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« Για να βιώσουμε το παρόν
ΑΝΟΙΚΤΌ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
ΚΎΠΡΟΥ:
2021-2024

πρέπει να οραματιστούμε
το μέλλον »

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής,
Πρύτανης

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει ευσύνοπτα τη στρατηγική ανάπτυξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου για την περίοδο 2021-2024. Ο στρατηγικός προγραμματισμός για την εν λόγω περίοδο έχει
εγκριθεί από τη Σύγκλητο και από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
Στο ΑΠΚΥ κινούμαστε σε δύο στρατηγικούς άξονες: αφενός προς την αριστεία και τη συνεχή
βελτίωση της λειτουργίας μας, εξελίσσοντας τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα, και αφετέρου προς
την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, ώστε να μετεξελιχθούμε στο Edupreneurial
Πανεπιστήμιο που χρειάζεται ο 21ος αιώνας. Μόνο μέσα από αυτήν τη μεταμόρφωση τα σύγχρονα
πανεπιστήμια θα μπορέσουν να επιβιώσουν εντός της πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας που
χαρακτηρίζουν το σύγχρονο περιβάλλον.
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από ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία,
καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και
εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, το
έχει αναδείξει ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο
εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που αποτελεί αξιόπιστη
επιλογή υψηλού επιπέδου σπουδών στον
εκπαιδευτικό χάρτη του ελληνόφωνου χώρου.

ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΎΤΑΝΗ

«Δεν μπορεί κανείς να διασχίσει τον ίδιο ποταμό δύο φορές»
Με βάση τη ρήση του Ηράκλειτου, η διαρκής
αλλαγή θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη
για όλους τους οργανισμούς. Υπό αυτό το
πρίσμα, η δυνατότητα προσαρμογής στην
αλλαγή, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, είναι μια
από τις βασικές επιδιώξεις κάθε οργανισμού,
καθώς τον προετοιμάζει κατάλληλα, και είναι
καθοριστική για την επιβίωσή του.
Οι πρόσφατες καθολικές αλλαγές στο διεθνές
περιβάλλον, λόγω και της συνεχιζόμενης
πανδημίας, οδηγούν σε έναν νέο υπό
διαμόρφωση κόσμο, μια καινούργια παγκόσμια
κοινότητα, με συνεπακόλουθες επιδράσεις
σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Ειδικά για την ανώτατη
εκπαίδευση, σηματοδοτούν, μεταξύ άλλων, την
ένταση και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού
μεταξύ
των
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
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Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για την προσέλκυση
υψηλού επιπέδου φοιτητών και ακαδημαϊκού
προσωπικού, την εξεύρεση χρηματοδότησης
για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας
τους και την αναζήτηση τεχνολογικών λύσεων
και εφαρμογών για τις νέες απαιτήσεις της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, θέτουν
ζητήματα σχετικά με την κοινωνική αποστολή
του Πανεπιστημίου ως χώρου παραγωγής και
προαγωγής της γνώσης, εθνικά και διεθνώς.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ),
με δεκαπενταετή επιτυχημένη πορεία, ως
το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο
που προσφέρει προγράμματα σπουδών
αποκλειστικά εξ αποστάσεως, βρίσκεται ήδη
στη νέα εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης.
Ακριβώς αυτή η μορφή φοίτησης, ίδιον της
φυσιογνωμίας του ΑΠΚΥ, η οποία υποστηρίζεται

Το ΑΠΚΥ στοχεύει στην αξιοποίηση αυτής
της εμπειρίας και της ποιότητας του
οικοσυστήματος της ακαδημαϊκής, αλλά
και της ερευνητικής του δραστηριότητας.
Απώτερος στόχος είναι η εδραίωσή του ως
ένα Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση και
παρουσία, κυρίως στην Ευρώπη, το οποίο
θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ποιοτική
εκπαίδευση και την εξειδικευμένη επιστημονική
έρευνα. Παράλληλα, το ΑΠΚΥ επιδιώκει την
καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών του
και την επίλυση θεσμικών ζητημάτων για
την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων,
μέσω της επένδυσής του στις διαστάσεις της
ποιότητας της ακαδημαϊκής του συγκρότησης,
της συνεχούς αναβάθμισης των τεχνολογικών
υποδομών του και της συλλογικής δράσης της
Πανεπιστημιακής του Κοινότητας.
Το παρόν κείμενο παρουσιάζει ευσύνοπτα
τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ανοικτού

Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο 20212024. Ο σχεδιασμός αυτός αποτυπώνει τα
βήματα της μελλοντικής του πορείας και τις
αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη των
στόχων του, που αφορούν στην ενίσχυση
της αυτοτέλειας και της ταυτότητάς του,
στην ποιοτική του εξέλιξη στον ελληνόφωνο
χώρο, αλλά και διεθνώς, στην περαιτέρω
μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή του και ατην
αποτελεσματικότερη
οργάνωση
της
Πανεπιστημιακής Κοινότητάς του.
Η συγκρότηση του στρατηγικού αυτού
σχεδιασμού είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης
που έγινε με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
στη βάση των εισηγήσεων των τριών Σχολών
του Πανεπιστημίου, με εστιασμένες προτάσεις
και δεδομένα.

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής
Πρύτανης
Ιούλιος 2021

03

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

01.

Αποστολή,
Όραμα
και Αξίες

ΑΠΟΣΤΟΛΉ
Αποστολή του ΑΠΚΥ σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 234(Ι)/2002 είναι: «Η παροχή
σε όλους ίσων ευκαιριών μάθησης ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης και η
προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της έρευνας και της διά βίου μάθησης
με τη μέθοδο της ανοικτής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».
Τρεις πυλώνες συνθέτουν την αποστολή του ΑΠΚΥ. Ο πρώτος, που αποτελεί και τη γενική
αποστολή του, είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης, μέσω της διδασκαλίας
και της έρευνας. Η ανάταση του πολιτιστικού επιπέδου του Κυπριακού λαού και η υποχρέωση
της ενεργούς συμμετοχής του στη διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών του αξιών
συγκροτεί τον δεύτερο πυλώνα, ενώ η στενή συνεργασία με την κοινωνία, την οικονομία
και την Πολιτεία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της Κύπρου οικοδομεί τον
τρίτο πυλώνα της αποστολής του ΑΠΚΥ.

ΌΡΑΜΑ

Επιπρόσθετα, ως Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ έχει ως ειδική αποστολή την προσφορά εξ
αποστάσεως ποιοτικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο,
την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής
εκπαίδευσης και ανεξάρτητα από επίκτητες ή εγγενείς δυσκολίες πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την προαγωγή της Διά Βίου Μάθησης και κατάρτισης.
Ως το μοναδικό δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας επιφορτισμένο με την
παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει, επίσης, την ευθύνη ανάπτυξης τεχνολογικής
υποδομής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναγνωρίζεται
ως

ένα

σύγχρονο, πρωτοπόρο, ανθρωποκεντρικό

και πρότυπο Πανεπιστήμιο, το οποίο με βάση τις
ιδρυματικές του αξίες, την ποιότητα σπουδών και
έρευνας, την εξωστρέφεια και την πολυσχιδή πολιτισμική
και κοινωνική προσφορά, θα συνεισφέρει ουσιαστικά
στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η
Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και
καινοτομίας.
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ΑΞΊΕΣ
Οι βασικές αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου είναι οι εξής:

Δημιουργικότητα
Η δημιουργικότητα απορρέει από την ενθάρρυνση του διαλόγου, της πρωτότυπης και
κριτικής σκέψης, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας. Επιπλέον, υποστηρίζεται από
τη διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, με γνώμονα τη
δημιουργικότητα, προωθείται η καινοτομία στη διδασκαλία και την έρευνα, ενώ καλλιεργείται
και διευκολύνεται η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών διδακτικού και
διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ.

