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Κύρια αποστολή της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας,
Ανάπτυξης και Επικοινωνίας είναι η υποστήριξη των
Πανεπιστημιακών Αρχών και της ευρύτερης πανεπιστημιακής
κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)
στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, με στόχο την ανάπτυξη
διεθνών συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά
κέντρα και οργανισμούς, την ενεργό συμμετοχή του ΑΠΚΥ
σε προγράμματα κινητικότητας και την εν γένει προβολή
και προώθηση της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου σε
ό,τι αφορά το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Ακόμη, η Μονάδα έχει ευθύνη
για τον συντονισμό των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας
των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Πανεπιστημίου.
Το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ ανήκει οργανικά
στη Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και
Επικοινωνίας και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και
διαχείριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας Erasmus+
στο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων, μεριμνά για την
υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και την
παρακολούθηση της υλοποίησής τους, προσφέρει βοήθεια
και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το Πρόγραμμα σε
φοιτητές, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό
του ΑΠΚΥ και παράλληλα παρέχει πληροφορίες σχετικά με
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε εξωτερικούς φορείς
και πανεπιστήμια/οργανισμούς, καθώς και σε φοιτητές ή
προσωπικό, που ενδιαφέρονται να το επισκεφθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤρΙΑ:ÊΕρατώ - Ιωάννα Σαρρή
EMAIL:Êsarri@ouc.ac.cy
ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΠρΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤηΤΩΝ:ÊΆντρεα Σακκά
EMAIL: erasmus@ouc.ac.cy
ΤηλΕΦΩΝΟ:Ê(357) 22 411 717 / 659
ΩρΕΣ ΓρΑΦΕΙΟΥ:
Δευτέρα - Παρασκευή
8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.
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ΑΠΟΣΤΟλη

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)
είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης (2002)
δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κυπριακής
Δημοκρατίας με έδρα την Λευκωσία. Ως το
πρώτο και μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα της Κύπρου, που υιοθέτησε
και εφαρμόζει αποκλειστικά την εξ
αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία,
το ΑΠΚΥ προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών
σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν
χωρίς χρονικούς, γεωγραφικούς ή άλλους
περιορισμούς έναν τίτλο σπουδών (πτυχίο,
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) αξιόπιστο και
ισχυρό, πολύτιμο εφόδιο για την επαγγελματική
τους πορεία και την προσωπική τους εξέλιξη.

Μέρος Α:
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Το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Μέσω της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής του
μεθοδολογίας, της πλέον σύγχρονης και
δυναμικής του τεχνολογικής υποδομής και της
επιδίωξης για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση
της αποδοτικότητας των διαδικασιών και της
λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα, το ΑΠΚΥ
παρέχει πολυδιάστατη πανεπιστημιακή
εκπαίδευση με άμεσο αντίκρισμα στην
αγορά εργασίας προς τους ενδιαφερόμενους
που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις
και τα προσόντα τους, καταργώντας χρόνοχωρικούς ή άλλους περιορισμούς. Μέσω
των τριών (3) Σχολών του: Ανθρωπιστικών
& Κοινωνικών Επιστημών, θετικών &
Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών
Επιστημών & Διοίκησης, το ΑΠΚΥ προσφέρει
ποιοτικά, σύγχρονα, ευέλικτα και δημοφιλή
προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου τόσο σε κλασσικές
σπουδές όσο και σε κλάδους αιχμής.
Έτερο πυλώνα ενός σύγχρονου Πανεπιστήμιου
αποτελεί η ουσιαστική συμμετοχή του στην
υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα,
εντός του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, αλλά
και διεθνώς. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό

προσωπικό του ΑΠΚΥ με την επιστημονική
αρτιότητα, την αξιόλογη παρουσία στη διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα και το εγνωσμένο κύρος
του συντελεί καίρια στη δραστηριότητα αυτή,
η οποία δρα ως καταλύτης για την παραγωγή
νέας γνώσης, την ανάπτυξη της καινοτομίας
και τη συστηματική διασύνδεση αυτών με
τον παραγωγικό ιστό, ώστε να συμβάλλουν
καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και
της κοινωνίας.
Το ΑΠΚΥ έχει ενεργό συμμετοχή και
παρουσία στο ευρωπαϊκό και διεθνές
εκπαιδευτικό
περιβάλλον
μέσω
της
συμμετοχής του σε διεθνείς οργανισμούς
και δίκτυα, αλλά κυρίως μέσω διμερών
συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα του εξωτερικού. Δραστηριοποιείται,
επίσης, έντονα στην κοινωνία μέσα από την
προσφορά προγραμμάτων δια βίου μάθησης
και σεμιναρίων κατάρτισης σύντομης διάρκειας,
αλλά και με τη διοργάνωση συνεδρίων,
ημερίδων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων
επιστημονικού και άλλου περιεχομένου.
Με δυναμική ανάπτυξη και σημαντική
παρουσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει
πετύχει την καταξίωσή του ως ένα
σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο
του ελληνόφωνου χώρου και ως ένα από
τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Κύπρου. Όραμα του ΑΠΚΥ
είναι να καταξιωθεί, μέσω της παραγωγής
νέας γνώσης και της εφαρμογής της, ως
κέντρο παιδείας και επιστημονικής αριστείας,
αλλά και να δραστηριοποιηθεί διεθνώς, ώστε
να εξελιχθεί σε ένα πανεπιστήμιο/πολιτισμικό
φορέα με διεθνή παρουσία και αναγνώριση και
να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου της
Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό
κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚη
ΜΕθΟΔΟλΟΓΙΑ
Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ πραγματοποιείται εξ
αποστάσεως χωρίς την ανάγκη φυσικής
παρουσίας των σπουδαστών σε αίθουσες
διδασκαλίας. Για τη διδασκαλία και τη μάθηση
αξιοποιούνται
σύγχρονα
παιδαγωγικά
συστήματα και εξειδικευμένα και κατάλληλα
διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που
υποστηρίζονται από τις πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης. Το ΑΠΚΥ
καλύπτοντας, μέσω των ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων Σπουδών, ποικίλα επιστημονικά
πεδία σε όλα τα επίπεδα, παρέχει, επίσης,
ευκαιρίες συνεχούς επιμόρφωσης και
εξειδικευμένης κατάρτισης με αυτοτελείς
Θεματικές Ενότητες και ειδικά σχεδιασμένα
προγράμματα σύντομης διάρκειας, που
προσφέρονται στο πλαίσιο της διά βίου
μάθησης.
Τα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι δομημένα
σε Θεματικές Ενότητες (το «μάθημα» των
συμβατικών πανεπιστημίων), σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό σύστημα Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
και αποτιμώνται με τους όρους των γνωστικών
αντικειμένων που προάγουν και των δεξιοτήτων
που καλλιεργούν. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα
αμφίδρομης διιδρυματικής σχέσης μεταξύ των
συμβατικών πανεπιστημίων και του ΑΠΚΥ και
ενισχύονται οι δυνατότητες ανταλλαγής και
κινητικότητας φοιτητών.
Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο, που συμβάλλει
στη
διεκπεραίωση
των
διαδικασιών
διδασκαλίας και μάθησης, είναι η Πλατφόρμα
Τηλεκπαίδευσης eClass. Στηρίζεται στη

λογική της προσομοίωσης των συνθηκών μιας
παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας και
σε αυτήν έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές
και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Πανεπιστημίου. Μέσω της Πλατφόρμας
Τηλεκπαίδευσης αξιοποιούνται τα πλέον
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα της ψηφιακής
εποχής και νέες παιδαγωγικές τεχνικές, ώστε
οι φοιτητές να μπορούν να διαχειριστούν
κατάλληλα και αποδοτικά την πορεία της
μάθησής τους στον δικό τους χώρο και χρόνο.
Στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης αναρτώνται
πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής
φύσης, όπως οι Θεματικές Ενότητες που
προσφέρουν τα Προγράμματα Σπουδών και
οι μαθησιακοί τους στόχοι, η διδακτέα και
εξεταστέα ύλη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα
μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών.
Μέσω της Πλατφόρμας, οι φοιτητές μπορούν
να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις
διαλέξεις και τις τηλεσυναντήσεις των Θεματικών
τους Ενοτήτων ή να τις παρακολουθήσουν
μαγνητοσκοπημένες στον δικό τους χρόνο
και χώρο. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα χρήσης εργαλείων σύγχρονης
και ασύγχρονης επικοινωνίας, ώστε να
μεγιστοποιείται η αλληλεπίδραση με τους
συμφοιτητές και τους καθηγητές τους, ακόμα
και όταν η επικοινωνία δεν γίνεται διά ζώσης.
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, επίσης,
σύγχρονα εικονικά εργαστήρια (virtual labs)
που ενισχύουν την εκπαιδευτική δυνατότητα
του ΑΠΚΥ και επιτρέπουν στους φοιτητές
να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές
γνώσεις, τις οποίες αποκτούν.

Προγράμματα Σπουδών
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό), μέσω των τριών Σχολών του:
ΣΧΟλη
ΑΝθρΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤηΜΩΝ
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ΣΧΟλη
θΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑρΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΤηΜΩΝ

ΣΧΟλη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤηΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚηΣηΣ

1
2
3
4
5

Πρόκειται για τα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα προσφέρονται το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ενδεχόμενη λειτουργία
νέων προγραμμάτων ανακοινώνεται από το ΑΠΚΥ πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.
Πρόκειται για "Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)".
Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick.
Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
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βΙβλΙΟθηΚη
ΑΠΚΥ

ΔΙΔΑΚΤΟρΙΚΑ
Το ΑΠΚΥ προσφέρει, επίσης, περιορισμένο αριθμό θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες σε
ερευνητικές περιοχές των προγραμμάτων σπουδών του.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους στόχους, το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμες στον ιστοσύνδεσμο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/ps

Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια ηλεκτρονική -ως προς τη λειτουργία
της- αλλά και υβριδική -ως προς το περιεχόμενό της- βιβλιοθήκη. Στις συλλογές της, οι οποίες
είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και οργανωμένες με βάση διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα,
περιλαμβάνεται έντυπο και ιδιαίτερα πλούσιο ηλεκτρονικό / ψηφιακό υλικό.
Λόγω της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του ΑΠΚΥ, η Βιβλιοθήκη έχει θέσει ως πρώτιστη
παρεχόμενη υπηρεσία την υποστήριξη των χρηστών της μέσα από εργαλεία τηλεκπαίδευσης και
διαδικτυακής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, ώστε οι
χρήστες της να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο στις ηλεκτρονικές πηγές και σε άλλα
συναφή βοηθήματα.
Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών περιλαμβάνει πάνω από 200.000 τίτλους ηλεκτρονικών
τεκμηρίων από συνδρομές6. Οι ηλεκτρονικές συνδρομές αντιστοιχούν σε:

176

βΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

302.100
218

ΣΥλλΟΓΕΣ βΙβλΙΩΝ
(book sEriEs: 61 ElsEviEr, 132 EMEralD, 25 springEr-vErlag)

15.754
EρΕΥΝΑ

ΤΙΤλΟΥΣ ηλΕΚΤρΟΝΙΚΩΝ βΙβλΙΩΝ
(E-books)

ΠρΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔρΙΩΝ
(ConFErEnCE proCEEDings)

2.900.000

ΔΙΑΤρΙβΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕρΙΚΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΓΓλΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΑ

Η έρευνα αποτελεί σημαντικό και ουσιώδες στοιχείο της φυσιογνωμίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου που ενισχύει και συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξή του. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό
προσωπικό του ΑΠΚΥ εκπονεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και συμμετέχει σε ερευνητικά
έργα με εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση, αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με άλλα
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Τα πέντε (5) ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο ΑΠΚΥ και εξυπηρετούν τις
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες προγραμμάτων σπουδών του είναι τα εξής:
• Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων
• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
• Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
• Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης
• Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας
6
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Στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2018.
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Μέσω του προγράμματος Erasmus+, για την περίοδο 2014 - 2020, πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
πολίτες θα μπορέσουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν,
να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, αλλά και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού.
Πέρα από την κινητικότητα ατόμων, το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί διακρατικές συμπράξεις μεταξύ
πανεπιστημίων, οργανισμών και εταιρειών, επιδιώκοντας να ενισχυθεί η συνεργασία τους και να
γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

Μερικές από τις δράσεις που υποστηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+ είναι οι εξής:
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
ή εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό.
• Διδασκαλία ή εκπαίδευση στο εξωτερικό του προσωπικού
στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
• Ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και της χρήσης
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
• Εκμάθηση γλωσσών.
• Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ για τη χρηματοδότηση
των σπουδών τους σε χώρα, διαφορετική από τη χώρα διαμονής τους.
• Ανταλλαγές, συνεργασία και ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα
της ανώτατης εκπαίδευσης και της νεολαίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα ατόμων, το πρόγραμμα Erasmus+
υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:
• Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (SMS)
• Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (SMP)
• Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (STA)
• Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (STT)
και σε αυτό συμμετέχουν:
• τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, η Νορβηγία, η Τουρκία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
και, από το 2019, η Σερβία, και
• χώρες εκτός της Ε.Ε. (οι λεγόμενες "χώρες εταίροι" του Προγράμματος),
υπό προϋποθέσεις, για τις δράσεις Διεθνούς Κινητικότητας (International Mobility).
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Μέρος β:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+
είναι διαθέσιμες στον ιστοσύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm

