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Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αστυνομικές Σπουδές

Το πρόγραμμα Αστυνομικές Σπουδές απευθύνεται σε απόφοιτους της Αστυνομικής
Ακαδημίας για την ένταξή τους στην Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου. Σε μια
εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες
συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει
στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και
πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και
επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια
της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Για την ολοκλήρωση
του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα εξαμηνιαίων
Θεματικών Ενοτήτων ή δέκα εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας.
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Αστυνομικές Σπουδές

Θεματικές Ενότητες
Υποχρεωτικές
•
ΑΣΠ311: Εισαγωγή στην Ψυχολογία
•
ΑΣΠ312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
•
ΑΣΠ313: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
•
ΑΣΠ314: Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
•
ΑΣΠ315: Ποινική Δικαιοσύνη
•
ΑΣΠ325: Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο
•
ΑΣΠ411: Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία
•
ΑΣΠ412: Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•
ΑΣΠ421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές
•
ΑΣΠ422: Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική
Προσέγγιση
Επιλεγόμενες
•
ΑΣΠ413: Οικονομικά Εγκλήματα
•
ΑΣΠ414: Αστυνομία και Κυβερνοχώρος
•
ΑΣΠ415: Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
•
ΑΣΠ423: Αστυνομική Εκπαίδευση
•
ΑΣΠ700: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Διαχειριστικό κόστος
Το συνολικό διαχειριστικό κόστος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καθοριστεί στα
€2880. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €240, ενώ το κόστος της
πτυχιακής εργασίας (σε περίπτωση που ο φοιτητής την επιλέξει) ανέρχεται σε €480. Ο
φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά
Ακαδημαϊκό Έτος.

5

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος του πτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης
προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται
απαραίτητα στο σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους, τόσο
στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη
της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πτυχιακό
πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Κέντρο
Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Θεματικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίας διάρκειας.
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Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θεματικές Ενότητες
Υποχρεωτικές

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης
ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
ΠΔΕ201: Διοικητική Λογιστική
ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ
ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
ΠΔΕ301: Εμπορικό Δίκαιο
ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
ΠΔΕ401: Ηγεσία
ΠΔΕ402: Διοίκηση Υπηρεσιών
ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ
ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης
ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
ΠΔΕ453: Θέματα Μάρκετινγκ

Διαχειριστικό κόστος
Το συνολικό διαχειριστικό κόστος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καθοριστεί
στα €8400. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €350. 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

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό
αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται
στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν
στους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού, όπως είναι οι τέσσερις βασικές
ελευθερίες της Εσωτερικής Αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ο ελεύθερος ανταγωνισμός κ.λπ. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ Θεματικών Ενοτήτων. Οι Θεματικές
Ενότητες είναι εξαμηνιαίας διάρκειας και προσφέρονται από κοινού με το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Θεματικές Ενότητες

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Υποχρεωτικές
• ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρώτη περίοδος/1ο έτος)
• ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς (Πρώτη περίοδος/1ο έτος)
• ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Δεύτερη περίοδος/1ο έτος)
• ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δεύτερη περίοδος/1ο έτος)
• ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος (Πρώτη περίοδος/2ο έτος)
• ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών (Πρώτη περίοδος/2ο έτος)
Επιλεγόμενες
Α. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
• ΔΕΕ221: Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων (Δεύτερη περίοδος/2ο έτος)
• ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Καταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις
(Δεύτερη περίοδος/2ο έτος)
Β. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων
• ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (Δεύτερη περίοδος/2ο έτος)
• ΔΕΕ226: Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Δεύτερη περίοδος/2ο έτος)
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €7200. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€900. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα
επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ)

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προετοιμασία και η
ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης
διεθνοποιημένης αγοράς. Το πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς
με τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τάσεις του χώρου
της διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα των φοιτητών
να εφαρμόζουν μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων
και τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Η
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων και
η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ οδηγούν στην απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Οι Θεματικές Ενότητες
είναι ετήσιας διάρκειας και το πρόγραμμα προσφέρεται τόσο στην Ελληνική
όσο και στην Αγγλική γλώσσα.
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Θεματικές Ενότητες

Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ)

Υποχρεωτικές
• ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση
• ΜΔΕ51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική
• ΜΔΕ60: Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων
• ΜΔΕ61: Μάρκετινγκ
• ΜΔΕ700: Διατριβή Μάστερ

Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ανέρχεται σε €8750. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε
€1750. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που
θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διοίκηση Μονάδων
Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας μέσα από την
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για
τη στελέχωση μονάδων υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και
των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας. Για την
ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ
Θεματικών Ενοτήτων ή έξι Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση διατριβής.Οι
Θεματικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίας διάρκειας.
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Θεματικές Ενότητες

Διοίκηση Μονάδων
Υγείας

Υποχρεωτικές
(Επιλογή ανά ζεύγος για το 1ο έτος)
Α. ΔΜΥ501Α: Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
ΔΜΥ501Β: Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές (1ο έτος)
Β. ΔΜΥ502Α: Οικονομικά της Υγείας
ΔΜΥ502Β: Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας (1ο έτος)
Γ. ΔΜΥ603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (2ο έτος)
Επιλεγόμενες
(2ο έτος, μπορούν να επιλεγούν τρεις Θεματικές Ενότητες ή μία Θεματική Ενότητα και
Διατριβή)
• ΔΜΥ604Β: Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας
• ΔΜΥ605Α: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας
• ΔΜΥ606Β: Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
• ΔΜΥ607Α: Κοινωνιολογία της Υγείας
• ΔΜΥ608Β: Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας
• ΔΜΥ701: Διατριβή (ισοδυναμεί σε δύο θεματικές ενότητες)
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ανέρχεται σε €5400. Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €675, ενώ το
κόστος που αφορά στη Διατριβή Μάστερ είναι €1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που
αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διοίκηση, Τεχνολογία
και Ποιότητα