Ποιότητα
Η ποιότητα χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις και την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος και
στηρίζεται στην αριστεία, την αξιοκρατία, την ομαδικότητα και τον επαγγελματισμό.

Σεβασμός
Ο σεβασμός διαμορφώνεται από το περιβάλλον εργασίας και σπουδών, το οποίο συμβάλλει
στην προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας, της εποικοδομητικής αμφισβήτησης, της
ανοχής στη διαφορά απόψεων, της ανεξαρτησίας σκέψης και της ελεύθερης διατύπωσης
γνώμης με τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των θεμελιωδών δημοκρατικών
αξιών.

Εξωστρέφεια και Κοινωνική Προσφορά
Μέσω της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς προάγεται και ενισχύεται η ανάπτυξη
ανθρώπων, επιστημών και πολιτισμού, και παράλληλα, καλλιεργείται και υποστηρίζεται
ενεργά ο ανοικτός διάλογος με την κοινωνία. Επιπλέον, αναπτύσσεται και προωθείται η
συνεργασία και διασύνδεση εντός και εκτός Πανεπιστημίου, στηρίζεται και ενθαρρύνεται η
κοινωνική υπευθυνότητα.

Συνοπτικά, το ΑΠΚΥ επιδιώκει:
•

τη θεμελίωσή του ως σύγχρονο πανεπιστήμιο στη διδασκαλία και την έρευνα

•

τη διεύρυνση της ερευνητικής του δράσης σε κλάδους αιχμής

•

τη διεθνή του αναγνώριση και παρουσία, κυρίως στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο

•

την προαγωγή της αριστείας, με καινοτόμο εκπαιδευτικό και διοικητικό μοντέλο, μέσω
της αποκέντρωσης

•

την αξιοποίηση των μελών ΔΕΠ του, ως στρατηγικών πόρων και

•

την αξιοποίηση του διοικητικού προσωπικού του, ως στρατηγικού εταίρου
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02.

To ΑΠΚΥ
σήμερα
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Το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΑΠΚΥ) ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη
Λευκωσία και ξεκίνησε τη λειτουργία του το
ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, με 162 φοιτητές
σε δύο (2) μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών. Η ίδρυσή του σηματοδότησε
την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της Κύπρου σε ένα δυναμικά
αναπτυσσόμενο πεδίο, την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ενεργοποίησε
τη δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών και
αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπουδών
εξ
αποστάσεως,
σε
παραδοσιακούς
επιστημονικούς κλάδους και σε καινοτόμα
γνωστικά αντικείμενα, σε όλους όσοι
επιθυμούν να σπουδάσουν.

Οι δύο αυτές διαστάσεις ενισχύθηκαν
με τη σημασία που προσδίδει η Πολιτεία
στην παρουσία του Πανεπιστημίου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας και στην
ανάληψη από το ΑΠΚΥ επιτελικού ρόλου
συντονιστή στον τομέα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Ο επιτελικός αυτός ρόλος
επιτρέπει στο ΑΠΚΥ να εργασθεί συστηματικά
με τα άλλα κυπριακά πανεπιστήμια και
εκπαιδευτικούς φορείς για την προώθηση της
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
της διά βίου μάθησης, εντός και εκτός εθνικών
συνόρων, και να συμβάλλει με ουσιαστικό
τρόπο στην επίτευξη του στρατηγικού
στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος
Περιφερειακό
Κέντρο
Εκπαίδευσης,
Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας.
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ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΊ
(ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΈΤΟΣ 2021-2022)

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 3 Σχολές, που προσφέρουν κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 22 μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών (4 στην αγγλική γλώσσα) και 17 θεματικούς κύκλους διδακτορικών
σπουδών. Στο πλαίσιο προώθησης της διά βίου μάθησης προσφέρονται, επίσης, 300+
ανεξάρτητες-αυτοτελείς θεματικές ενότητες (τα «μαθήματα» των προγραμμάτων σπουδών
του ΑΠΚΥ).
Στο Πανεπιστήμιο υπηρετούν 26 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ),
260 περίπου μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), όλοι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, και 87 μέλη διοικητικού προσωπικού. Περίπου 3.200 φοιτητές
είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών, ενώ έχουν ήδη λάβει τον τίτλο σπουδών
τους 8.055 απόφοιτοι.
Σε ό,τι αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα, κατά το τρέχον έτος (2021), στο ΑΠΚΥ
βρίσκονται σε εξέλιξη 29 εξωτερικά ερευνητικά έργα, 3 δράσεις COST και 4 εσωτερικά
ερευνητικά έργα, τα οποία υποστηρίζουν 26 ερευνητικοί συνεργάτες. Από την έναρξη της
λειτουργίας του έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 87 ερευνητικά έργα εσωτερικής και εξωτερικής
χρηματοδότησης.
Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το 2021 ανέρχεται, συνολικά, σε 12.210.000 Ευρώ.
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ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΆ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΚΥ
•

Είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο
Πανεπιστήμιο

•

Παρέχει τη δυνατότητα για ποιοτική εκπαίδευση και διά βίου
μάθηση σε όλους τους πολίτες

•

Προσφέρει υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα
σπουδών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό
επίπεδο, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και στην
έρευνα, τα οποία υποστηρίζουν τις ανάγκες της οικονομίας και
της κοινωνίας

•

Διαθέτει πολυετή εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία στην
προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, με υψηλού κύρους
ακαδημαϊκό προσωπικό, με επίκεντρο τον φοιτητή και τις
ανάγκες του

•

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από Υπερσύγχρονη
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας
εφαρμογές και εργαλεία με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education
Leaders Awards 2019 & 2020

•

Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες, στα
γνωστικά αντικείμενα που εστιάζουν οι Σχολές και τα
Προγράμματα Σπουδών του, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών
περιοχών

•

Αναπτύσσει και διευρύνει τις διεθνείς του συνεργασίες με άλλα
Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και Δίκτυα

•

Προσφέρει προσιτά δίδακτρα και μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές
ομάδες του πληθυσμού

•

Εξελίσσει τη δράση του και οργανώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό
του σύμφωνα και με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
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ΕΓΧΏΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
Η διεθνοποίηση και η καθιέρωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό στρατηγικό του στόχο. Με τη διεύρυνση της διεθνούς
παρουσίας του, το ΑΠΚΥ επιδιώκει την αναγνώρισή του ως ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο θα προσελκύει φοιτητές ανά τον κόσμο και εγνωσμένου κύρους
ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και θα αναπτύσσει σημαντικές στρατηγικές
συνεργασίες με καταξιωμένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εντός και εκτός συνόρων.
Στα παραπάνω σημεία, το ΑΠΚΥ έχει να επιδείξει ιδιαίτερη πρόοδο, καθώς προσφέρει ήδη
αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και συμμετέχει σε ισχυρά πανεπιστημιακά
δίκτυα και οργανισμούς του εξωτερικού. Παράλληλα, έχει δομήσει συμφωνίες με πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα και φορείς για την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών,
τη διεξαγωγή έρευνας, την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και επιστημονικών
δεδομένων.