Πρόγραμμα
Erasmus+
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ΑΠΚΥ ΚΑΙ
ΠρΟΓρΑΜΜΑ
ErASMuS+
Τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πρόγραμμα Erasmus+ συντονίζει και
διαχειρίζεται το Γραφείο Κινητικότητας της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και
Επικοινωνίας.
Το Γραφείο Κινητικότητας υποστηρίζει:
• Φοιτητές και απόφοιτους του ΑΠΚΥ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο σπουδών ή
πρακτικής άσκησης σε πανεπιστήμια, οργανισμούς και εταιρείες του εξωτερικού ("εξερχόμενοι
φοιτητές").
• Φοιτητές άλλων πανεπιστημίων που επιθυμούν να μετακινηθούν για περίοδο σπουδών ή
πρακτικής άσκησης στο ΑΠΚΥ ("εισερχόμενοι φοιτητές").
• Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού πανεπιστημίων του εξωτερικού ή του ΑΠΚΥ που επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν μικρής διάρκειας διδασκαλία στο ΑΠΚΥ, ή αντίστοιχα σε συνεργαζόμενο με το
ΑΠΚΥ πανεπιστήμιο του εξωτερικού ("εισερχόμενοι" και "εξερχόμενοι" καθηγητές).
• Προσωπικό (ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό) του ΑΠΚΥ που επιθυμεί να μεταβεί για
κατάρτιση σε ιδρύματα/οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ή μέλη
προσωπικού ξένων πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το ΑΠΚΥ για τη δική
τους επιμόρφωση και κατάρτιση ("εξερχόμενο" και "εισερχόμενο" προσωπικό, αντίστοιχα).

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (SMS)
ή για Πρακτική Άσκηση (SMP)
Οι φοιτητές πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να εξασφαλίσουν
χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας που αφορούν:
α) σε περίοδο σπουδών ("student mobility for studies, sMs") ή
β) σε εκπόνηση πρακτικής άσκησης ("student mobility for placements, sMp") σε πανεπιστήμιο,
οργανισμό ή εταιρεία που εδρεύει σε επιλέξιμη χώρα, διαφορετική από τη χώρα του φορέα
αποστολής και τη χώρα μόνιμης διαμονής τους.
Στην περίπτωση που το ίδρυμα υποδοχής ενός φοιτητή είναι Πανεπιστήμιο απαιτείται
διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ μεταξύ του Πανεπιστημίου υποδοχής και του Πανεπιστημίου
προέλευσης.

ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝη ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΦΟΙΤηΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΝΕρΓΑζΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΑ ΠρΟΣ ΤΟ ΑΠΚΥ
Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αξιοποιεί το ΑΠΚΥ δεν εμποδίζει την
κινητικότητα φοιτητών από οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο συμβατικού ή εξ αποστάσεως τύπου.
Φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν στο ΑΠΚΥ τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση.
Ελάχιστη προϋπόθεση και για τις δύο δράσεις κινητικότητας είναι η σύναψη διαπανεπιστημιακής
συμφωνίας Erasmus+ μεταξύ του ΑΠΚΥ και του πανεπιστήμιου προέλευσης του ενδιαφερόμενου
φοιτητή στα γνωστικά του αντικείμενα. Στις περιπτώσεις αλλόγλωσσων φοιτητών απαιτείται πρόσθετα
τεκμηρίωση ότι κατέχουν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας της αγγλικής γλώσσας που απαιτείται για
κινητικότητα στο ΑΠΚΥ.

α

ΞΕΝΟΙ ΦΟΙΤηΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΠΚΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ Ο ΕΝΔΙΑΦΕρΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤηΤηΣ:

01 Επιλέγει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΠΚΥ που τον ενδιαφέρει, καθώς και τις συγκεκριμένες
Θεματικές Ενότητες/μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει στο ΑΠΚΥ. Ακολούθως,
ετοιμάζει προσχέδιο της «Συμφωνίας Σπουδών», γνωστή και ως "learning agreement", έγγραφο
που παρέχει το Πανεπιστήμιό του, την οποία αποστέλλει στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ
(erasmus@ouc.ac.cy) ώστε:
α) να επιβεβαιωθεί η αντιστοιχία των μαθημάτων (και των μονάδων ECTs) του Πανεπιστημίου
του με τις Θεματικές Ενότητες του ΑΠΚΥ, και
β) να λάβει προκαταρκτική έγκριση από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου προγράμματος
σπουδών στο ΑΠΚΥ για την πραγματοποίηση της κινητικότητάς του.
02 Υποβάλλει αίτηση στο Πανεπιστήμιό του για εξασφάλιση χορηγίας Erasmus+ σύμφωνα με τις
κείμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Εάν η αίτησή του είναι επιτυχής, τότε προωθεί στο Γραφείο
Κινητικότητας του ΑΠΚΥ όλες τις λεπτομέρειες της εγκριθείσας δραστηριότητας.
03 Συμπληρώνει και υποβάλλει τα έντυπα που θα του ζητηθούν από το Γραφείο Κινητικότητας (Γ.Κ.)
του ΑΠΚΥ, ώστε να τελεσφορήσει η έγκριση της κινητικότητάς του. Με την παραλαβή των
απαραίτητων εγγράφων, το Γ.Κ. αποστέλλει στον φοιτητή την τελική εγκριθείσα και υπογεγραμμένη
από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «Συμφωνία Σπουδών», επιβεβαιώνοντας έτσι την τελική αποδοχή
του εισερχόμενου φοιτητή για σπουδές στο ΑΠΚΥ.
ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ: Από 3 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών.
ΠΕρΙΟΔΟΣ ΥΠΟβΟληΣ ΑΙΤηΣΕΩΝ:
• Για σπουδές στο ΑΠΚΥ το χειμερινό εξάμηνο ενός ακαδημαϊκού έτους ή για ολόκληρο το
ακαδημαϊκό έτος: το αργότερο μέχρι την 3η εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι διαπανεπιστημιακές συμφωνίες του ΑΠΚΥ
είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστοσύνδεσμο:

• Για σπουδές στο ΑΠΚΥ το εαρινό εξάμηνο ενός ακαδημαϊκού έτους: το αργότερο μέχρι την
3η εβδομάδα του Νοεμβρίου (του προηγούμενου ημερολογιακού έτους).

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/agree
Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εισερχομένη κινητικότητα
φοιτητών για σπουδές στο ΑΠΚΥ επισκεφθείτε τον ιστοσύνδεσμο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/incoming/study
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B

ΞΕΝΟΙ ΦΟΙΤηΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΠΚΥ ΓΙΑ ΠρΑΚΤΙΚη ΑΣΚηΣη

Η κινητικότητα φοιτητών στο ΑΠΚΥ για σκοπούς πρακτικής άσκησης μπορεί να έχει τη μορφή
θέσης βοηθού καθηγητή (teaching assistantship) ή βοηθού ερευνητή (research assistantship) σε
ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια, ή να αφορά σε πρακτική άσκηση στις Διοικητικές Μονάδες του
Πανεπιστημίου (administrative assistantship).
ΕρΕΥΝηΤΙΚΑ ΕρΓΑΣΤηρΙΑ:
• Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων
• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
• Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
• Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης
• Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας
ΔΙΟΙΚηΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
• Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
• Μονάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης
• Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης
• Μονάδα Οικονομικών και Διοίκησης
• Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης
• Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών
• Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ Ο ΕΝΔΙΑΦΕρΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤηΤηΣ:
01 Ετοιμάζει ένα προκαταρτικό πρόγραμμα κατάρτισης, τη λεγόμενη «Συμφωνία Πρακτικής
Άσκησης» ή «Training Agreement», έγγραφο που παρέχει το Πανεπιστήμιό του, την οποία
αποστέλλει στο Γραφείο Κινητικότητας (erasmus@ouc.ac.cy) συνοδευόμενη από επιστολή
δήλωσης της επιθυμίας του να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο ΑΠΚΥ. Όταν το Γ.Κ.
λάβει τη σχετική έγκριση από τον οικείο Προϊστάμενο/Συντονιστή/Ερευνητικό Υπεύθυνο,
θα αποστείλει στον φοιτητή συμπληρωμένη τη Συμφωνία, ως αποδοχή του αιτήματός του.
02 Υποβάλλει αίτηση στο Πανεπιστήμιό του για εξασφάλιση χορηγίας Erasmus+ για την
προτεινόμενη κινητικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Εάν η
αίτησή του είναι επιτυχής, τότε ενημερώνει το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ και προωθεί
όλες οι λεπτομέρειες της εγκριθείσας κινητικότητας.
03 Συμπληρώνει και υποβάλλει τα έντυπα που θα του ζητηθούν από το Γραφείο Κινητικότητας
του ΑΠΚΥ, ώστε να τελεσφορήσει η έγκριση της κινητικότητας, τουλάχιστον δύο (2) μήνες
πριν την προγραμματισμένη έναρξη της πρακτικής άσκησης. Με την παραλαβή των
απαραίτητων εντύπων, το Γ.Κ. αποστέλλει στον φοιτητή την υπογεγραμμένη από όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη «Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης», ως επιβεβαίωση της τελικής αποδοχής
της μετακίνησής του στο ΑΠΚΥ.

Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εισερχομένη κινητικότητα
φοιτητών για πρακτική άσκηση στο ΑΠΚΥ επισκεφθείτε τον ιστοσύνδεσμο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/incoming/practice
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ΕΞΕρΧΟΜΕΝη ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤηΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΚΥ
Φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να υποβάλουν αίτηση και να εξασφαλίσουν
επιχορήγηση για δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές ή για πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια,
εταιρείες ή οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.
Το ΑΠΚΥ ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα Erasmus+ και προς τούτου παρέχει πρόσθετη υποστήριξη και επιπρόσθετη
χρηματοδότηση για την ομαλή μετάβαση και διαμονή τους στο εξωτερικό.

α

ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΦΟΙΤηΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΚΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η δράση «Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές» δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΚΥ να φοιτήσουν με υποτροφία Erasmus+ σε πανεπιστήμιο χώρας
που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διαφορετική από τη χώρα μόνιμης διαμονής τους και την Κύπρο,
έδρα του ΑΠΚΥ.
ΜΕ ΤηΝ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ErASMuS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Ο ΦΟΙΤηΤηΣ:
• επωφελείται εκπαιδευτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά από την εμπειρία
φοίτησης σε πανεπιστήμιο μίας ξένης χώρας,
• αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές του μέσα από τη διδασκαλία
καθηγητών με άλλη παιδεία και κουλτούρα,
• έχει δυνατότητες επαφής με νέα γνωστικά αντικείμενα και διεύρυνσης των γνώσεών του,
• αναπτύσσει την ευρωπαϊκή του ταυτότητα, γνωρίζει νέους πολιτισμούς, γλώσσες και
κουλτούρες,
• βελτιώνει τις κοινωνικές του δεξιότητες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ ΕΧΟΥΝ:
• Προπτυχιακοί φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος σπουδών και άνω και έχουν
ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 2 ετήσιες ή 4 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες στο
ΑΠΚΥ.
• Φοιτητές επιπέδου Μάστερ, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ετήσια ή 2 εξαμηνιαίες
Θεματικές Ενότητες.
ΣηΜ.: Το πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο
απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (ή Θεματικών Ενοτήτων) για τη λήψη του τίτλου σπουδών
τους, δηλαδή υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, η οποία μπορεί να
αντικατασταθεί με περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ
ΚΑθΕ ΕΝΔΙΑΦΕρΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤηΤηΣ ΤΟΥ ΑΠΚΥ ΠρΕΠΕΙ ΝΑ:
01 Αναζητήσει στους οδηγούς σπουδών των Πανεπιστημίων που συνεργάζονται με το ΑΠΚΥ και να
εντοπίσει προγράμματα σπουδών και επιμέρους μαθήματα που προσφέρονται κατά το(α)
εξάμηνο(α) που επιθυμεί να μεταβεί στο εξωτερικό.
02 Συμβουλευθεί και να συνεργασθεί με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών
του για την αντιστοίχιση των μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με Θεματικές Ενότητες που
υπολείπονται για την ολοκλήρωση των σπουδών του στο ΑΠΚΥ.
03 Συμπληρώσει, σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, στη «Συμφωνία Σπουδών»
(learning agreement) τα μαθήματα και την αντιστοιχία των διδακτικών μονάδων στο πανεπιστήμιο
υποδοχής. Η Συμφωνία Σπουδών ελέγχεται και υπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.
04 Συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Αίτηση Erasmus+ και να την υποβάλει μαζί με: (α) τη βεβαίωση
της αναλυτικής βαθμολογίας και (β) την τελική Συμφωνία Σπουδών στο Γραφείο Κινητικότητας
του ΑΠΚΥ (erasmus@ouc.ac.cy), μαζί με τυχόν άλλα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Με την έγκριση της αίτησής του από το ΑΠΚΥ, ο Δικαιούχος πλέον φοιτητής, πρέπει απαραίτητα να
υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στο πανεπιστήμιο υποδοχής κατά τις καταληκτικές ημερομηνίες που
αυτό καθορίζει. Εφόσον αυτή εγκριθεί, ο φοιτητής θα λάβει υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Σπουδών
και από το Πανεπιστήμιο υποδοχής και το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ θα προχωρήσει στη
συνομολόγηση της χρηματοδοτικής του σύμβασης, ώστε να μετακινηθεί ως υπότροφος Erasmus+.
ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ: Από 3 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών.
ΣηΜ.: Φοιτητές του ΑΠΚΥ που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές
Ενότητες, θα πρέπει να μετακινηθούν στο εξωτερικό και για τα δύο εξάμηνα σπουδών ενός
ακαδημαϊκού έτους.
Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εξερχόμενη κινητικότητα
φοιτητών του ΑΠΚΥ για σπουδές στο εξωτερικό επισκεφθείτε τον ιστοσύνδεσμο:

ΑΝΑΓΝΩρΙΣη ΠΕρΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό (μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 20 ECTs ανά
εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχούν σε Θεματικές Ενότητες του ΑΠΚΥ) πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής στο ΑΠΚΥ.
• Το ΑΠΚΥ αναγνωρίζει την περίοδο σπουδών που ο φοιτητής Erasmus+ θα ολοκληρώσει με
επιτυχία στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης),
σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο ΑΠΚΥ, ακόμη και εάν το περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής δεν είναι απόλυτα συμβατό.
• Με τη λήξη της περιόδου κινητικότητας το Πανεπιστήμιο υποδοχής οφείλει να παρέχει στον
φοιτητή αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησε και εξετάστηκε βάσει της
Συμφωνίας Σπουδών. Το ΑΠΚΥ αναγνωρίζει τα μαθήματα αυτά τόσο στο Δελτίο Αναλυτικής
Βαθμολογίας του φοιτητή όσο και στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma supplement), που
εκδίδει με τον τίτλο σπουδών του.

B

ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΦΟΙΤηΤΩΝ/ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΚΥ ΓΙΑ ΠρΑΚΤΙΚη ΑΣΚηΣη

Η δράση «Κινητικότητα φοιτητών και αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση» δίνει τη δυνατότητα
σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΚΥ, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά
και προσφάτως αποφοιτήσαντες να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε
πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν
στο Erasmus+.

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/kinspoudes

ΜΕ ΤηΝ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ErASMuS+ ΓΙΑ ΠρΑΚΤΙΚη ΑΣΚηΣη Ο ΦΟΙΤηΤηΣ/Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ:
• αποκτά πολύτιμη και πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία και διευρύνει τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του,
• γνωρίζει τις οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
• δύναται να ζήσει για ένα διάστημα στο εξωτερικό και να μάθει ή να εξασκηθεί στη χρήση
ξένων γλωσσών,
• εμπλουτίζει το βιογραφικό του και ενισχύει τις προοπτικές εργοδότησής του.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ ΕΧΟΥΝ:
• Προπτυχιακοί φοιτητές, από το 1ο έτος σπουδών
• Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ ή διδακτορικό), από το 1ο έτος σπουδών
• Προσφάτως αποφοιτήσαντες: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για κινητικότητα
και να επιλεγούν από το ΑΠΚΥ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους και
σίγουρα πριν την αποφοίτησή τους. Η δραστηριότητα κινητικότητας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το
αργότερο μέχρι και ένα (1) έτος μετά από την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου σπουδών τους.
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Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας για πρακτική
άσκηση/επαγγελματική κατάρτιση εξασφαλίζουν το έγγραφο
Europass, το οποίο καταγράφει και πιστοποιεί τις γνώσεις και
δεξιότητες που αποκτώνται στο εξωτερικό. Το Europass συνοδεύει το
βιογραφικό σημείωμα κάθε ατόμου και προσφέρει στους εργοδότες
τη δυνατότητα να κατανοήσουν πληρέστερα τις δεξιότητες και τα
προσόντα του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ
ΚΑθΕ ΕΝΔΙΑΦΕρΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤηΤηΣ ΤΟΥ ΑΠΚΥ:

01 Αναζητά και εντοπίζει τον οργανισμό υποδοχής που τον ενδιαφέρει από τον κατάλογο με τις
θέσεις πρακτικής άσκησης που ανακοινώνει το ΑΠΚΥ. Εάν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην
εύρεση κατάλληλου οργανισμού μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Κινητικότητας
(erasmus@ouc.ac.cy) για συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια, αλλά και να αναζητήσει
θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του διαδικτύου ή/και σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό
Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών του.
02 Έρχεται σε επικοινωνία με τους οργανισμούς που τον ενδιαφέρουν, αποστέλλοντας
ηλεκτρονικά το βιογραφικό του σημείωμα μαζί με μια συνοδευτική επιστολή, κάνοντας
γνωστό το ενδιαφέρον του για εκπόνηση πρακτικής άσκησης/κατάρτισης.
03 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ετοιμάζει και αποστέλλει τη «Συμφωνία Πρακτικής
Άσκησης» (Training agreement) στον οργανισμό υποδοχής για να συμπληρωθούν οι
απαιτούμενες πληροφορίες που εξειδικεύουν την πρακτική του άσκηση (τομείς αρμοδιοτήτων
και κατάρτισης, ωράριο, κ.λπ.). Αφού η Συμφωνία ολοκληρωθεί και υπογραφεί από τον
οργανισμό υποδοχής, την αποστέλλει στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνό του στο ΑΠΚΥ, για τον
δικό του έλεγχο και υπογραφή.

ΧΟρηΓΙΑ ErASMuS+
Οι δικαιούχοι φοιτητές του ΑΠΚΥ, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές ή
για πρακτική άσκηση λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα διαβίωσης, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και τη
διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό, καθώς και επίδομα ταξιδιού (υπό προϋποθέσεις) και πάλι
ανάλογα με τη χώρα υποδοχής τους (βλ. ενότητα Χρηματοδότηση Erasmus+).
Στην περίπτωση κινητικότητας για σπουδές, οι υπότροφοι Erasmus+ δεν καταβάλλουν δίδακτρα στο
πανεπιστήμιο υποδοχής, αλλά αποπληρώνουν τα δίδακτρα των Θεματικών Ενοτήτων στο ΑΠΚΥ.

04 Υποβάλλει στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ (στο erasmus@ouc.ac.cy) την Αίτηση Erasmus+
και τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, μαζί με τυχόν άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
Με την έγκριση της αίτησής του από το ΑΠΚΥ, ο Δικαιούχος πλέον φοιτητής, θα λάβει από το
Γραφείο Κινητικότητας τη χρηματοδοτική του σύμβαση, ώστε να μπορεί να αρχίσει την κινητικότητά
του ως υπότροφος Erasmus+.
ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ: Από 2 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών.
Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών του ΑΠΚΥ
για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό επισκεφθείτε τον ιστοσύνδεσμο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/smp

ΑΝΑΓΝΩρΙΣη ΠρΑΚΤΙΚηΣ ΑΣΚηΣηΣ
Η επιχορηγημένη από το Erasmus+ πρακτική άσκηση, την οποία ο φοιτητής θα υλοποιήσει με επιτυχία
στο ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής, αναγνωρίζεται από το ΑΠΚΥ και καταγράφεται στο Παράρτημα
Διπλώματος (Diploma Supplement), που εκδίδεται με τον τίτλο σπουδών του.
Στην περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του οικείου Προγράμματος Σπουδών στο ΑΠΚΥ
αποφασίσει να δηλώσει στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης ότι στον φοιτητή θα πιστωθούν και
μονάδες ECTs, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει με το πέρας της επιτυχής ολοκλήρωσης της
κινητικότητας, στην πίστωση των μονάδων αυτών στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.
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Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού
για Διδασκαλία (STA)
Το πρόγραμμα Erasmus+ δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές, αλλά προσφέρει ευκαιρίες
κινητικότητας και στο ακαδημαϊκό προσωπικό ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα,
το πρόγραμμα επιχορηγεί δραστηριότητες κινητικότητας για μετάβαση σε συνεργαζόμενα
πανεπιστήμια του εξωτερικού και υλοποίηση Προγράμματος Διδασκαλίας, διάρκειας τουλάχιστον
οκτώ (8) διδακτικών ωρών την εβδομάδα, για περίοδο που δεν ξεπερνά τους δύο (2) μήνες.
Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες κινητικότητας σε οποιαδήποτε
χώρα συμμετέχει στο Πρόγραμμα εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής τους και της έδρας του
Πανεπιστημίου τους.

ΚΥρΙΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
ΕΙΝΑΙ:

• η επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των ακαδημαϊκών,
• η ενθάρρυνση του ακαδημαϊκού προσωπικού και των συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν το φάσμα και το
περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών,
• η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές
μεθόδους,
• η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές, που για διάφορους λόγους
δεν μπορούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές, να
παρακολουθήσουν διαλέξεις από καθηγητές πανεπιστημίων άλλων
χωρών, ώστε να επωφεληθούν από την εμπειρογνωμοσύνη τους και να
διευρύνουν τις δικές τους γνώσεις.
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ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑθηΓηΤΕΣ

ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑθηΓηΤΕΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕρΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ErASMuS+
Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ξένων πανεπιστημίων μπορούν, μέσω της δράσης «Κινητικότητα
Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία, Erasmus+ sTa», να πραγματοποιήσουν περίοδο
διδασκαλίας στο ΑΠΚΥ. Για τη μετακίνηση και τη διαμονή τους στην Κύπρο λαμβάνουν χορηγία από
το Πανεπιστήμιό τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@ouc.ac.cy, ώστε να έρθει σε επαφή με τον Ακαδημαϊκό
Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών, στο οποίο επιθυμεί να διδάξει, και να συμφωνήσουν από
κοινού το πρόγραμμα διδασκαλίας και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής του.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙρηΣΕΙΣ ΄η ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ErASMuS+
Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο ΑΠΚΥ να προσκαλέσει διδάκτορες, επιφανείς
ομιλητές, εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες και άλλους εκπαιδευτικούς, που δεν απασχολούνται
σε πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για να εκπονήσουν ένα σύντομο πρόγραμμα
διδασκαλίας στα Προγράμματα Σπουδών του. Σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή της χορηγίας,
που αφορά στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του επισκέπτη καθηγητή, γίνεται από το ΑΠΚΥ και
το κονδύλι που διαθέτει για τον σκοπό αυτό από το πρόγραμμα Erasmus+.
Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών του ΑΠΚΥ, που επιθυμεί να προσκαλέσει
διδακτικό προσωπικό από το εξωτερικό, επικοινωνεί μαζί του και αφού συμφωνηθεί το Πρόγραμμα
Διδασκαλίας, υποβάλλει σχετική αίτηση για χρηματοδότηση στο Γραφείο Κινητικότητας (erasmus@
ouc.ac.cy) στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΠΚΥ (μέλη ΔΕΠ, και μέλη ΣΕΠ με την
προϋπόθεση ότι δεν εργοδοτούνται σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα),
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ ακολουθούν τα εξής βήματα:
01 Ο κάθε ενδιαφερόμενος αποφασίζει την περίοδο και το πρόγραμμα διδασκαλίας που επιθυμεί να
υλοποιήσει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού που συνεργάζεται με το ΑΠΚΥ και εξασφαλίζει
γραπτή πρόσκληση για τη διδασκαλία του.
02 Συμπληρώνει και υποβάλλει στο erasmus@ouc.ac.cy: (α) την Αίτηση Συμμετοχής στη δράση
Erasmus+ sTa, και (β) το προτεινόμενο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ.
03 Εφόσον επιλεγεί από το αρμόδιο Σώμα του ΑΠΚΥ και εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την
πραγματοποίηση δραστηριότητας κινητικότητας στο εξωτερικό υπογράφει τη Χρηματοδοτική
Σύμβαση Erasmus+.
04 Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας και την επιστροφή στον τόπο διαμονής του, ο Δικαιούχος
υποβάλλει στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα,
ώστε να του καταβληθεί η χορηγία Erasmus+.

ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧρηΜΑΤΟΔΟΤηΣη ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ:
Η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας ακαδημαϊκού προσωπικού για διδασκαλία είναι οι δύο (2) ημέρες,
ενώ η μέγιστη οι δύο (2) μήνες. Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει
τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι ακαδημαϊκοί έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν
παράλληλα με το πρόγραμμα διδασκαλίας τους και πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης στο
Πανεπιστήμιο υποδοχής, συνδυάζοντας έτσι τις δράσεις «Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία»
και «Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση». Στην περίπτωση αυτή, ο απαιτούμενος χρόνος
διδασκαλίας, που κανονικά είναι τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες, μειώνεται.
Το ΑΠΚΥ καταβάλλει στον κάθε συμμετέχοντα ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης προς
και από τη χώρα του Πανεπιστημίου υποδοχής, καθώς και ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα διαβίωσης
για τις επιλέξιμες ημέρες πραγματοποίησης της κινητικότητας (βλ. ενότητα Χρηματοδότηση
Erasmus+).
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Κινητικότητα Προσωπικού
για κατάρτιση (STT)
Πέρα από την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει
ευκαιρίες κινητικότητας και για κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό
προσωπικό ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο εξωτερικό με
σκοπό την επιμόρφωση και κατάρτισή του σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες ή άλλους
οργανισμούς.
Η κατάρτιση μπορεί να έχει τη μορφή συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course),
επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing), ή να αφορά συμμετοχή σε οργανωμένες
εβδομάδες επιμόρφωσης (international staff weeks) που διοργανώνουν Πανεπιστήμια του
εξωτερικού.

ΚΥρΙΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
ΕΙΝΑΙ:

• η παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης και επιμόρφωσης,
• η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας
μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και την ενημέρωση για καλές
πρακτικές πανεπιστημίων/οργανισμών του εξωτερικού,
• η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΚΥ και πανεπιστημίων
και οργανισμών του εξωτερικού.

ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟ ΠρΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧηΣ

ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝΟ ΠρΟΣΩΠΙΚΟ
Προσωπικό ξένων πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Erasmus+ μπορεί να επισκεφθεί το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο την κατάρτισή του και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων
σε τομείς που αφορούν στις αρμοδιότητές του. Το εισερχόμενο προσωπικό έχει την ευκαιρία να
επωφεληθεί από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο ΑΠΚΥ
και να βιώσει νέες εμπειρίες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες του.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση erasmus@ouc.ac.cy, ώστε να εκδηλώσει την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει
Πρόγραμμα Κατάρτισης. Αφού λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εξασφαλίσει χορηγία Erasmus+
από το πανεπιστήμιό του, ενημερώνει ανάλογα το Γ.Κ. και είναι πλέον σε θέση να οριστικοποιήσει τη
δραστηριότητα κινητικότητας και να επισκεφθεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η κατάρτιση μπορεί να αφορά στη συμμετοχή του προσωπικού στην Erasmus+ Εβδομάδα Εργασίας
(International Staff Week), που πραγματοποιεί το ΑΠΚΥ μέσα στον Μάιο – Ιούνιο κάθε χρόνο,
ή να έχει τη μορφή επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) στις εξής Διοικητικές
Μονάδες του Πανεπιστημίου:
• Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
• Μονάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης
• Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης
• Μονάδα Οικονομικών και Διοίκησης
• Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης
• Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών
• Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
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Το κάθε μέλος του προσωπικού του ΑΠΚΥ (διοικητικό, ακαδημαϊκό και ερευνητικό
προσωπικό) που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ και να πραγματοποιήσει
δραστηριότητα κινητικότητας για κατάρτιση στο εξωτερικό, θα πρέπει να ακολουθήσει τα
εξής βήματα:
01 Σε συνεννόηση με τον άμεσα Προϊστάμενό του (όπου απαιτείται), αποφασίζει το είδος της
κατάρτισης, καθώς και τον οργανισμό/ίδρυμα υποδοχής που τον ενδιαφέρει. Στη συνέχεια,
έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό υποδοχής, ώστε να εξασφαλίσει γραπτή προέγκριση του
προτεινόμενου Προγράμματος Κατάρτισης.
02 Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά:
α) την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ και
β) το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που
ανακοινώνεται από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ. Η επιλογή των μελών του
προσωπικού που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση γίνεται από αρμόδιο Σώμα του Πανεπιστημίου
και ο κάθε Δικαιούχος υπογράφει Χρηματοδοτική Σύμβαση Erasmus+ με το ΑΠΚΥ.
03 Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας και την επιστροφή στον τόπο διαμονής του, ο υπότροφος
υποβάλλει στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα,
ώστε να του καταβληθεί η χορηγία Erasmus+.
ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧρηΜΑΤΟΔΟΤηΣη ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ:
Η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας για κατάρτιση στο εξωτερικό είναι οι δύο (2) ημέρες, ενώ η
μέγιστη οι δύο (2) μήνες.
Το ΑΠΚΥ καταβάλλει στον κάθε συμμετέχοντα ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης προς
και από τη χώρα του Πανεπιστημίου/Οργανισμού υποδοχής καθώς και ποσό που αντιστοιχεί στα
έξοδα διαβίωσης για τις επιλέξιμες ημέρες πραγματοποίησης της κινητικότητας (βλ. ενότητα
Χρηματοδότηση Erasmus+).
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ΧρηΜΑΤΟΔΟΤηΣη
ErASMuS+

ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟ ΠρΟΣΩΠΙΚΟ (ΕρΕΥΝηΤΙΚΟ, ΑΚΑΔηΜΑϊΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚηΤΙΚΟ):
Το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης Erasmus+ για κάθε επιλέξιμη διανυκτέρευση σε οργανισμό
υποδοχής του εξωτερικού καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως ακολούθως: 7

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝηΣηΣ
ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤηΤΕΣ & ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟ ΠρΟΣΩΠΙΚΟ
(ΑΚΑΔηΜΑϊΚΟ, ΕρΕΥΝηΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚηΤΙΚΟ):
H χορηγία για έξοδα μετακίνησης παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις που η κινητικότητα προς τη
χώρα υποδοχής αρχίζει από την Κύπρο ή από άλλες απομακρυσμένες περιφέρειες, την Ισλανδία,
την Μάλτα, και άλλες υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
Οι αποστάσεις υπολογίζονται με τη χρήση του ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
και η χορηγία που αναλογεί σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ErASMuS+ ΔΙΕθΝηΣ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ

ΧΟρηΓΙΑ ΔΙΑβΙΩΣηΣ
ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤηΤΕΣ:
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ανάλογα
με τη χώρα υποδοχής, ως εξής:

Το πρόγραμμα Erasmus+ από το 2015 προβλέπει τη μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους»
του προγράμματος). Κύριες επιδιώξεις, μεταξύ άλλων, είναι:
• Η ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων και πανεπιστημίων τρίτων χωρών.
• Η διεύρυνση των ευκαιριών και δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων της Ευρώπης
και τρίτων χωρών σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό επίπεδο.
• Η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου
σπουδών) και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) από και προς τις Χώρες Εταίρους είναι
η συνομολόγηση Διαπανεπιστημιακής Συμφωνίας Erasmus+ (Erasmus+ Inter-Institutional
Agreement) μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Υπογράφοντας τη Συμφωνία αυτή τα πανεπιστήμια των
Xωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό
Χάρτη Erasmus+. Στην περίπτωση διεθνούς κινητικότητας φοιτητών για σπουδές, τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις πιστωτικές μονάδες
(ECTs ή άλλες) που αποκτούν οι φοιτητές στο πλαίσιο της κινητικότητάς τους.
ΕΠΙλΕΞΙΜΕΣ ΧΩρΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕρΓΑζΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΑ:
Για την περίοδο 2017 - 2019 το ΑΠΚΥ έχει εξασφαλίσει κονδύλια για κινητικότητες προς και από
συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Ιράν, Ιορδανία,
λίβανος, Παλαιστίνη, ρωσία, Ουκρανία, Νότιος Αφρική, Σερβία, Γεωργία και Τυνησία.

Οι διαπανεπιστημιακές συμφωνίες του ΑΠΚΥ με Πανεπιστήμια που εδρεύουν σε Χώρες
Εταίρους του προγράμματος Erasmus+ είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστοσύνδεσμο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/agree
7Ê ΣύμφωναÊμεÊτιςÊχρηματοδοτικέςÊοδηγίεςÊτουÊΠρογράμματοςÊErasmusÊ+,ÊστηνÊπερίπτωσηÊπουÊηÊπερίοδοςÊκινητικότηταςÊξεπερνάÊτιςÊ14Êημέρες,ÊηÊεπιχορήγησηÊγιαÊτηÊ15ηÊμέχριÊ
Ê τηνÊ60ηÊημέραÊμειώνεταιÊστοÊ70%ÊτουÊποσούÊπουÊαναγράφεταιÊστονÊενÊλόγωÊπίνακα.
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ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΑΚΑΔηΜΑϊΚΟΥ ΠρΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑ ΠρΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩρΕΣ ΕΤΑΙρΟΥΣ

ΧρηΜΑΤΟΔΟΤηΣη
ErASMuS+ ΔΙΕθΝηΣ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ

ΔΥΝηΤΙΚη ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ:
Από πέντε (5) ημέρες μέχρι δύο (2) μήνες. Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, κάθε Δικαιούχος
δεν μπορεί να λάβει χορηγία Erasmus+ (ημερήσιο επίδομα) για περισσότερες από πέντε (5)
επιλέξιμες εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝηΣηΣ

ΠρΟϋΠΟθΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥλΟΠΟΙηΣη ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ:
• Ο Δικαιούχος, εισερχόμενος ή εξερχόμενος καθηγητής, υποχρεούται να διδάξει τουλάχιστον
οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
• Η επιλέξιμη διδασκαλία απαιτεί και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία φοιτητών. Για τους
εισερχόμενους διδάσκοντες, το οικείο πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ αναλαμβάνει τη
διοργάνωση διαλέξεων ή/και σεμιναρίων όπου η παρουσία φοιτητών του προγράμματος θα είναι
απαραίτητη.

ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤηΤΕΣ, ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟ
ΠρΟΣΩΠΙΚΟ:
Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις
υπολογίζονται με τη χρήση του ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
και η χορηγία κατά περίπτωση αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΠρΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑρΤΙΣη
ΠρΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩρΕΣ ΕΤΑΙρΟΥΣ
ΔΥΝηΤΙΚη ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ:
Από πέντε (5) ημέρες μέχρι δύο (2) μήνες. Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, κάθε Δικαιούχος
δεν μπορεί να λάβει χορηγία Erasmus+ (ημερήσιο επίδομα) για περισσότερες από πέντε (5)
επιλέξιμες εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού.
KΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ ΦΟΙΤηΤΩΝ
ΠρΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩρΕΣ ΕΤΑΙρΟΥΣ
ΔΥΝηΤΙΚη ΔΙΑρΚΕΙΑ ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑΣ:
Η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές είναι οι τρεις (3) μήνες, ενώ για
πρακτική άσκηση είναι οι δύο (2) μήνες. Και για τις δύο δράσεις η μέγιστη διάρκεια κινητικότητας
είναι οι δώδεκα (12) μήνες.

ΧΟρηΓΙΑ ΔΙΑβΙΩΣηΣ
ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤηΤΕΣ:
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ως εξής:

ΕΙΣΕρΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΕρΧΟΜΕΝΟ ΠρΟΣΩΠΙΚΟ:
Το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης Erasmus+ για κάθε επιλέξιμη διανυκτέρευση
καθορίζεται ως ακολούθως:
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
ΑΠΚΥ ΚΑΙ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ErASMuS+
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η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί
της Μεσογείου σε έκταση και πληθυσμό. η
ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε
το 1960 και από την 1η Μαΐου 2004 καθίσταται
πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γεωγραφικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων (Ευρώπη, Ασία και Αφρική), αν και
ιστορικά, πολιτιστικά, οικονομικά και ιδεολογικά
είχε πάντοτε στενότερους δεσμούς με τη Δύση. η
Κύπρος σήμερα, αποτελεί το νοτιοανατολικότερο
άκρο της E.E., αλλά και της Ευρώπης. Είναι
ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς
προορισμούς της και είναι τόπος με ιστορία
10.000 χρόνων, ένα φαινόμενο φυσικής ομορφιάς
και γεωστρατηγικής σημασίας, με μνημεία που
αποτελούν μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό
πλούτο.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤηΝ ΚΥΠρΟ
Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ε.Ε. και όλοι οι πολίτες των υπολοίπων κρατών μελών και των προς
ένταξη στην Ε.Ε. χωρών, όπως επίσης και οι πολίτες της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν
και της Νορβηγίας, μπορούν να εισέλθουν στο νησί με παρουσίαση της πολιτικής/αστυνομικής
τους ταυτότητας. Πολίτες όλων των υπολοίπων χωρών μπορούν να εισέλθουν στην Κύπρο εάν είναι
κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εφόσον κατέχουν ή έχουν λάβει θεώρηση εισόδου (βίζα).
Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου, καθώς και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσιού και Πάφου, τα οποία βρίσκονται υπό
τον εποπτικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Η είσοδος στην Κύπρο από οποιοδήποτε
άλλο σημείο (Τουρκοκρατούμενες περιοχές) είναι παράνομη.