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα έχει ως βασική
αποστολή την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών στα πεδία της Διοίκησης,
Τεχνολογίας και Ποιότητας (παροχή δυνατότητας εφαρμογής αυτών των γνώσεων και
δεξιοτήτων στο εργασιακό τους περιβάλλον) και την προετοιμασία υψηλόβαθμων
διοικητικών στελεχών να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά. Πιο αναλυτικά, το
πρόγραμμα έχει τους πιο κάτω σκοπούς: να συμβάλλει (α) στην αποφοίτηση στελεχών
που θα διαθέτουν σύγχρονες γνώσεις για τις λογιστικές διαδικασίες και (β) στην ανάλυση
των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση ειδικών επιστημονικών εργαλείων που
στοχεύουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία και το μέλλον
ενός οικονομικού οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη δυνατή
λήψη αποφάσεων από τα στελέχη της.
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Επιπλέον, συμβάλλει στην παροχή γνώσης και κατάλληλων εργαλείων για την
εκπαίδευση των φοιτητών στον οικονομικό τρόπο σκέψης και στην εφαρμογή της
οικονομικής θεωρίας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις. Ένας άλλος σκοπός του
προγράμματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις
τους ως επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας, τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών
μάρκετινγκ και στρατηγικής που χρειάζονται οι οργανισμοί για να ανταγωνιστούν σε ένα
αβέβαιο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην αποφοίτηση στελεχών που θα
διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
και τα μοντέλα Αριστείας.

Θεματικές Ενότητες

Διοίκηση, Τεχνολογία
και Ποιότητα

Υποχρεωτικές
• ΔΤΠ 511 (1ο εξάμηνο): Αρχές Διοίκησης
• ΔΤΠ512 (1ο εξάμηνο): Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
• ΔΤΠ513 (1ο εξάμηνο): Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση
Έργων
• ΔΤΠ521 (2ο εξάμηνο): Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας
• ΔΤΠ522 (2ο εξάμηνο): Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
• ΔΤΠ523 (2ο εξάμηνο): Στρατηγική και Μάρκετινγκ
• ΔΤΠ700 (3ο εξάμηνο): Διατριβή Μάστερ
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ανέρχεται σε €5400. Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €675, ενώ το
κόστος που αφορά στη Διατριβή Μάστερ είναι €1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό
που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πολιτική Υγείας και
Σχεδιασμός Υπηρεσιών
Υγείας
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες και στάσεις σε ένα
εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας, μέσα από την ανάλυση της
πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με ενδιαφέρον εστιασμένο σε
θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας στον τομέα των
Υπηρεσιών Υγείας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής
παρακολούθηση έξι Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση διατριβής. Οι Θεματικές
Ενότητες είναι εξαμηνιαίας διάρκειας.
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Θεματικές Ενότητες

Πολιτική Υγείας και
Σχεδιασμός Υπηρεσιών
Υγείας

Υποχρεωτικές
• ΠΥΣ610: Ε-Health: Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας
• ΠΥΣ611: Πολιτική Υγείας & Πολιτική
• ΠΥΣ613: Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας
• ΠΥΣ614: Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας
• ΠΥΣ700: Διατριβή Μάστερ
Επιλεγόμενες
• ΠΥΣ612: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
• ΠΥΣ621: E- Health & Πολιτική Υγείας
• ΠΥΣ622: Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
• ΠΥΣ623: Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία
• ΠΥΣ625: Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ανέρχεται σε €5400. Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €675, ενώ το
κόστος που αφορά στη Διατριβή Μάστερ είναι €1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που
αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τραπεζική και
Χρηματοοικονομική

Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Τραπεζική και
Χρηματοοικονομική είναι η προετοιμασία και η ενίσχυση των στελεχών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων
χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης
διεθνοποιημένης αγοράς. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ευθυκρισίας, ώστε οι φοιτητές να είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών
οργανισμών και τραπεζών και να αποκτήσουν μια σφαιρική ανάλυση των
βασικών θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος.
Οι Θεματικές Ενότητες είναι ετήσιας διάρκειας.

20

Θεματικές Ενότητες

Τραπεζική και
Χρηματοοικονομική

Υποχρεωτικές
• ΤΟΙΚ50: Τραπεζικό Περιβάλλον
• ΤΟΙΚ51: Τραπεζική Διοίκηση
• ΤΟΙΚ60: Χρηματοοικονομική
• ΤΟΙΚ61: Λογιστική
• TOIK700: Διατριβή μάστερ

Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ανέρχεται σε €8750. Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε €1750. Ο
φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέγει ανά
Ακαδημαϊκό Έτος.
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Διδακτορικό
Πρόγραμμα Σπουδών
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Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Διδακτορικό
Πρόγραμμα Σπουδών

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει περιορισμένο αριθμό
θέσεων στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών:
• Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 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.

24

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

Επιμέλεια Έκδοσης
Τομέας Εκδόσεων και Εκδηλώσεων
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
Εκτύπωση
Kailas Printers & Lithographers Ltd
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