ΈΡΕΥΝΑ
Προτεραιότητα και σημαντικό στρατηγικό στόχο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί
η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα, στα οποία
εστιάζουν οι Σχολές και καλλιεργούν τα προγράμματα σπουδών του, καθώς και η διάχυση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων προς ωφέλεια της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Η πολιτική έρευνας του ΑΠΚΥ προωθεί ερευνητικές δράσεις, επιδιώκοντας την εξασφάλιση
χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών
έργων. Επιπρόσθετα, η έρευνα ενισχύεται με τη χρηματοδότηση, μέσω του προϋπολογισμού
του Ιδρύματος, ερευνητικών προτάσεων και δραστηριοτήτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΡΆΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΆ
Σταθερή ιδρυματική αξία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η
συμβολή του στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κύπρου και της
Ελλάδας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, και με γνώμονα την ανάδειξη της έμπρακτης
προσφοράς προς την κοινωνία, το ΑΠΚΥ οργανώνει και συντονίζει ημερίδες,
διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις επιστημονικού και πολιτισμικού χαρακτήρα,
που συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην πολιτιστική και πολιτισμική δημιουργία
και ανάπτυξη στον ελληνόφωνο χώρο, κυρίως μέσα από τη συνεργασία με
την Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα και του Σπιτιού της Κύπρου.

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ
Το ΑΠΚΥ, ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υλοποιεί σειρά δράσεων
με προστιθέμενη αξία, με γνώμονα τη βιώσιμη, κοινωνικά υπεύθυνη
ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται
λαμβάνοντας υπόψη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που τέθηκαν με γνώμονα τον σχεδιασμό
ενός βιώσιμου μέλλοντος, για όλα τα έθνη, έως το 2030. Οι στόχοι αυτοί
αφορούν στην επιτυχημένη αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων
της ανθρωπότητας σε σχέση με την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον
και τη διακυβέρνηση και ιδιαίτερα την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την
καταπολέμηση της ανισότητας και την προστασία του πλανήτη.

Το ΑΠΚΥ, μέσα από την ερευνητική δράση του, παράγει και διαχέει νέα γνώση, στοχεύοντας
στην εδραίωση ερευνητικής κουλτούρας. Ταυτόχρονα, ενισχύει τις ερευνητικές υποδομές
του, αναπτύσσει συνέργειες, αξιοποιεί, εκπαιδεύει, καταρτίζει νέο και υφιστάμενο ανθρώπινο
δυναμικό, και δομεί ισχυρό πλαίσιο και ελκυστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση
ικανών και αναγνωρισμένων επιστημόνων. Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για δημιουργική
ώσμωση με τον παραγωγικό ιστό και την οικονομία, με στόχο την περαιτέρω οικονομική
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
Στο ΑΠΚΥ λειτουργούν έξι (6) ερευνητικά εργαστήρια: το Εργαστήριο Διαχείρισης
Χερσαίων Οικοσυστημάτων, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, το Εργαστήριο
Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών, το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης, το
Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας και το Eρευνητικό κέντρο Cyprus
Center for Algorithmic Transparency (CyCAT).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2021-2024
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03.

Στρατηγικοί
Τομείς, Στόχοι και
Δραστηριότητες

Με βάση την αποστολή, το όραμα, τις αξίες του και όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, οι
στρατηγικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου για τα επόμενα έτη αναπτύσσονται στους
εξής δύο (2) άξονες:
•
•

Συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας του ΑΠΚΥ
Ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του ΑΠΚΥ

Εδράζονται επίσης στους ακόλουθους έξι (6) τομείς με αντίστοιχους αναπτυξιακούς/
στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε επιμέρους δραστηριότητες, ώστε να
μετεξελιχθεί το ΑΠΚΥ στο Edupreneurial Πανεπιστήμιο που χρειάζεται ο 21ος αιώνας, με
γνώμονα την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας, απαραίτητων συστατικών
με βάση τις εξελίξεις και τις ραγδαίες αλλαγές των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας στο
διεθνές περιβάλλον.

ΤΟΜΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2021-2024

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βελτίωση λειτουργικού περιβάλλοντος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσφορά ποιοτικής και σύγχρονης εκπαίδευσης

ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ

Ενίσχυση, ανάπτυξη και υποστήριξη της ερευνητικής
δραστηριότητας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Διεύρυνση και αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

Εδραίωση θετικής δημόσιας εικόνας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ολιστική διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας
με γνώμονα την ανάπτυξη με βάση και τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

01.

Βελτίωση λειτουργικού
περιβάλλοντος

02.

Προσφορά ποιοτικής και
σύγχρονης εκπαίδευσης

03.

Ενίσχυση, ανάπτυξη
και υποστήριξη
της ερευνητικής
δραστηριότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1:
Ολοκλήρωση του θεσμικού, νομικού και κανονιστικού
πλαισίου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2:
Διαμόρφωση συνεργατικού, αποτελεσματικού
και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3:
Επέκταση και βελτίωση της κτιριακής και τεχνολογικής
υποδομής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.4:
Διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1:
Διαμόρφωση καινοτόμου, ελκυστικού για τους φοιτητές,
υψηλής ποιότητας, ανοικτού σε όλους, διεπιστημονικού
περιβάλλοντος μάθησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2:
Αύξηση του πλήθους και ενίσχυση της ποιότητας των
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1:
Ενίσχυση και διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2:
Βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της ερευνητικής
δραστηριότητας
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

04.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1:
Αύξηση του πλήθους των ξενόγλωσσων προγραμμάτων
σπουδών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2:
Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3:
Διεύρυνση και αναβάθμιση Ενσωμάτωση διεθνών και διαπολιτισμικών διαστάσεων
της διεθνούς παρουσίας
στα προγράμματα σπουδών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.4:
Σύναψη διμερών συμφωνιών ουσιαστικής εκπαιδευτικής
και ερευνητικής συνεργασίας με Πανεπιστήμια του
εξωτερικού

05.

Εδραίωση θετικής
δημόσιας εικόνας

06.