Μέρος Γ:
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Γενικές
Πληροφορίες για
την Κύπρο

Οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική, οι οποίες
χρησιμοποιούνται από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, αντίστοιχα. Η
αγγλική γλώσσα είναι ευρέως διαδεδομένη στους κατοίκους του νησιού.
ΧρηΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑλλΑΓΜΑ
Το Ευρώ είναι το νόμισμα της Δημοκρατίας. Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
προσφέρουν υπηρεσίες συναλλάγματος και δίνουν καθημερινά πληροφορίες για τις τιμές του ευρώ
έναντι των ξένων νομισμάτων. Οι πιστωτικές κάρτες είναι σχεδόν όλες ευρέως αποδεκτές.

Erasmus+ Information Booklet 2019 - 2020

31

Για να καλέσετε την Κύπρο από το εξωτερικό, σχηματίζετε
00357 και μετά τον οκταψήφιο αριθμό τηλεφώνου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤηλΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΟλΕΩΝ ΤηΣ ΚΥΠρΟΥ

+357
+357
+357
+357
+357

22
23
24
25
26

λΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
λΑρΝΑΚΑ

ΤηλΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤηΣ ΑΝΑΓΚηΣ

199/122
199/122
199/122

ΙΑΤρΙΚη βΟηθΕΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΥρΟΣβΕΣΤΙΚη

λΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο περιορίζονται στις υπηρεσίες λεωφορείων, που όμως
επαρκούν για τις ανάγκες του κάθε επισκέπτη, αφού υπάρχουν συγκοινωνίες στις μεγαλύτερες
πόλεις του νησιού, υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν, με τακτικά καθημερινά δρομολόγια,
τις μεγάλες πόλεις μεταξύ τους και με τα τουριστικά κέντρα, καθώς και λεωφορεία που συνδέουν
χωριά με κοντινές πόλεις. Επίσης, λεωφορεία εκτελούν καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς από
και προς τα αεροδρόμια, ενώ υπάρχει πάντα και η επιλογή της χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών, όπως
είναι τα ταξί.
ΕρΓΑΣΙΜΕΣ ΩρΕΣ ΚΑΙ ΔηΜΟΣΙΕΣ ΑρΓΙΕΣ
Η τοπική ώρα της Κύπρου είναι GMT+2 (ώρα Ανατολικής Ευρώπης).
Οι ώρες εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή, από τις 07:30/08:30 π.μ. μέχρι τις 15:00/16:00 μ.μ., αντίστοιχα.
Οι παρακάτω ημέρες είναι οι καθιερωμένες δημόσιες αργίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλες οι
υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι τράπεζες και οι περισσότερες ιδιωτικές
επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, αν και καταστήματα και ορισμένες υπηρεσίες σε τουριστικές
περιοχές παραμένουν ανοικτά.

ΠΟλΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟρΙΑ
Η Κύπρος είναι μια χώρα με πολιτισμό και ιστορία χιλιάδων χρόνων. Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη
ανθρώπινη δραστηριότητα στο νησί χρονολογείται γύρω στο 10ο αιώνα π.Χ. κατά τη νεολιθική
εποχή. Οι πρώτοι Μυκηναίοι (Έλληνες) εγκαταστάθηκαν στο νησί γύρω στη 2η χιλιετία π.Χ., ενώ
λόγω της σημαντικής στρατηγικής της θέσης στη περιοχή της Μεσόγειου, η Κύπρος κατελήφθη από
πολλές μεγάλες δυνάμεις (δυναστείες), συμπεριλαμβανομένων των αυτοκρατοριών των Αιγυπτίων,
των Περσών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου (333 π.Χ.), της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου,
της Αραβίας, της Γαλλικής δυναστείας, των Ενετών και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1571 και
1878 μ.Χ.), μέχρι που τέθηκε υπό βρετανική διοίκηση (αποικιοκρατία) το 1878.
Οικισμοί από τη Νεολιθική Εποχή, Ελληνορωμαϊκά θέατρα και μνημεία, κάστρα από την εποχή των
Σταυροφόρων, τείχη από την Ενετοκρατία, μνημεία από την Οθωμανική αυτοκρατορία και κτίρια που
χρονολογούνται από την περίοδο της Αγγλοκρατίας, είναι τα εναπομείναντα αποδεικτικά στοιχεία
για την ύπαρξη και επιρροή των διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από το νησί.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεολιθικής Εποχής στη Χοιροκοιτία είναι ένας από τους πλέον
σημαντικούς και καλοδιατηρημένους χώρους προϊστορικού οικισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Χρονολογείται γύρω στα 8.000 χρόνια π.Χ. και αποτελεί Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UnEsCo από το 1998. Στην Πάφο, αξιοσημείωτα είναι τα πανέμορφα επιδαπέδια
ψηφιδωτά της Ρωμαϊκής Εποχής και οι επιβλητικοί Τάφοι των Βασιλέων, ενώ πρόσφατα η
αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε ανεκτίμητης αξίας ψηφιδωτά, τα οποία χρονολογούνται τον 4
αιώνα μ.Χ. Μεταξύ Πάφου και Λεμεσού βρίσκεται το Ρωμαϊκό θέατρο του Κουρίου, όπου μέχρι και
σήμερα πραγματοποιούνται μουσικές και θεατρικές παραστάσεις με φόντο τη Μεσόγειο θάλασσα.
Πολλά δείγματα Βυζαντινής τέχνης διατηρήθηκαν στο νησί και μπορείτε να τα δείτε στις
πολύχρωμες τοιχογραφίες Κυπριακών εκκλησιών, δέκα από τις οποίες έχουν συμπεριληφθεί στη
λίστα της Παγκόσμιας κληρονομιάς της UnEsCo. Η περιφέρεια της Λεμεσού υπερηφανεύεται για
τα επιβλητικά της κάστρα και την αρχαία πόλη της Αμαθούντας, ενώ η παλαιά πόλη της Λευκωσίας
περιβάλλεται από τείχη που ανήγειραν οι Ενετοί ηγεμόνες. Στη Λευκωσία βρίσκεται επίσης το
Κυπριακό Μουσείο, στο οποίο ξετυλίγεται όλη η ιστορία του νησιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κύπρο μπορείτε να επισκεφθείτε
τον διαδικτυακό τόπο του Υφυπουργείου Τουρισμού:
http://www.visitcyprus.com/wps/portal
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ΤρΙΤΟβΑθΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣη

ΔΙΑΜΟΝη

Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα
στρατηγικού προγραμματισμού που εφαρμόζεται με στόχο την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης, η
οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ανάγκες και επιδιώξεις όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στη χώρα και σημειώθηκε σημαντική αύξηση των σχετικών δημόσιων δαπανών, ώστε η Κύπρος
να καθιερωθεί ως περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Εξάλλου, σύμφωνα με
πρόσφατες στατιστικές μελέτες, η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Τα δημόσια πανεπιστήμια ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τη σχετική νομοθεσία και
χρηματοδοτούνται κυρίως από κρατικές χορηγίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν τρία κρατικά
πανεπιστήμια στην Κύπρο, δύο εκ των οποίων λειτουργούν στην πρωτεύουσα -το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου- και ένα στη Λεμεσό (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου). Στο νησί λειτουργούν ακόμη ιδιωτικά πανεπιστήμια, τρία εκ των οποίων εδρεύουν
στη Λευκωσία, ένα στην Πάφο και ένα στη Λάρνακα, καθώς επίσης πληθώρα ιδιωτικών σχολών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν διαθέτει πανεπιστημιακές εστίες. Ωστόσο, στη Λευκωσία, δεν
είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί διαμονή κάθε τύπου, σε λογικές τιμές, με βάση τις προτιμήσεις και
την οικονομική κατάσταση του καθενός. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ στο
erasmus@ouc.ac.cy και το προσωπικό του είναι πάντα διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει, με επιλογές
διαμονής είτε σε καταλύματα και ξενοδοχεία, είτε σε εστίες άλλων πανεπιστημίων που εδρεύουν στη
Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορείτε να
επισκεφθείτε τον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας:
http://www.highereducation.ac.cy/gr/index.html

η ζΩη ΣΤη λΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΔρΑ ΤΟΥ ΑΠΚΥ
Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα του νησιού και η μεγαλύτερη πόλη του. Η παλιά πόλη περιβάλλεται
από Ενετικό πέτρινο οχυρωματικό τείχος με τάφρο και προπύργια. Εντός της παλιάς πόλης έχει
αναπτυχθεί έντονη κοινωνική ζωή με καφετέριες, εστιατόρια, κέντρα ψυχαγωγίας και χώρους
θεάτρου και πολιτισμού. Ένα από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος είναι το Κυπριακό Μουσείο,
στο οποίο φιλοξενείται η μεγαλύτερη συλλογή αρχαιολογικών καλλιτεχνημάτων στο νησί,
συμπεριλαμβανομένων ενός αγαλματιδίου της Αφροδίτης των Σόλων και του αυθεντικού ψηφιδωτού
της Λήδας και του Κύκνου. Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της πόλης μπορείτε να
βρείτε στο Μουσείο Λεβέντη, ενώ στο Βυζαντινό Μουσείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου μπορεί
κάποιος να θαυμάσει σπάνιες Βυζαντινές εικόνες.
ΜΕΤΑΦΟρΕΣ ΑΠΟ / ΠρΟΣ ΤΟ ΑΕρΟΔρΟΜΙΟ
Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας (iaTa: ΑΚΖ) (iCao:lClk) βρίσκεται 4 χλμ νοτιοδυτικά της
πόλης της Λάρνακας και είναι το κοντινότερο στη Λευκωσία (49 χλμ.). Το δεύτερο αεροδρόμιο του
νησιού είναι ο Διεθνές Αερολιμένας Πάφου (iaTa: pF0, ΙCao: lCpH) σε απόσταση 146 χλμ. μακριά
από την πρωτεύουσα. Τα δύο αεροδρόμια είναι προσβάσιμα με ιδιωτικά αυτοκίνητα, ταξί και άλλα
μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤη λΕΥΚΩΣΙΑ
Η Λευκωσία διαθέτει δίκτυο δημόσιων λεωφορείων. Όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία την
Πλατεία Σολωμού, στο κέντρο της πόλης και καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιοχές της. Τα
δρομολόγια ξεκινούν κάθε 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με τον προορισμό, ενώ είναι λίγο πιο αραιά τα
Σαββατοκύριακα. Επίσης ο Δήμος Λευκωσίας έχει δρομολογήσει δικά του λεωφορεία, τα γνωστά ως
«κίτρινα λεωφορεία», τα οποία καλύπτουν, χωρίς κόστος, την εντός των τειχών πόλη και το αστικό
της κέντρο.
Στη Λευκωσία λειτουργούν επίσης πολλές υπηρεσίες ταξί, ενώ στην Πλατεία Ελευθερίας, στο
κέντρο της πόλης, υπάρχει σημείο στο οποίο μπορείτε να βρείτε ταξί καθ’ όλη τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου. Τα κόμιστρα καθορίζονται από ειδική νομοθεσία και οι οδηγοί υποχρεούνται να
χρησιμοποιούν ταξίμετρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Λευκωσία μπορείτε να αντλήσετε
από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λευκωσίας:
Περισσότερες πληροφορίες για τη μετακίνησή σας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο

http://www.nicosia.org.cy/greekhome.asp

http://www.aboutcyprus.org.cy/gr/transportation
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Ιωάννα Κυριαζή / Ioanna Kyriazi
Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση /
student Mobility for placements
@ stavros giannaros architectes
(Βέλγιο / belgium)

Νικόλαος βαρέλλας /
Nikos Varellas
Κινητικότητα Φοιτητών για
Πρακτική Άσκηση / student
Mobility for placements
@ poligon Creative Centre
(Σλοβενία / slovenia)

Γιώργος Σφυριδάκης /
George Sfyridakis
Κινητικότητα Φοιτητών για
Σπουδές / student Mobility for
studies
@ University College of Economics
and Culture (Λετονία / latvia)
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The
International
Relations,
Development
and
Communication Unit (IRDC) supports the University’s
authorities and community, through the development
of international partnerships with other universities,
research centres and organisations, the enhancement of a
continuous and active participation of the Open University
of Cyprus (OUC) in mobility programmes, as well as the
endorsement of the scientific and educational work of the
University. Additionally, IRDC has sole responsibility for the
coordination of quality assurance policies and measures
related to academic and administrative processes, as well
as the promotion and strengthening of the University’s
public image in Cyprus and abroad.
The OUC Mobility Office, operating under the International
Relations, Development and Communication Unit, is
responsible for the organisation and management of the
Erasmus+ mobility activities. It organises inter-university
agreements and monitors their implementation, provides
information about the University to external agencies,
universities/organisations and interested foreign students/
staff that plan to visit OUC, while also offering assistance
on the Erasmus+ Programme to students, academic,
research and administrative staff of the Open University
of Cyprus.

