνη και Διαχείριση των Τεχνών
• ΠΠΑ613 (3ο εξάμηνο): Δίκαιο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• ΠΠΑ614 (3ο εξάμηνο): Μουσειολογία
• ΠΠΑ615 (3ο εξάμηνο): Πολιτιστικός Τουρισμός και Αστική Αναβίωση και Προώθηση
Πόλεων
• ΠΠΑ616 (3ο εξάμηνο): Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€675. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα
επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δύο
βασικούς πυλώνες: τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους
εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές
(μεθοδολογικές, επιστημολογικές) εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να
κατανοήσουν σε βάθος τους πυλώνες αυτούς με απώτερο στόχο να περάσουν
από την κατανόηση στα στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης, εφαρμογής και
αξιολόγησης της νέας γνώσης.
Το πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό με σκοπό να
προσελκύσει υποψήφιους φοιτητές να αναλάβουν πρωτότυπη έρευνα σε διάφορες
πτυχές της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης για σπουδές σε
διδακτορικό επίπεδο. Επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για
το επάγγελμα του επιμορφωτή, του σχεδιαστή, του συντονιστή ή αξιολογητή
προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Η σημαντικότερη, ίσως, προσφορά του προγράμματος στη Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση σχετίζεται με την ενίσχυση και ενδυνάμωση
του ενήλικα εκπαιδευόμενου, που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Οι Θεματικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίας διάρκειας.

Θεματικές Ενότητες

Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση

Υποχρεωτικές
• ΣΔΜ511 (1ο εξάμηνο): Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Ι
• ΣΔΜ512 (1ο εξάμηνο): Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ι
• ΣΔΜ521 (2ο εξάμηνο): Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΙΙ
• ΣΔΜ522 (2ο εξάμηνο): Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΙ
• ΣΔΜ611 (3ο εξάμηνο): Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου
•

Μάθηση – Μια συγκριτική θεώρηση θεσμών και πρακτικών
ΣΔΜ612 (3ο εξάμηνο): Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση

Επιλεγόμενες (4ο εξάμηνο), επιλογή είτε δύο Θεματικών Ενοτήτων είτε Διατριβής
Μάστερ
• ΣΔΜ621: Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
• ΣΔΜ622: Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση
• ΣΔΜ700: Διατριβή Μάστερ
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €5400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€675. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα
επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Educational Leadership

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Educational Leadership,
που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Saint Louis
University (SLU) των ΗΠΑ, έχει ως αποστολή του να εξοπλίσει τους απόφοιτους
του προγράμματος με σχετικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διοίκηση του σχολείου σε οποιοδήποτε επίπεδο
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση), να εξοικειώσει τους
υποψήφιους με τις καλύτερες πρακτικές στην εκπαιδευτική ηγεσία και τέλος
να υποστηρίξει την έρευνα και να δώσει λύσεις σε προβλήματα που πιθανόν
να αντιμετωπίσουν οι κάτοχοι διοικητικών θέσεων σε καθημερινή βάση. Το
πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα και οι Θεματικές Ενότητες είναι
εξαμηνιαίας διάρκειας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η
επιτυχής παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων.
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Educational Leadership

Θεματικές Ενότητες
1ο έτος
• EDR600: Methods in Educational Research
• EDR560: Quantitative Research
• EDL545: Managing Curriculum and Instructional Process
• EDR540: Qualitative Research Methods
• EDL510: Foundations of Educational Administration
2ο έτος
• EDR550: Evaluation of Educational Programs
• EDL563 (I): The Principalship (I)
• EDL563 (II): The Principalship (II)
• EDL593: Professional Seminar in Management of Change and Strategic Planning in
Education
• EDI631: The Supervisory Process
• EDL648: School Effectiveness & School Improvement
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ανέρχεται σε €9625. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €875. Ο
φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά
Ακαδημαϊκό Έτος.
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Διδακτορικά
Προγράμματα Σπουδών

Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών

Διδακτορικά
Προγράμματα Σπουδών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει περιορισμένο
αριθμό θέσεων στα πιο κάτω Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών:
• Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία
• Επιστήμες της Αγωγής
• Θεατρικές Σπουδές
• Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου www.ouc.ac.cy
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά
έτη και σε €675 ανά έτος για τα υπόλοιπα έτη μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο
χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού, που είναι οκτώ έτη.
30

Σημειώσεις

31

Σημειώσεις

32

Περισσότερες Πληροφορίες:
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy
Ηλ. Ταχ.: admissions@ouc.ac.cy
Τηλ.:+357 22 411711
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