Ολιστική διασφάλιση και
βελτίωση της ποιότητας
με γνώμονα την ανάπτυξη
με βάση και τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του
ΟΗΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1:
Βελτίωση της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2:
Ενίσχυση της συμβολής στην πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη της Κύπρου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.3:
Μετεξέλιξη της κοινότητας του ΑΠΚΥ σε ενεργό δίκτυο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.4:
Παραγωγική ένταξη στη διαδικασία της διά βίου μάθησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1:
Διαμόρφωση κουλτούρας συνεχούς διασφάλισης και
βελτίωσης της ποιότητας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.2:
Επίτευξη πλήρους συμβατότητας με τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.3:
Διαμόρφωση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη
λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη με γνώμονα τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
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ΑΝΆΛΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 01:
Βελτίωση
λειτουργικού
περιβάλλοντος

Το λειτουργικό περιβάλλον περιλαμβάνει:
το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΑΠΚΥ,
το εργασιακό περιβάλλον εντός του
Πανεπιστημίου, τις κτιριακές, τεχνολογικές
και γενικότερα υλικοτεχνικές υποδομές του,
και την οικονομική του κατάσταση.
Μελέτη για το εργασιακό περιβάλλον που
είχε διενεργηθεί στο ΑΠΚΥ το 2017 είχε
αναδείξει αριθμό ζητημάτων σχετικών με την
ποιότητά του. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονταν
τόσο με την οργάνωση των υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου, όσο και με τις σχέσεις του
προσωπικού μεταξύ του και με τη διοίκηση.
Το ΑΠΚΥ, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί
ήδη επί 15 έτη, στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα
κτίρια. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του
ΑΠΚΥ είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακή και -ως εκ
τούτου- στηρίζεται καθοριστικά στην ανάλογη
τεχνολογική υποδομή, τόσο σε επίπεδο υλικού,
όσο και λογισμικού. Η υποδομή αυτή χρήζει
τεχνολογικής αναβάθμισης, η οποία πρέπει
να υλοποιηθεί άμεσα. Επίσης, η ερευνητική,
κατά μείζονα λόγο, αλλά και η εκπαιδευτική
δραστηριότητα του Πανεπιστημίου πρέπει να
υποστηρίζονται από ισχυρότερη υλικοτεχνική
και εργαστηριακή υποδομή.
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Τα έσοδα του ΑΠΚΥ προέρχονται από ίδιους
πόρους (δίδακτρα, εξωτερική χρηματοδότηση
ερευνητικών προγραμμάτων) και από την
κρατική χορηγία, κατά σχεδόν ίσο ποσοστό.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρατηρείται
σταδιακή μείωση των εγγεγραμμένων
φοιτητών, όπως και σε άλλα δημόσια και
ιδιωτικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα
τη μείωση των εσόδων από δίδακτρα. Η
στασιμότητα του ύψους της κρατικής
χορηγίας δεν έχει επιτρέψει την ανάληψη
μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακών δράσεων,
οι οποίες απαιτούνται προκειμένου το
Πανεπιστήμιο να διασφαλίσει την οικονομική
του ευρωστία και ανάπτυξη. Συνεπώς,
απαιτείται ουσιαστική και συστηματική
αύξηση της κρατικής χορηγίας στα επόμενα
χρόνια.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2:

Ολοκλήρωση του θεσμικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου

Διαμόρφωση συνεργατικού, αποτελεσματικού και
ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος

Κύριες δράσεις:

Κύριες δράσεις:
•

Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, σε επιμέρους ζητήματα.
Μεταξύ αυτών, άμεσης προτεραιότητας είναι η

•

Επανεξέταση οργανωτικής δομής

•

συνεννόηση για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που χορηγεί
το ΑΠΚΥ στην Ελλάδα με βάση αποφάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τα
εξ αποστάσεως αλλοδαπά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Είναι δυνατό να
απαιτηθεί πολιτική παρέμβαση για τέτοια θέματα.

•

Αυτοματοποίηση διαδικασιών, επανασχεδιασμός δραστηριοτήτων

•

Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη διοικητικού προσωπικού

•

Σαφής προσδιορισμός καθηκόντων κάθε διοικητικής θέσης

επιδίωξη της κατοχύρωσης του ΑΠΚΥ ως το μόνο δημόσιο Πανεπιστήμιο
που μπορεί να προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

•

Εργασιακές σχέσεις και εσωτερική επικοινωνία

•

Σύστημα ανταμοιβών «εσωτερικών ενισχύσεων» (αξιοποίηση ικανοτήτων,
αναγνώριση για καλή απόδοση, κ.λπ.)

•

Εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης

•
•

Θεσμοθέτηση και έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κανονισμών,
οι οποίοι θα καθορίζουν τον χειρισμό των διαφόρων θεμάτων του
Πανεπιστημίου, όπως:
•

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

•

Εισαγωγή μοντέλου διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

•

Διοικητικό Προσωπικό

•

Θεσμική/εύρυθμη λειτουργία του ΑΠΚΥ μέσω αποκέντρωσης

•

Μεταδιδακτορικοί φοιτητές, ερευνητικοί συνεργάτες και επισκέπτες
καθηγητές

•

Επίτιμοι Διδάκτορες

•

Ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικών Μονάδων

•

Ομότιμοι Καθηγητές

•

Λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου

•

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

•

Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού

•

Φοιτητικά θέματα και θέματα σπουδών
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.4:

Επέκταση και βελτίωση της κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής

Διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας

Κύριες δράσεις:

Κύριες δράσεις:

•

•

Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων (προγράμματα κατάρτισης, παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
προσέλκυση κληροδοτημάτων και χορηγιών από εξωτερικούς φορείς κ.λπ.)

•

Διασφάλιση μακροπρόθεσμης δέσμευσης από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για κρατική
χρηματοδότηση με κλιμακούμενα αυξημένο προϋπολογισμό

•

Ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δράσεων

•

Δημιουργία εσωτερικού σχεδίου αξιοποίησης πόρων

Διαχείριση της κτιριακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου (προγραμματισμός, σχεδιασμός,
υλοποίηση) για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου και κατάλληλων ιδιόκτητων κτιριακών
εγκαταστάσεων που ακολουθούν περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρακτικές ενεργειακής
διαχείρισης. Πιθανή αξιοποίηση του προγράμματος «Σχεδιάζω, κτίζω, επιβλέπω», το οποίο
έτυχε χρήσης και από άλλους δημόσιους οργανισμούς

•

Αναβάθμιση και επέκταση σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών υποδομών

•

Ενίσχυση υλικοτεχνικής εργαστηριακής υποδομής

•

Διεύρυνση και αναβάθμιση του συστήματος εξυπηρέτησης φοιτητών (Call Center)
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ΑΝΆΛΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 02:
Προσφορά
ποιοτικής και
σύγχρονης
εκπαίδευσης

Ο στόχος αυτός αναπτύσσεται σε τρεις
διαστάσεις: το περιβάλλον μάθησης, την
ακαδημαϊκή συγκρότηση του Πανεπιστημίου
και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.
Το ΑΠΚΥ προσφέρει αποκλειστικά σπουδές
εξ αποστάσεως, με χρήση τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας. Προς τούτο
χρησιμοποιεί συγκεκριμένη εκπαιδευτική
μεθοδολογία, την οποία έχει το ίδιο αναπτύξει.
Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται
από εργαλεία λογισμικού που το ίδιο έχει
αναπτύξει/παραμετροποιήσει και εντάξει σε
ολοκληρωμένο σύνολο.
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία και η τεχνολογία
υποστήριξής του, αποτελούν συστατικά του
περιβάλλοντος μάθησης. Παρά το γεγονός ότι
η Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και
Βιβλιοθήκης και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία, την οποία
έχουν αξιοποιήσει για την πιλοτική ανάπτυξη
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών,
τεχνικών και μεθόδων μάθησης, οι επί μακρόν
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του
ΑΠΚΥ έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία
γενικευμένης εφαρμογής των αποτελεσμάτων
αυτών και της αναβάθμισης σε ευρεία κλίμακα
του περιβάλλοντος μάθησης.
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Σε ό,τι αφορά στην ακαδημαϊκή εξέλιξη,
ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό
όλων
των
Πανεπιστημίων
που
προσφέρουν
αποκλειστικά εξ αποστάσεως σπουδές
αποτελεί η ανάγκη συχνής ανανέωσης των
προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν,
ιδίως στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Το συνολικό
χαρτοφυλάκιο
προγραμμάτων
σπουδών
του ΑΠΚΥ έχει ανανεωθεί πρόσφατα με την
προσφορά τεσσάρων νέων προγραμμάτων
σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 20202021. Η ανάπτυξη επιπρόσθετων νέων
προγραμμάτων έχει προγραμματισθεί να
ολοκληρωθεί έως το 2024.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2:

Διαμόρφωση καινοτόμου, ελκυστικού για τους φοιτητές,
υψηλής ποιότητας, ανοικτού σε όλους, διεπιστημονικού
περιβάλλοντος μάθησης

Αύξηση του πλήθους και ενίσχυση της ποιότητας των
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών
Κύριες δράσεις:

Κύριες δράσεις:
•

Ανάπτυξη διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών (αναδιάρθρωση
υφιστάμενων, νέα προγράμματα), αναπροσαρμογή Θεματικών Ενοτήτων
όπου χρειάζεται, δημιουργία summer schools ή προγραμμάτων μεικτής
μάθησης (blended learning) κ.λπ., με την παράλληλη ανάπτυξη της αναγκαίας
και απαραίτητης υποδομής για υποστήριξή τους, ιδιαίτερα των ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών

•

Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης
τεχνολογικών υποδομών

•

Προσδιορισμός Μοντέλου Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας και υιοθέτηση
αντίστοιχης Πολιτικής Διδασκαλίας και Μάθησης για προσφορά εξ
αποστάσεως προγραμμάτων υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
με στόχο την

•

στρατηγικής

συντήρησης

ψηφιακών

•

Αύξηση της προσφοράς διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε τομείς αιχμής, τα
οποία θα ελκύουν υποψήφιους φοιτητές για την απόκτηση πρώτου ή
δεύτερου τίτλου σπουδών και προσφορά διδακτορικών ερευνητικών
περιοχών με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες της κυπριακής οικονομίας
και της κοινωνίας και των αναγκών των γύρω περιοχών/χωρών. Πριν
την προκήρυξή τους απαιτείται η καταγραφή σαφούς διαδικασίας που
θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επαγγελματικής έρευνας αγοράς και τη
διερεύνηση κορεσμού των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών

•

Ενίσχυση της προσφοράς προγραμμάτων σπουδών στην αγγλική
γλώσσα (υφιστάμενα ή νέα προγράμματα)

•

Ενίσχυση της ανάπτυξης διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών, σε
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια

και

•

αναβάθμιση και επικαιροποίηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών

•

προώθηση ενεργού εμπλοκής/μάθησης φοιτητών

•

εξατομικευμένη και άμεση υποστήριξη φοιτητών (φοιτητοκεντρικές
προσεγγίσεις)

•

υποστήριξη και επιβράβευση διδακτικού και διοικητικού προσωπικού

•

προώθηση μηχανισμών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης φοιτητών

•

Με βάση τις ανωτέρω δράσεις, έχουν ήδη δρομολογηθεί στον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
(ΔΙ.ΠΑ.Ε) τα εξής προγράμματα σπουδών, τα οποία θα προσφερθούν μόλις
ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες:
•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Educational Leadership and
Policy» (Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης)

ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στη μάθηση, διδασκαλία και
αξιολόγηση

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ποινική Δικαιοσύνη» (Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης)

Ανάπτυξη και εφαρμογή, μέσω του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού &
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, πιλοτικών τεχνικών και μεθόδων μάθησης
σε ευρεία κλίμακα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος μάθησης,
πολυμορφικού/ διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη νέου ή/
και αξιοποίηση υφιστάμενου υλικού ανοικτής πρόσβασης (open educational
resources), στη βάση του Μοντέλου Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας που θα
υιοθετηθεί

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χημική Μηχανική και Μηχανική
Περιβάλλοντος» (Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών)

•

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Νομικά» (Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης)

•

Αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών του ΑΠΚΥ από εγχώριους φορείς
και οργανισμούς, στο πλαίσιο ανταποδοτικής σχέσης

•

Επαγγελματική προσέγγιση προβολής και προώθησης προγραμμάτων
σπουδών και ενίσχυση των υφιστάμενων δράσεων
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Επιπρόσθετα των ανωτέρω αναφερόμενων προγραμμάτων, δρομολογούνται:
Α. Η συμπερίληψη έως δύο (2) νέων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Σχολή, υπό
την προϋπόθεση εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για την προσφορά τους, και τα εξής νέα
μεταπτυχιακά προγράμματα σε κάθε Σχολή:
ΣΧΟΛΉ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ:

Β. Η μετονομασία και αναδιάρθρωση των εξής υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών:
•

Μετονομασία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα «Οικονομικά» σε «Οικονομικά
και Επιχειρησιακά Οικονομικά» (Εconomics and Business Economics), και προσφορά του και
στην Αγγλική

•

Αναδιάρθρωση του:

•

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

•

MBA, το οποίο προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσα (90 ECTS, 18 Μήνες)

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

•

•

Επέκταση του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος IMAESC - International
Masters in Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus) για την τριετία 2023 –
2026 (έχει ήδη δρομολογηθεί)

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», το
οποίο προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσα (90 ECTS, 18 Μήνες)

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ψυχολογία με συγκεκριμένη/ες εξειδίκευση/εις

ΣΧΟΛΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ:
•

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc Digital Marketing and Marketing Analytics
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc Tourism and Hospitality Management στην
αγγλική γλώσσα

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc Human Resource Management and Corporate
Strategy στην αγγλική γλώσσα

•

Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών DBA-Doctorate of Business Administration

•

Αξιοποίηση υφιστάμενων Θεματικών Ενοτήτων και προσφορά αυτόνομου Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών στη «Διοίκηση και Χρηματοοικονομική» (MSc Management and
Finance) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (90 ECTS, 18 Μήνες)

•

Καταρτισμός διαδικασίας με συγκεκριμένα κριτήρια για την κατανομή θέσεων ΔΕΠ και
διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού για την υποστήριξη των νέων προγραμμάτων
σπουδών

ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ:
•

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Μηχανική Περιβάλλοντος στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα

•

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc Security and Defence (σε συνεργασία με την
Σχολή Ικάρων) στην αγγλική γλώσσα

•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Human Computer Interaction στην αγγλική
γλώσσα
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ΑΝΆΛΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 03:
Ενίσχυση,
ανάπτυξη και
υποστήριξη της
ερευνητικής
δραστηριότητας
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Ο στόχος αυτός αναπτύσσεται σε δύο
διαστάσεις: την ερευνητική δραστηριότητα
και τη διοικητική της υποστήριξη.
Η ερευνητική δραστηριότητα διενεργείται
από τα μέλη ΔΕΠ (συνολικά 26 και στις τρεις
Σχολές), τους υποψήφιους διδάκτορες και
εξωτερικούς ερευνητές. Χρηματοδοτείται από
ίδιους πόρους του ΑΠΚΥ και από εξωτερικά
χρηματοδοτούμενα (από εθνικούς και
διεθνείς φορείς) ερευνητικά προγράμματα,
με ανάδοχο είτε αποκλειστικά το ΑΠΚΥ είτε
από συμπράξεις φορέων με τη συμμετοχή
του ΑΠΚΥ. Αναπτύσσεται σε επιστημονικές
περιοχές που εντάσσονται στα γνωστικά πεδία
των Σχολών του, ανάλογα με τα επιστημονικά
ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ. Συνίσταται
σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας (βασικής και
εφαρμοσμένης), διοργάνωση επιστημονικών
συνεδρίων, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε
επιστημονικά συνέδρια κ.λπ.