CONTACT INFORMATION
ERAsMUs+ INsTITUTIONAl COORDINATOR: Ms. Erato – Ioanna Sarri
EMAIl: sarri@ouc.ac.cy
sTUDENT AND sTAFF MObIlITy: Ms. Andrea Sakka
EMAIl: erasmus@ouc.ac.cy
TElEPhONE NUMbER: (+357) 22 411 717 / 659
OFFICE hOURs:

Monday - Friday
8.00 am – 3.00 pm
POsTAl ADDREss:

02
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International Relations,
Development and
Communication Unit

Open University of Cyprus
International Relations, Development and Communication Unit, Mobility Office
P.O. Box 12794, 2252 Nicosia, Cyprus

WEbsITE:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/erasmusplus
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MIssION

Open University of Cyprus (OUC) is the
second public university of Cyprus and the
only University in the country devoted
entirely to open and distance learning,
committed to opening up education
to all. OUC strives for an outstanding,
challenging, and transformative teaching and
learning experience based on high academic
standards, and seeks to ensure unrivalled links
with the business world and society. OUC
offers diverse high-quality programmes
of study in ‘classical’ and ‘cutting edge’
scientific fields in both Greek and English,
attracting students from across the world.
Through its three (3) Faculties: humanities
& social sciences, Pure & Applied
sciences and Economics & Management,
OUC offers quality, modern, flexible and
popular undergraduate and postgraduate
programmes of study in both classical and
contemporary scientific areas, leading to
personal and professional advancement and a
successful future.
As a modern European University, OUC
aims to promote higher education, scientific
research, technology and methodology in
open and distance learning. OUC has an
active participation and presence in the
European and international educational
environment, through its involvement in
international organisations and networks, but
mainly through bilateral partnerships with
universities and research centres abroad.

04
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Through the excellent work of researchers
and staff who are at the forefront in their fields,
Open University of Cyprus is reinforcing its
position as a quality research institution,
with awarded European and national
research projects, national and international
research teams and steadily increasing
external research funding. The successful
path towards academic excellence that
OUC follows is not only determined by its
educational and research work, but also by its
wider contribution to society and culture.
In this respect, OUC is also active in society
through offering short training courses, as
well as organising conferences, workshops,
lectures and other events of scientific and
other content.
With dynamic growth and a significant
presence in higher education, Open University
of Cyprus has achieved recognition as a
modern and pioneering distance learning
university in the Mediterranean region, and
is now one of the largest higher education
institutions in Cyprus. OUC’s vision is to be
established as a centre of education and
scientific excellence, but also to become a
university/cultural institution with international
presence and recognition, and to contribute
towards the State’s objective to transform
Cyprus into a regional education and research
centre, a hub for international scholars and
students alike.

Part Α:

Open University
of Cyprus
Erasmus+ Information Booklet 2019 - 2020
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EDUCATIONAl
METhODOlOGy
The students of the open University of
Cyprus can study whenever and wherever
they choose, without the need of physical
presence in conventional classrooms. oUC’s
educational methodology offers its students
control over their studies, supported by
the use of sophisticated educational
technology and innovative e-learning
tools. OUC covers a wide range of disciplines
at all levels and provides opportunities for
continuing education, as well as specialised
training through short courses offered in the
context of lifelong learning.
OUC programmes of study are structured
in Thematic Units (the ‘course/module’ of
conventional universities) in accordance
with the European Credit Transfer and
Accumulation system (ECTs). Thus, a twoway inter-university relationship between
conventional universities and oUC is enabled
and possibilities for student exchange and
mobility are enhanced accordingly.
The main educational tool is OUC’s
elearning Platform –eClass– that facilitates
online teaching and learning, allowing the
establishment of virtual classrooms. The

eLearning platform is a comprehensive and
constantly evolving e-learning system that
supports the educational process throughout
all its phases. eClass supports lecture
capture, live and video on demand lectures
and tutorials and integrates real-time and
asynchronous collaboration tools. Through
the elearning platform, state-of-the-art digital
media technologies and new pedagogical
techniques are used to enable students to
manage their learning paths in their own
space and time, appropriately and efficiently.
The University also operates virtual labs
with the most innovative applications and
functions to fully support the needs of its
academic programmes.
Students use eClass to access their courses’
educational material online, organise their
study calendars, submit their coursework and
receive feedback on their progress. information
is also given on the study programmes’
objectives, structure, curriculum, course and
examination materials. in a true collaborative
environment, the eLearning platform also
supports live interaction and direct contact
with the University, fellow students and
teaching staff.

Programmes of study
Open University of Cyprus offers accredited degree programmes at both undergraduate
and postgraduate (Master or PhD) level, through its three Faculties:

FACUlTy OF
hUMANITIEs AND
sOCIAl sCIENCEs

FACUlTy OF
ECONOMICs AND
MANAGEMENT

FACUlTy OF PURE
AND APPlIED
sCIENCEs

1
2
3
4
5

6

Existing programmes for the academic year 2019-2020. Any new Programmes of study are announced
in the beginning of each academic year.
IMAESC is an Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), jointly delivered by an international consortium of Universities.
Jointly offered with Hellenic Open University.
Jointly offered with University of Cyprus.
Jointly offered with Frederick University.
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OUC
lIbRARy

PhD PROGRAMMEs
Open University of Cyprus also offers phD positions in a wide range
of scientific areas.
For more information on the content and characteristics of each programme
of Study visit the University’s website:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

OUC Library provides open access to knowledge and is a gateway to a comprehensive collection of
books, journals and other related publications. Moreover, through the Library’s electronic resources,
members of the OUC community have access to global electronic sources, such as international
databases, e-journals, e-books, as well as digital collections and other resources. OUC’s Library
also offers access to the University’s academic publications, student dissertations and theses.
OUC library electronic resources6 provide access to:

176
302.100
218
15.754
2.900.000
DATAbAsEs

E-bOOks

bOOk COllECTIONs
(BOOk SErIES: 61 ELSEvIEr, 132 EMErALD, 25 SprIngEr-vErLAg)
CONFERENCE PROCEEDINGs
ThEsEs FROM EUROPEAN AND
AMERICAN UNIvERsITIEs

REsEARCh
research at Open University of Cyprus is wide-ranging and interdisciplinary, and includes both
individual projects by its academic and research staff and collaborative efforts that involve local and
international universities, research centres and institutions. Under its internationalisation strategy,
OUC develops strong and effective partnerships with foreign research teams, which provide
opportunities for international collaboration and active involvement in multidisciplinary projects,
covering emerging developments in various fields.
The following Research labs currently operate at OUC:
• Chemical Engineering and Engineering Sustainability Lab
• Computational Cognition Lab
• Educational Technology Lab
• Telecommunication Systems Research Lab
• Terrestrial Ecosystems Management Lab
6
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ERAsMUs+ is the programme funded by the European Commission, which provides support and
opportunities for cooperation in all fields of education, training, youth and sport for the period 20142020. Erasmus+ provides opportunities for over 4 million European citizens to study, train, gain
working experience and/or volunteer abroad. The programme supports transnational partnerships
by offering financial assistance, in order to reinforce collaborations between universities, enterprises
and other governmental or non-governmental organisations, aiming towards bridging the gap
between education and the business world.

The Programme supports:
• Opportunities to study, train, gain working experience or volunteer abroad.
• Teaching or learning opportunities abroad for the staff involved in the field of education,
training and/or youth.
• The enhancement of Information and Communication Technologies (ICT) uptake in teaching
and learning, through the support of learning and access to open educational resources (OEr).
• The improvement of the teaching and learning of languages and the promotion of EU's broad
linguistic diversity and intercultural awareness.
• Opportunities for partnerships among educational institutions and youth organisations,
in order to foster quality improvements and innovation.
• Loan guarantees to master degree students, to finance their studies in another country.
• Exchanges, cooperation and capacity building between higher educational institutions
and the youth sector worldwide.

The Erasmus+ Programme finances the following mobility actions:
• Student Mobility for Studies (sMs)
• Student Mobility for Placements (sMP)
• Staff Mobility for Teaching (sTA)
• Staff Mobility for Training (sTT)
Participating Countries:
• The Member States of the European Union,
• Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, the Republic of North Macedonia,
and, as of 2019, Serbia, and
• Partner countries, under certain conditions, for the Erasmus+ International Mobility actions.
For more information about the Erasmus+ programme follow the link below:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

10
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ERAsMUs+
AND OUC
The OUC Mobility Office is responsible for the coordination and management of the
University’s participation in the Erasmus+ Programme and offers support to:
• Students and graduates of the OUC wishing to undertake a period of study or traineeship in
universities/organisations abroad (‘outgoing students’).
• Students from other universities wishing to undertake internships or study at OUC (‘incoming
students’).
• OUC faculty members wishing to undertake short-term teaching assignments at partner
universities abroad (‘outgoing’ teaching assignments), or faculty members from partner
universities and invited teaching staff wishing to undertake a short-term teaching assignment at
OUC (‘incoming’ teaching assignments).
• OUC staff wishing to conduct their training in institutions/organisations in countries that
participate in the programme (‘outgoing’ staff), or staff from foreign universities who are
interested to receive training at OUC (‘incoming’ staff).

student Mobility for studies (sMs) /
Placements (sMP)
Students have the opportunity to participate in the Erasmus+ programme and secure a grant for
studies (SMS) or placements (SMp) abroad, at a university, organisation or company in any foreign
country that participates in the programme, other than the country of the sending institution and the
country of their permanent residence.
In order to undertake mobility for studies (sMs) at universities abroad, there must be an interinstitutional agreement between the sending and the host university in the student’s particular
scientific areas.
OUC’s Erasmus+ inter-institutional agreements are available at the following link:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/agree

α

INCOMING sTUDENT MObIlITy FOR sTUDIEs AT OUC

Having established that there is indeed a valid agreement between the home University and
OUC, students interested to visit OUC need to search the programmes of study available for each
academic year and consult with the academic coordinator of their home university, regarding the
courses that they would normally have to complete at their own university, and replace those with
modules at OUC.
The OUC programmes Catalogue is available at the following link:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/ps

INTEREsTED sTUDENTs shOUlD:

01 Select the OUC programme of study that they are interested in attending, along with the
specific Thematic Units offered. They should then prepare the ‘learning Agreement’,
a document provided by the home University, and send it to the OUC Mobility Office for
confirmation (erasmus@ouc.ac.cy).
02 Apply for the Erasmus+ grant at the home university in accordance with the relevant
procedures and deadlines. After its successful evaluation, the application must be forwarded to
the OUC Mobility Office for final approval.
03 Complete and submit the relevant forms requested by the OUC Mobility Office, in order to
proceed with the mobility.
04 After receiving all necessary documents, the OUC Mobility Office will send a confirmation
email to the student, along with the signed ‘Learning Agreement’, thus finalising the procedure
of his/her acceptance at OUC.
MObIlITy DURATION: From 3 to 12 months per study cycle.
APPlICATIONs DEADlINE AT OUC:
• For the Fall Semester or for the whole academic year: Incoming students should receive their
nominations and apply to OUC by the 3rd week of August at the latest.
• For the Spring Semester: Incoming students should receive their nominations and apply to OUC
by the 3rd week of november at the latest (of the previous academic year).

For more details and relevant information on the incoming mobility of students to OUC visit:

INCOMING sTUDENT MObIlITy

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/incoming/study

Even though Open University of Cyprus offers programmes of study based on the distance learning
methodology, students from partner universities can visit OUC for studies or placements. The
only prerequisite is that an inter-institutional agreement needs to be in place between the sending
university and OUC before the exchanges can start, in addition to adequate proof that the student
possesses the minimum level of English competency required for his/her mobility at OUC.
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B

INCOMING sTUDENT MObIlITy AT OUC FOR PlACEMENTs

Student mobility to OUC for internship purposes can take the form of teaching assistantship or
research assistantship in one of OUC’s research Labs, or can entail traineeship at one of OUC’s
Administrative Services.
REsEARCh lAbs AT OUC:
• Chemical Engineering and Engineering Sustainability
• Computational Cognition
• Educational Technology
• Telecommunication Systems
• Terrestrial Ecosystems Management
OUC ADMINIsTRATIvE sERvICEs CONsIsT OF ThE FOllOWING:
• International Relations, Development and Communication
• Operational Support
• Research, Industry Liaison and Innovation
• Finance and Human Resources
• Information Communication Technologies and Library
• Students and Programmes Support
• Laboratory of Educational Material & Educational Methodology
MObIlITy DURATION: From 2 to 12 months per study cycle.
INTEREsTED sTUDENTs shOUlD:
01 prepare a draft ‘Training Agreement’ (document provided by the student’s home University)
and a letter explaining the reasons why they wish to apply for a traineeship position at OUC and
submit both to the OUC Mobility Office at erasmus@ouc.ac.cy. The OUC Mobility Office will
contact the respective supervisors and once confirmation of approval is obtained, the student
will receive an email as confirmation/invitation to conduct his/her training at the Open University
of Cyprus.
02 Submit an Erasmus+ application to their home university and get nominated for traineeship
mobility at OUC, following the respective deadlines and procedures. The responsible mobility
officer should provide the OUC Mobility Office with all the details concerning the exchange of
students that have secured funding for mobility at OUC.
03 Submit all relevant documents requested by the OUC Mobility Office and send them at least 2
months prior to the start of the traineeship period for approval. The OUC Mobility Office
will confirm the student’s mobility by sending the signed ‘Training Agreement’.