Η έρευνα υποστηρίζεται διοικητικά από
τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και
Διασύνδεσης και από το Λογιστήριο. Η
υποστήριξη από τη Μονάδα Έρευνας,
Καινοτομίας και Διασύνδεσης περιλαμβάνει
την πληροφόρηση/δικτύωση για εξωτερικά
χρηματοδοτούμενα
προγράμματα,
την
υποστήριξη/κατάρτιση των ερευνητών για
την υποβολή προτάσεων και τη διάχυση
των
αποτελεσμάτων
από
ερευνητικές
δραστηριότητες. Το Λογιστήριο αναλαμβάνει
την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσης
ερευνητικών δραστηριοτήτων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1:

Ενίσχυση και διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας
Κύριες δράσεις:
•

Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου που θα περιλαμβάνει όλα τα εργαστήρια του
ΑΠΚΥ

•

Ενίσχυση και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλα ερευνητικά κέντρα
ή εργαστήρια Πανεπιστημίων ή Οργανισμών εγνωσμένου κύρους

•

Παροχή κινήτρων και προσέλκυση νέων ερευνητών

•

Θέσπιση βραβείων έρευνας

•

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών

•

Προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής δραστηριότητας μέσω υποβολής
ερευνητικών προτάσεων για εξασφάλιση χρηματοδότησης

•

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

•

Διασύνδεση έρευνας και καινοτομίας με τη βιομηχανία, τον παραγωγικό ιστό
και τις ερευνητικές ανάγκες της κοινωνίας

•

Ανάπτυξη του θεσμού / διαδικασιών για ενίσχυση της μεταδιδακτορικής
έρευνας στο ΑΠΚΥ και δημιουργία ταμείου υποτροφιών για υποψήφιους
διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

•

Αξιοποίηση των ΣΕΠ ως ερευνητικό δυναμικό και ενίσχυση του ρόλου τους
(π.χ. μόνιμο μέλος ΣΕΠ με τη δυνατότητα ανανέωσης των υφιστάμενων
τριετών συμβάσεων απασχόλησής τους για περισσότερα έτη)

•

Προώθηση ενεργειών για εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης
ακαδημαϊκών εδρών και εδρών έρευνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2:

Βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της ερευνητικής
δραστηριότητας
Κύριες δράσεις:
•

Ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας

•

Βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης των ερευνητικών έργων

•

Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού στην προετοιμασία και διαχείριση
ερευνητικών προτάσεων και έργων
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ΑΝΆΛΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 04:
Διεύρυνση και
αναβάθμιση
της διεθνούς
παρουσίας

Ο στόχος αυτός αναπτύσσεται σε τρεις
διαστάσεις: τη συνεργασία με Πανεπιστήμια
του εξωτερικού, τη διεθνοποίηση του
φοιτητικού πληθυσμού του ΑΠΚΥ και τη
διεθνοποίηση κατ’ οίκον (internationalization
at home).
Η Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης
και
Επικοινωνίας
παρέχει
διοικητική
υποστήριξη στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου
για όλα τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς
και εγχώριες συνεργασίες, στη στρατηγική
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και στα θέματα
επικοινωνίας.
Το ΑΠΚΥ έχει υπογράψει και υλοποιεί
μνημόνια συνεργασίας, που προβλέπουν
συνεργασία τόσο στην εκπαίδευση όσο
και στην έρευνα και άλλης μορφής κοινές
δράσεις, με μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων
του εξωτερικού. Φοιτητές, ακαδημαϊκό και
διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας στα
πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, στο
οποίο το ΑΠΚΥ δραστηριοποιείται έντονα,
ενώ, παράλληλα, συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα
ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, όπως και
σε δίκτυα Πανεπιστημίων που προσφέρουν
σπουδές εξ αποστάσεως.
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Το ΑΠΚΥ, ως Πανεπιστήμιο που προσφέρει
αποκλειστικά σπουδές εξ αποστάσεως, εξ
ορισμού απευθύνεται σε φοιτητές ανά τον
κόσμο. Ο φοιτητικός πληθυσμός του ΑΠΚΥ
είναι στην πλειοψηφία του (σε ποσοστό της
τάξης του 47%) πολίτες χωρών εκτός της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο
ποσοστό αυτών είναι πολίτες της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενώ οι υπόλοιποι διαμένουν σε
περισσότερες από 50+ διαφορετικές χώρες.
Η διεθνοποίηση δεν αφορά μόνο στη
γεωγραφική επέκταση του Ιδρύματος εκτός
των εθνικών συνόρων, αλλά κυρίως στον
εσωτερικό μετασχηματισμό του για να
καταστεί διεθνοποιημένο από κάθε άποψη. Ως
κατ’ οίκον διεθνοποίηση (internationalisation at
home) ορίζεται: «η στοχευμένη ενσωμάτωση
διεθνών και διαπολιτισμικών διαστάσεων
στο τυπικό και άτυπο πρόγραμμα σπουδών
για όλους τους φοιτητές στο πλαίσιο του
εγχώριου μαθησιακού περιβάλλοντος». Αν και
αρκετά από τα προγράμματα σπουδών που
προσφέρει το Πανεπιστήμιο παρουσιάζουν
στοιχεία διεθνοποιημένης μάθησης, είναι
προφανές ότι απαιτείται μια οργανωμένη και
συστηματική διαδικασία για να εξασφαλιστεί
ότι όλοι οι φοιτητές θα αναπτύξουν διεθνείς,
διαπολιτισμικές και παγκόσμιες προοπτικές,
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε
διεθνοποιημένα προγράμματα σπουδών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3:

Αύξηση του πλήθους των ξενόγλωσσων προγραμμάτων
σπουδών

Ενσωμάτωση διεθνών και διαπολιτισμικών διαστάσεων
στα προγράμματα σπουδών

Κύριες δράσεις:

Κύριες δράσεις:

•

Προσφορά νέων, ανταγωνιστικών και ελκυστικών ξενόγλωσσων
διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών σε κλάδους αιχμής.