For more information and a step-by-step guide visit:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/incoming/practice
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OUTGOING sTUDENT MObIlITy FOR sTUDIEs / PlACEMENTs
OUC students can apply and receive a grant for a study or traineeship mobility period in foreign
universities, companies and organisations in any country that participates in the Erasmus+
programme. For mobility in universities, an inter-institutional agreement between OUC and
the host university is required.
It is important to note that Open University of Cyprus encourages students with disabilities to
participate in the Erasmus+ programme, and they may receive additional funding to ensure their
smooth transition during their mobility period abroad.
ERAsMUs+ FUNDING:
Beneficiaries receive funding covering their travel and subsistence expenses. The Erasmus+ grant
varies according to the host country and the participants’ mobility duration (see section Erasmus+
grant). The host university does not charge any tuition, registration fees or other administrative
expenses to Erasmus+ students who pay their normal tuition at Open University of Cyprus.

α

OUTGOING sTUDENT MObIlITy FOR sTUDIEs

‘Student mobility for studies’ provides OUC’s undergraduate and postgraduate students the
opportunity to study in another country that participates in the programme, other than the country
of their permanent residence and Cyprus, home to OUC.
POTENTIAl bENEFICIARIEs:
• Bachelor degree students, enrolled at least in the 2nd year of their study.
• Master degree students, who have already completed successfully one (1) yearly or two (2)
semester Thematic Units.
ThE ERAsMUs+ MObIlITy ACTION FOR sTUDIEs OFFERs sTUDENTs
ThE OPPORTUNITy TO:
• benefit educationally, linguistically and culturally from the experience of attending a
university outside their country of residence,
• develop their European identity,
• acquire international experience,
• become familiar with the educational system of other countries, and enrich their
social skills.
Erasmus+ Information Booklet 2019 - 2020 15

INTEREsTED OUC sTUDENTs shOUlD:

01 Search OUC’s partner universities (OUC inter-institutional agreements are available on the
programme’s website) and search their study guides to identify programmes and courses
offered in the semester(s) during which they wish to conduct their study abroad.
02 Consult their OUC Academic Coordinator and find together the appropriate foreign university
with the corresponding courses for the Thematic Units, which are still left for completion to
satisfy the qualification requirements of their programme of Study.
03 Complete the ‘learning Agreement’ with the relevant modules and the corresponding ECTS
credits of the host University and send it to the Academic Coordinator at OUC for approval.
04 Complete the Erasmus+ Application and submit it to the OUC Mobility Office
(at erasmus@ouc.ac.cy), along with: (a) transcript of records (obtained from the relevant
OUC Students and programmes Support Services) and (b) the Learning Agreement, and
other necessary documents, before the applications deadline.
sTUDy RECOGNITION AbROAD
When the student receives OUC’s approval to participate in the Erasmus+ programme, s/he
must submit the final Learning Agreement and any other documents requested by the host
University before its respective deadlines. OUC students must receive the Learning Agreement
signed by the host university, indicating acceptance of his/her mobility.
MObIlITy DURATION: From 3 to 12 months per study cycle.
NOTE: OUC Students attending programmes of Study with annual Thematic Units will have to
enrol in modules abroad for both semesters of an academic year.

For more information and all the relevant documentation that needs to be
submitted to OUC, please visit:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest//university/diethneis/erasmusplus/kinspoudes

The study period abroad must be an integral part of the student’s programme of Study at OUC
(modules of at least 20 ECTs per semester must correspond to OUC Thematic Units), and
is fully recognised by Open University of Cyprus in the Diploma supplement, which is issued
along with the awarded degree. Upon the end of the mobility period, the host University must
provide the student with a detailed transcript of record for the courses s/he has attended and
was examined in the framework of the Erasmus+ Learning Agreement.

B

OUTGOING sTUDENT MObIlITy FOR PlACEMENTs

The Erasmus+ ‘Student Mobility for placements’ mobility action offers OUC’s undergraduates,
postgraduates (Master and phD) and graduates, the opportunity to fulfil a traineeship programme
in universities, companies, research centres and organisations in any country that participates
in the Erasmus+ programme.
OUC sTUDENTs hAvE ThE OPPORTUNITy TO:
• gain professional experience relative to their area of study,
• get to know, appreciate and understand the economic and cultural conditions
in foreign countries,
• live in another European country, experience different cultures and learn foreign
languages,
• acquire international experience and qualifications, and
• enrich their CV and employment prospects.
POTENTIAl bENEFICIARIEs:
• Undergraduate students, from the 1st year of their study.
• Postgraduate students (Master or PhD), from the 1st year of their study.
• Recent graduates: Interested students must submit their Erasmus+ application for training
and secure Erasmus+ funding by OUC, during their last year of study and definitely before
their graduation.
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INTEREsTED OUC sTUDENTs shOUlD:

01 Identify potential host organisations from the placement list available online, by contacting the
OUC Mobility Office for assistance or by searching online for traineeship positions. If difficulties
in finding a suitable organisation are encountered, students may contact the Mobility Office
(erasmus@ouc.ac.cy) for advice and help, as well as search for internships on the Internet
and/or in cooperation with the OUC Academic Coordinator.
02 Contact host organisations through email, by sending their Cv and a cover letter, expressing
their interest to undertake a traineeship.
03 In case of a positive response, the student, in cooperation with the OUC Mobility Office, will
prepare and send the Training Agreement to the host organisation to finalise his/her work
plan. S/he must then send the Training Agreement to the competent Academic Coordinator at
OUC, for approval and signature.
04 Submit to the OUC Mobility Office at erasmus@ouc.ac.cy, the Erasmus+ application form, the
final Training Agreement and other required documentation, before the corresponding deadline.

MObIlITy DURATION: From 2 to 12 months per study cycle.

staff Teaching Assignments (sTA)
The Erasmus+ programme offers the academic staff mobility opportunities for teaching, of at least
eight (8) teaching hours in partner universities abroad, for a period of two (2) days up to two
(2) months.
A valid Erasmus+ inter-institutional agreement between OUC and the partner university is mandatory
for teaching assignments.
Starting in the 2018 - 2019 academic year, academics may simultaneously participate in the STA
and STT mobility actions, combining teaching and training. In this case, the mandatory teaching
hours can be less than 8 hours per week.
• To offer faculty members opportunities for professional
and personal development,

MObIlITy
ObjECTIvEs:

• To encourage OUC and partner university faculty members to expand
and enrich the curricula of their respective programmes of study,
• To exchange knowledge and expertise in educational
and research methods,
• To offer students at the host university the opportunity to attend
lectures by foreign academics and benefit from their experience
and expertise.

For more information about the participation procedures for traineeship mobility actions,
please visit:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/smp

TRAINEEshIP RECOGNITION
participants in mobility activities for internships / vocational training
can obtain the Europass document, which records and certifies the
knowledge and skills acquired abroad. Europass accompanies each
person's curriculum vitae and enables employers to better understand
the skills and qualifications of the person concerned.
If the Academic Coordinator at OUC has indicated in the Training
Agreement that the student will receive ECTS units for his/her
traineeship, the University, upon successful completion of the
mobility period, will record the ECTS units in the student's transcript
of records and Diploma supplement.

18
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INCOMING sTAFF FOR TEAChING AssIGNMENTs
FROM PARTNER UNIvERsITIEs ThAT PARTICIPATE IN ThE
ERAsMUs+ PROGRAMME
Faculty members from universities abroad can visit OUC for a teaching period and receive an
Erasmus+ grant from their home university. Interested participants should contact the OUC Mobility
Office at erasmus@ouc.ac.cy and express their interest for a teaching mobility in a particular
OUC programme of Study. The OUC Mobility Office will direct them to the relevant Academic
Coordinator, in order to finalise their teaching programme at OUC.
FROM COMPANIEs OR UNIvERsITIEs ThAT DO NOT PARTICIPATE IN ThE
ERAsMUs+ PROGRAMME
OUC can invite foreign teaching staff, prominent speakers, experts and technocrats for a short
Teaching programme at OUC. In this case, the invited guest lecturers will receive an Erasmus+ grant
by OUC, covering their travel and subsistence expenses for their mobility in Cyprus, according to
the OUC Erasmus+ regulations. The responsible Academic Coordinator should invite the teaching
staff and reach an agreement on the Teaching programme. Afterwards, the invited lecturer should
submit an application to the OUC Mobility Office at erasmus@ouc.ac.cy before the respective
deadlines.

OUTGOING sTAFF TEAChING AssIGNMENTs
PARTICIPATION PROCEDURE

OUC undergraduate and postgraduate programmes are available at the following link:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/ps

OUC teaching staff (faculty members, as well as adjunct tutors not employed in other hEIs7)
can apply and receive a grant to undertake a teaching assignment (at least eight teaching
hours) in a partner university for a mobility period between two (2) days and two (2) months.
The grant covers their travel and subsidence expenses based on the host country and the
duration of the assignment, according to the Erasmus+ regulations.
OUC teaching staff can apply and receive a grant to undertake a teaching assignment by
following the steps shown below:
01 The teaching staff must decide the period and the Teaching Programme they wish to
undertake at an OUC’s partner university and obtain the written consent of the host university
for their teaching programme (relevant forms are provided by the OUC Mobility Office).
02 Fill in the Application Form for the Erasmus+ STA action, describing the proposed teaching
programme and submit it electronically to the OUC Mobility Office (erasmus@ouc.ac.cy),
before the respective deadlines.
03 The OUC competent body responsible for the selection of staff members will select those who
will participate in the Erasmus+ programme. Beneficiaries will sign an Erasmus+ grant agreement
with OUC.
04 By the end of the mobility, participants need to submit to the OUC Mobility Office certain
certificates and documents, in order to receive the Erasmus+ grant.

7Ê
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staff Mobility for Training (sTT)
Academic and non-academic staff may receive a grant to fulfil specialised training courses, jobshadowing, attend workshops or International Staff Training Weeks at universities, companies or
organisations abroad. The purpose of STTs is the training of the staff, based on their subject field,
the transfer of knowledge and good practices, learning from shared experience and acquiring new
practical skills, as well as offering the opportunity to the participating staff to build on their personal
and professional development.
PARTICIPATION IN ThE ERAsMUs+ sTAFF MObIlITy FOR TRAINING
ACTION OFFERs ThE OPPORTUNITy TO:
• gain personal and professional development and specialised training,
• acquire specialised knowledge and expertise through the exchange of experiences and
information on good practices from organisations/enterprises abroad, and
• build cooperation networks with universities and enterprises abroad.
MObIlITy DURATION: The minimum period of staff mobility for training is two (2) days and the
maximum is two (2) months.
ERAsMUs+ FUNDING:
The Erasmus+ grant covers travel and subsistence expenses based on the host country and the
duration of the mobility, according to the Erasmus+ OUC regulations (see section Erasmus+
grant).

The OUC Mobility Office also organises each year an Erasmus+ International staff Week. The
five-day programme usually includes plenary sessions, round tables, workshops, presentations,
and social events. The main objective of the International Staff Week is to bring together staff from
partner and non-partner universities, to exchange know-how and expertise, as well as to allow
invited staff to gain insights into the working procedures of the Open University of Cyprus, and to
exchange experiences and good practices.

INCOMING sTAFF FOR TRAINING

For more information, please contact the OUC Mobility Office at erasmus@ouc.ac.cy.

Staff from foreign universities participating in Erasmus+ may visit the Open University of Cyprus
with the aim of training and exchanging experiences and knowledge in areas relevant to its
competences. Incoming staff has the opportunity to benefit from the transfer of know-how and
good practices applied at OUC and gain experiences by acquiring or enriching their knowledge
and skills.

OUTGOING sTAFF FOR TRAINING

Interested persons may contact the OUC Mobility Office at erasmus@ouc.ac.cy to express their
intention to implement a Training Programme at OUC. After receiving the required approvals and
obtaining an Erasmus + grant from their university, they should inform the OUC Mobility Office
accordingly to obtain the final approval of the mobility activity.