•

Αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών

•

Αναθεώρηση του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων

•

Προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με
άλλα Πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι πιθανές συνεργασίες θα
μπορούσαν να εξετασθούν σύμφωνα με τις εξελίξεις που δρομολογούνται
στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς συνεργασίες των ελλαδικών
Πανεπιστημίων, καθώς και σε στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΑΠΚΥ και
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

•

Eμπλουτισμός και αναβάθμιση των διαδικασιών διδασκαλίας και
μάθησης και τεχνολογική αναβάθμιση υποδομών, όπου χρειάζεται

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2:

Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.4:

Σύναψη διμερών συμφωνιών ουσιαστικής εκπαιδευτικής και
ερευνητικής συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
Κύριες δράσεις:

Κύριες δράσεις:

•

Επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών και ενθάρρυνση νέων με
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα διεθνούς εμβέλειας

•

Προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών, κατ’ αρχήν στην αγγλική γλώσσα

•

•

Προσφορά υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και στην αγγλική γλώσσα

Αύξηση εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας όλης της
Πανεπιστημιακής κοινότητας

•

Στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική για προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών

•

Συμμετοχή του ΑΠΚΥ σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες Πανεπιστημίων

•

Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών, κυρίως στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή
και στην Κίνα

•

Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του ΑΠΚΥ σε ευρωπαϊκά/διεθνή
πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς

•

Προσέλκυση ξένων φοιτητών μέσω της προσφοράς ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μπορεί να
προέρχονται από (α) τη Ρωσία (β) χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και
Βαλκανίων με ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο κοινό (π.χ. Πολωνία, Βουλγαρία,
Ρουμανία, Αλβανία κ.λπ.), (γ) χώρες της εγγύς περιοχής (μεταξύ αυτών
και η Ιορδανία όπου αναγνωρίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και (δ)
αραβικές και αφρικανικές χώρες, ανάλογα με τις εκπεφρασμένες οικονομικές
και αναπτυξιακές τους ανάγκες (π.χ. Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Λίβανος, Ισραήλ).
Σημειώνεται ότι στη Ρωσία και την Ιορδανία οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ
αναγνωρίζονται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζουν οι χώρες
αυτές.
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ΑΝΆΛΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 05:
Εδραίωση
θετικής δημόσιας
εικόνας

Ο στόχος αυτός αναπτύσσεται σε τέσσερις
διαστάσεις: την επικοινωνία των δράσεων
του ΑΠΚΥ στο εξωτερικό του περιβάλλον, την
εδραίωση και διατήρηση της σύνδεσης με τους
αποφοίτους, τη δραστηριοποίηση του ΑΠΚΥ σε
παροχή υπηρεσιών διά βίου μάθησης, και την
εδραίωση και διατήρηση της σύνδεσης του
Πανεπιστημίου με την Κυπριακή κοινωνία.
Η Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης
και Επικοινωνίας παρέχει διοικητική υποστήριξη
στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για τα
θέματα επικοινωνίας. Στις αρμοδιότητες της
Μονάδας συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός, η
επικαιροποίηση και η παρακολούθηση της
υλοποίησης των ad hoc σχεδίων δράσης
(action plans) με βάση την Ολοκληρωμένη
Στρατηγική Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου,
η λειτουργία Γραφείου Τύπου, η συνεργασία
με τις Πανεπιστημιακές Αρχές, τις Σχολές,
τα Προγράμματα Σπουδών, τις Διοικητικές
Υπηρεσίες και τις Επιτροπές ή άλλα σώματα του
Πανεπιστημίου για τη συλλογή της ύλης, την
επιμέλεια και έκδοση των ετήσιων και περιοδικών
εκδόσεων του ΑΠΚΥ (Έκθεση Πεπραγμένων,
εκδόσεις για το ερευνητικό έργο του ΑΠΚΥ,
οδηγοί σπουδών, ενημερωτικές εκδόσεις κ.λπ.)
και η υποστήριξη της Διοίκησης σε ό,τι αφορά
στη διαμόρφωση της εκδοτικής πολιτικής του
ΑΠΚΥ.
Το
Γραφείο
Αποφοίτων
συμβάλλει
στη δημιουργία και ενίσχυση δεσμών
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου και των αποφοίτων του. Στόχος
του είναι η ενθάρρυνση των επιστημονικών
και κοινωνικών σχέσεων των μελών του,
μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες
επικεντρώνονται στην προσφορά παροχών και
ωφελημάτων στους αποφοίτους του ΑΠΚΥ.
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Το Γραφείο Εκδηλώσεων αναλαμβάνει τον
σχεδιασμό και τη διοργάνωση εκδηλώσεων
επιστημονικής
και
πολιτιστικής
φύσης,
υποστηρίζοντας την εκπλήρωση του τρίτου
πυλώνα της αποστολής του Πανεπιστημίου,
δηλαδή της στενής συνεργασίας με την
κοινωνία, την οικονομία και την Πολιτεία, με
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της
Κύπρου.
Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό
Κόσμο, έχει ως αντικείμενο την προώθηση της
συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας
της επιστημονικής/ερευνητικής και φοιτητικής
κοινότητας με όλους τους κλάδους της
οικονομίας, με σκοπό να αξιοποιηθεί η έρευνα
και να αποκωδικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα.
Το ΑΠΚΥ έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης,
προσφέροντας
εξειδικευμένα,
βραχείας
διάρκειας
προγράμματα
κατάρτισης
σε
θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
αποκλειστικά
με
την
εξ
αποστάσεως
εκπαιδευτική μεθοδολογία. Επιπλέον, το ΑΠΚΥ
προσφέρει όλες τις Θεματικές Ενότητες των
Προγραμμάτων Σπουδών ως Αυτοτελείς, ώστε
κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’
αυτές και να τις παρακολουθήσει στο πλαίσιο
της Διά Βίου Μάθησης, χωρίς να χρειάζεται να
εγγραφεί συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών.
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει αποφασίσει
την περαιτέρω, πλήρη, δραστηριοποίηση του
ΑΠΚΥ στον τομέα της διά βίου μάθησης, μέσω
του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης.
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Μέσω της εδραίωσης θετικής δημόσιας εικόνας, το Πανεπιστήμιο δεν εστιάζει
μόνο στη φήμη του, αλλά μπορεί να προβάλει την υπευθυνότητα, τις κοινωνικές
του δράσεις, την ευαισθησία και εν γένει την εταιρική κοινωνική του ευθύνη,
εσωτερική και εξωτερική (πρακτικές που ενδυναμώνουν τη σχέση του ΑΠΚΥ με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: πανεπιστημιακή κοινότητα, Πολιτεία, αποφοίτους,
επιχειρηματικό κόσμο, κοινωνία).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.3:

Μετεξέλιξη της κοινότητας του ΑΠΚΥ σε ενεργό δίκτυο
Κύριες δράσεις:
•

Ενίσχυση και στρατηγική αξιοποίηση του Γραφείου Αποφοίτων για
υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων

•

Ανάληψη πρωτοβουλιών υψηλής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. δωρεάν
σεμινάρια κατάρτισης σε ανέργους, στοχευμένες υποτροφίες, θέσπιση
βραβείων κ.λπ.)