Members of OUC staff (administrative, academic and research staff) wishing to participate
in the Erasmus+ Programme and carry out mobility activity for training abroad should follow
the following steps:

OUC Administrative Units for job-shadowing:
• International Relations, Development and Communication
• Information Communication Technologies and Library
• Research, Industry Liaison and Innovation
• Students and Study Programmes’ Support
• Finance and Human Resources
• Operational Support
• Laboratory of Educational Material and Educational Methodology
22 Erasmus+ Information Booklet 2019 - 2020

PARTICIPATION PROCEDURE

01 In consultation with their immediate supervisor (where applicable), they need to decide on the
type of training, as well as the host organisation/institute concerned. They should then
communicate with the university/organisation where they wish to conduct their training and
obtain written consent for the planned mobility and the proposed Training Programme.
02 Fill in the Application Form for the Erasmus+ STT action, describing the proposed work plan
and submit it electronically to the OUC Mobility Office (erasmus@ouc.ac.cy), before the
respective deadlines.
03 The OUC competent body will receive all applications and select staff members who will
participate in the Erasmus+ programme. Beneficiaries will sign an Erasmus+ grant agreement
with OUC.
04 Upon completion of the mobility, participants must submit to the OUC Mobility Office certain
certificates and documents, in order to obtain the Erasmus+ grant.
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ERAsMUs+
GRANT

OUTGOING sTAFF (REsEARCh, ACADEMIC AND ADMINIsTRATIvE):
The maximum daily grant amount of the Erasmus+ for each eligible working day is determined
based on the host country:

TRAvEl EXPENsEs
OUTGOING sTUDENTs:
grant unit contributions for travel are only applicable when the mobility begins from Cyprus
or other remote regions, like Iceland, Malta or other overseas countries and territories.
OUTGOING sTAFF (REsEARCh, ACADEMIC AND ADMINIsTRATIvE):
The grant paid for travel expenses is calculated based on the distance travelled by each participant,
from the home city to the city of the host organisation.
In both these cases, distances are calculated using the following EU special distance calculation
tool: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

ERAsMUs+ INTERNATIONAl MObIlITy
As of 2015, the Erasmus+ programme provides support and mobility opportunities for students
and staff from European universities to third countries (partner countries) aiming to:

sUbsIsTENCE
OUTGOING sTUDENTs:
The monthly amount of the Erasmus+ grant for each student is determine based on the host
country:

• Enhance the exchange of students, academic and administrative staff
between European universities and universities in third countries,
• Further expand the opportunities and capacities of European universities
for international cooperation at educational / research level,
• Exchange good practices in education.
The signing of an Erasmus+ Inter-institutional Agreement between the two HEIs is a prerequisite
for the mobility of students and staff (academic and administrative) from and to partner countries,
aiming to establish that both parties agree to fulfil the conditions set out in the Erasmus+ University
Charter. In the case of student mobility, HEIs participating in the Erasmus+ International Mobility
must recognise the credits students have earned during their study period abroad.
ElIGIblE COUNTRIEs:
• Mobility actions are eligible only to or from a partner country for which OUC has secured a
budget.
• For the period 2017 - 2019, OUC has secured funding for staff mobility to and from partner
universities in the following countries: Australia, Iran, lebanon, jordan, Ukraine,
south Africa, Palestine, serbia, Tunisia and Russia.
Inter-institutional Agreements between OUC and universities in partner countries are
available at the following link:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/diethneis/erasmusplus/agree

24
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sTAFF TEAChING AssIGNMENTs
MObIlITy DURATION:
Five (5) days to two (2) months. Due to the limited budget, beneficiaries can receive an Erasmus+
grant (daily allowance) only for five (5) eligible working days, excluding travel days.
MObIlITy PROCEDUREs:
The beneficiary is required to teach at least eight (8) hours per week (or any shorter period of stay).
Eligible teaching (for outgoing and incoming mobility) requires the physical presence of students.
For incoming staff mobility, OUC programmes of Study organise seminars and lectures where the
presence of students will be required.

ERAsMUs+ INTERNATIONAl
MObIlITy GRANT
TRAvEl EXPENsEs
The grant paid for travel expenses is calculated based on the distance travelled by each participant,
from the home city to the city of the host organisation, using the following EU special distance
calculation tool: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

sTAFF MObIlITy FOR TRAINING
MObIlITy DURATION:
Five (5) days to two (2) months. Due to the limited budget, beneficiaries can receive an Erasmus+
grant (daily allowance) only for five (5) eligible working days, excluding travel days.
sTUDENT MObIlITy
MObIlITy DURATION:
The minimum period of Student Mobility for Studies is three (3) months, while for a Traineeship it is
two (2) months. For both actions, the maximum duration is twelve (12) months.
sUbsIsTENCE
INCOMING AND OUTGOING sTUDENTs:
The amount of the Erasmus+ student monthly grant amount is determined as follows:

INCOMING AND OUTGOING sTAFF:
The amount of the Erasmus+ daily grant for each eligible overnight stay is determined as follows:
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OUC ERAsMUs+
FACT shEET
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Cyprus is the third largest and third most populous
island in the Mediterranean. The island attained its
independence from Great britain in 1960 and, in May
2004, the Republic of Cyprus became a full Member of
the European Union (EU). located at the crossroads
of three continents (Europe, Asia and Africa), Cyprus
is one of the most popular tourist destinations, mainly
because of its great yearlong weather conditions and
the island’s monuments, archaeological remains, rich
history and culture.

TRAvEllING TO CyPRUs
After Cyprus’ accession to the European Union, any citizen of an EU member state and citizens of
candidate EU member states, as well as citizens of Switzerland, Iceland, Liechtenstein and norway,
may visit the island by only presenting their identity card (ID). Citizens from other countries (besides
the above mentioned), may travel to Cyprus with a visa.
The official ports of entry for visiting Cyprus, which are under the jurisdictional control of
the republic of Cyprus, are the airports of Larnaca and paphos as well as the ports of Larnaca,
Limassol, Latsi and paphos. Entry into the island from any other airport or port not under the control
of the government of the republic of Cyprus (Turkish occupied areas), is considered illegal and
therefore travellers are urged to enter the island via the recognised ports of entry.
The official languages of the republic of Cyprus are greek and Turkish (used by greek-Cypriots
and Turkish-Cypriots respectively), yet English is widely used.

Part C:
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Information
about Cyprus

MONEy AND CURRENCy
On 1 January 2008, the Euro became the official currency of the republic of Cyprus. All banks
operating in Cyprus offer foreign exchange currency services and quote the exchange rates of the
Euro against all major foreign currencies daily.
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TRANsPORTATION
Several bus companies offer services throughout the major resorts of the island. Buses run
frequently, but their schedules may vary according to the season. There are internal public bus
services connecting the main cities and tourist centres on a daily basis with frequent routes. The
bus routes also cover distances between almost all villages and their nearest city. Bus services also
have daily schedules for transportation to and from airports, while there is always the alternative
option of using private services, such as taxis. Tourist areas are well serviced by bus during summer
months, however, in winter some destinations, especially in the mountain areas, are difficult to
access, thus car rental is recommended.
The Larnaca International Airport (IATA: LCA, CAO: LCLk) is located four miles southwest of the
city of Larnaca and is the nearest airport from the city of nicosia (49 km). The paphos airport (IATA:
PF0, ΙCAO: LCPH) is at a distance of around 146 km from Nicosia. Both airports are accessible by
car, taxi and other means of public transport.

For more information regarding transportation, you can visit the following website:
http://www.aboutcyprus.org.cy/en/transportation

WORkING hOURs AND PUblIC hOlIDAys
The local time in Cyprus is + 2 GMT (Eastern European Time Zone EET).
public service operating hours are flexible all year round. Operating days are from Monday to
Friday, starting between 07:30 and 08:30 and closing between 15:00 and 16:00.
The days listed below are public holidays in Cyprus. All public services, banks and nearly all private
businesses are closed on public holidays, though many shops and certain services remain open in
tourist areas.

hIsTORy AND CUlTURE
Cyprus is a country with thousands of years of civilisation. The earliest known human activity on
the island dates back to around the 10th millennium BC. Cyprus’ first settlers were the Mycenaean
greeks, around the 2nd millennium BC. Due to its strategic location in the Mediterranean, Cyprus
has had many conquerors throughout its history, including the empires of the Assyrians, Egyptians
and persians, Alexander the great (333 BC), the roman Empire, the Byzantines, Arab caliphates,
the French dynasty, the Venetians, and the Ottoman Empire (1571 and 1878 AD), until it was placed
under British administration (colonial rule) in 1878. In July 1974, Turkey invaded Cyprus and,
ever since, approximately 37% of the territory of the Republic of Cyprus is under Turkish military
occupation.
Memorials of the neolithic Age, greco-roman theaters and monuments, castles from the era of the
Crusades, venetian walls, remains of the Ottoman Empire and buildings from the recent period of
the British rule, are the tangible evidence of the existence and influence of the different cultures that
have passed from the island.
Archaeological remains from the pre-historic period include the well-preserved neolithic village of
khirokitia. Dated around 8,000 years BC, khirokitia is a monument included in UnESCO’S World
Cultural Heritage List since 1998. In Cyprus you will also see some of the oldest water wells in the
world, remarkably beautiful floor mosaics from the period of the roman Empire and the Tomb of the
kings, while recent archaeological findings have revealed priceless mosaics dating back to the 4th
century AD. Between the cities of paphos and Limassol lies the roman theatre of kourion, which is
still used, to the present day, to host music events and theatre plays.
Many remains of Byzantine art have been preserved. You may also admire the colourful murals of
the Cypriot churches, ten of which have also been included in UnESCO’s World Cultural Heritage
List. The region of Limassol is proud of its majestic castles and the ancient city of Amathus, while
walls erected by venetian rulers surround the old town of nicosia. In the capital, you can also visit
the Cyprus Museum, which unfolds the entire history of the island.

For more information on Cyprus, visit the website of the Deputy Ministry of Tourism:
http://www.visitcyprus.com/wps/portal
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hIGhER EDUCATION IN CyPRUs

TRANsPORTATION IN NICOsIA

The policies of the republic of Cyprus regarding higher education are the result of strategic planning
aiming to offer high-quality education that meets the expectations, needs and aspirations of all
interested groups. In recent years, there have been important steps in the development of higher
education in the country and a significant increase in expenditure in order to establish the republic
of Cyprus as a regional research and education centre in the Mediterranean.
public universities are established and operate under national legislation and receive financial
support by the State. Currently, there are three public universities in Cyprus, two of which are
located in the capital (the University of Cyprus and the Open University of Cyprus) and one in
Limassol (Cyprus University of Technology). There are also five private universities, three of which
are located in nicosia, one in paphos and one in Larnaca.

nicosia has its own network of public bus routes. All routes start from Solomos Square area in the
city centre and cover almost all areas of the nicosia district. Buses run through their daily bus stops
every 20 to 30 minutes (depending on the destination) and have more flexible routes on weekends.
The Municipality of Nicosia has its own buses, known as ‘Yellow Buses’, which service the old town
and the city centre free of charge. There are also several taxi companies, while at Eleftheria Square
in the city centre, you can find taxis throughout the day. Taxi fares are regulated by law and drivers
are required to use a taximetre.

More information on public and private transportation:
http://www.visitcyprus.com/index.php/en/practical-information/transportation

For more information on higher education, visit the website
of the Ministry of Education and Culture:
http://www.highereducation.ac.cy/en/index.html

lIvING IN NICOsIA: ThE hEADqUARTERs OF OUC
nicosia is the capital of the republic of Cyprus, the largest city of the island and its main business
centre. The capital combines the old with the new, in a busy modern commercial and business
centre encompassing a centuries-old culture. A venetian sandstone fortress wall with a moat and
heart-shaped bastions surround the centre of the city. In the old city, one can wander around narrow
streets with overhanging balconies and the beautifully restored pedestrian precinct with craft
shops, cafes, tavernas, entertainment venues, theatres and cultural places. One of the city’s main
attractions is the Cyprus Museum, which houses the best collection of archaeological artefacts
of the island, including a statuette of ‘Aphrodite of Soli’ and the original mosaic of ‘Leda and the
Swan’. More information about the history of the city is available at the Leventis Museum and the
Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III Foundation.

TElECOMMUNICATIONs

In order to make a phone call to Cyprus from abroad,
dial 00357 and then the eight-digit phone number.

TElEPhONE AREA CODEs

+357
+357
+357
+357
+357

22
23
24
25
26

NICOsIA
FAMAGUsTA
lARNACA

EMERGENCy PhONE NUMbERs:

199/122
199/122
199/122

MEDICAl hElP
POlICE
FIRE DEPARTMENT

lIMAssOl
PAFOs

More information about nicosia is available on the website of nicosia Municipality:
http://www.nicosia.org.cy

ACCOMMODATION
The Open University of Cyprus does not offer accommodation. However, it is not difficult to secure
accommodation, at reasonable prices, according to your preferences and budget. You may also
contact the University’s Mobility Office at erasmus@ouc.ac.cy and the staff will help you find
accommodation in a convenient private apartment, city hotels or student halls of residence in other
universities located in nicosia..
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Ιωάννα Κυριαζή / Ioanna Kyriazi
Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση /
student Mobility for placements
@ stavros giannaros architectes
(Βέλγιο / belgium)

Νικόλαος βαρέλλας /
Nikos Varellas
Κινητικότητα Φοιτητών για
Πρακτική Άσκηση / student
Mobility for placements
@ poligon Creative Centre
(Σλοβενία / slovenia)

Γιώργος Σφυριδάκης /
George Sfyridakis
Κινητικότητα Φοιτητών για
Σπουδές / student Mobility for
studies
@ University College of Economics
and Culture (Λετονία / latvia)
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