•

Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων εθελοντισμού

•

Αξιοποίηση των αποδήμων και της Διασποράς

Βελτίωση της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον
Κύριες δράσεις:
•

Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής του Πανεπιστημίου

•

Οικοδόμηση εσωτερικής επικοινωνίας

•

Αλλαγή της οργανωτικής δομής της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας,
Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, με ανεξάρτητους και διακριτούς ρόλους των
τριών υφιστάμενων αντικειμένων

•

Βελτίωση εταιρικής ταυτότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.4:

Παραγωγική ένταξη στη διαδικασία της διά βίου μάθησης
Κύριες δράσεις:
•

Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
για την προσφορά επιμορφωτικών σεμιναρίων σύντομης διάρκειας σε
αντικείμενα αιχμής, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω

•

Συνεργασίες με τοπικούς φορείς, οργανώσεις και επαγγελματικές
ομάδες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2:

Ενίσχυση της συμβολής στην πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη της Κύπρου
Κύριες δράσεις:
•

Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων πολιτιστικών δράσεων με ενεργή συμμετοχή της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας

•

Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανώσεις και οργανισμούς στην Κύπρο
και το εξωτερικό

•

Διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και διαλέξεων ανοικτών στο κοινό
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ΊΔΡΥΣΗ ΚΈΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ
Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών σε όλες τις επιστήμες, η εισαγωγή της τεχνολογίας
στην εκπαίδευση και σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και η κορύφωση της τάσης αυτής με την
προκύπτουσα από τις συνθήκες, άμεση μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, σε συνδυασμό με τις
ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, επιβάλλουν την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
προσαρμοσμένων στην επικαιροποίηση της επιστημονικής γνώσης. Η κατάρτιση, ως τρίτη
συνιστώσα της εκπαίδευσης, μέσω της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτει ακριβώς
αυτές τις ανάγκες.
Το ΑΠΚΥ, ως το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
στην Κύπρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής του και της ενίσχυσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διά
Βίου Μάθηση, προωθεί την Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
Κύριος στρατηγικός του στόχος είναι η παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, ανοικτών στο ευρύ κοινό, σε πτυχιούχους, αλλά και επαγγελματίες άλλων βαθμίδων
με ή χωρίς τίτλο σπουδών ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου στην Κύπρο και πιθανόν σε άλλες
χώρες, ώστε οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα
ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και θα τους προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην αγορά εργασίας.

Το ΑΠΚΥ μπορεί να αναπτύξει προγράμματα Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
καθώς και Επιμορφωτικά Σεμινάρια στα εξής θεματικά πεδία (ενδεικτική αναφορά):
•

Οικονομία και Διοίκηση

•

Πληροφορική (με αξιοποίηση υφιστάμενων εργαστηρίων π.χ. CyCAT)

•

Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

•

Περιβάλλον

•

Υγεία

που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
(απόφοιτοι Λυκείου, απόφοιτοι Πανεπιστημίου, γενικός πληθυσμός, επαγγελματική κατάρτιση
εργαζόμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών) και να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες
με οργανισμούς/επιχειρήσεις για σχεδιασμό και προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης/
επιμόρφωσης σύντομης διάρκειας.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Κέντρου είναι η:
•

Προώθηση της Διά Βίου Μάθησης

•

Σύζευξη με την κοινωνία και την οικονομία για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους

•

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας και η καταπολέμηση του αποκλεισμού της από αυτή

•

Αναβάθμιση και προώθηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και επανα-κατάρτισης

Επιμέρους στόχοι του Κέντρου η:
•

Βελτίωση του χαρτοφυλακίου των επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα των νέων
εργαζομένων, με επαρκείς και πιστοποιημένες δεξιότητες

•

Προαγωγή της απασχολησιμότητας και προώθηση της (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας

•

Συμβολή στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

•

Συμβολή στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και των ανισοτήτων και στην παροχή ίσων ευκαιριών για επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση

•

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης

•

Ανάδειξη του ΑΠΚΥ ως βασικού φορέα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

•

Παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις ανάγκες των προγραμμάτων
κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
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ΑΝΆΛΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 06:
Ολιστική
διασφάλιση και
βελτίωση της
ποιότητας
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Ο στόχος αυτός αναπτύσσεται σε δύο
διαστάσεις: στη διασφάλιση και βελτίωση
της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες
και στους τρεις πυλώνες της αποστολής του
ΑΠΚΥ και στη συμβατότητα με τα σχετικά
διεθνή πρότυπα, οδηγίες και στόχους.
Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και
οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας, σε
επίπεδο Πανεπιστημίου και Σχολών, έχουν
την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της
πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας
του Πανεπιστημίου, τον συντονισμό και
την υποστήριξη της εσωτερικής και
της εξωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο
ιδρύματος, Σχολών και προγραμμάτων
σπουδών. Αν και πολιτικές διασφάλισης
ποιότητας υφίστανται στο Πανεπιστήμιο,
αυτές
δεν
έχουν
συγκεντρωθεί
και
ομογενοποιηθεί σε ένα σύνολο πολιτικών που
στη διεθνή πρακτική αναφέρεται ως Quality
Assurance Manual.

Η συμβατότητα των διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας που ακολουθούνται στο ΑΠΚΥ
με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα και
οδηγίες, έχει ελεγχθεί μέσω της διαδικασίας
εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος
και εκείνης της ετοιμασίας του για την
εξωτερική του αξιολόγηση από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και οι απαιτούμενες
προσαρμογές έχουν γίνει. Ωστόσο, τυπική
διαδικασία
διασφάλισης
της
πλήρους
συμβατότητας μένει να διαμορφωθεί και να
υλοποιηθεί. Εν κατακλείδι, η λειτουργία του
Πανεπιστημίου και η περαιτέρω ανάπτυξή του
οφείλουν να είναι συμβατές με τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
που έχουν αναγνωριστεί στο στρατηγικό
σχέδιο του ΑΠΚΥ ως εφαρμοστέοι στην
περίπτωσή του. Στην κατεύθυνση αυτή το
Πανεπιστήμιο έχει κάνει βήματα προόδου.
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Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί σημαντική αξία του ΑΠΚΥ και αποτυπώνεται
στο όραμα και την ταυτότητά του. Η υιοθέτηση της αξίας αυτής, στόχο έχει την
προσφορά εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης που θα εστιάζει όχι μόνο στη
γνώση, αλλά και στην ανάδειξη επιστημονικά καταρτισμένων επαγγελματιών και
πολιτών, οι οποίοι θα δρουν με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη. Η λειτουργία
του Πανεπιστημίου ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό Ίδρυμα οφείλει να προσφέρει
προστιθέμενη αξία με βάση και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, που αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής
μας: οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αυτές που αφορούν στη
διακυβέρνηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.3:

Διαμόρφωση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη
λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη με γνώμονα τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Κύριες δράσεις:
•

Προτυποποίηση εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών και
υπηρεσιών με βάση 5 στόχους: Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπής
Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Ισότητα των Φύλων, Λιγότερες
Ανισότητες και Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

Διαμόρφωση κουλτούρας συνεχούς
διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας

•

Συμμετοχή στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων
και δράσεων για την επίτευξη παρόμοιων στόχων από κοινού με
άλλους φορείς

Κύριες δράσεις:

•

Δημιουργία Προγράμματος Εθελοντισμού, με δυνατότητες σχεδιασμού
και συμμετοχής της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε δράσεις που
αποσκοπούν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1:

•

Ίδρυση αυτόνομης υπηρεσίας-τμήματος-γραφείου διασφάλισης ποιότητας

•

Διαμόρφωση και υλοποίηση οδηγού πολιτικών και πρακτικών διασφάλισης
ποιότητας σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, Σχολών και Πανεπιστημίου
σε πρώτη φάση και για όλες τις δραστηριότητες και δράσεις σε επόμενες
φάσεις

•

Πιστοποίηση της συμβατότητας των διοικητικών διαδικασιών με το πρότυπο
διασφάλισης ποιότητας ISO9001 και άλλα παρόμοια πρότυπα π.χ. Social
Corporate Sustainability, Environmental Management Systems κ.λπ. στο
πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.2:

Επίτευξη πλήρους συμβατότητας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης
Κύριες δράσεις:
•

Επικαιροποίηση και αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών

•

Προτυποποίηση υφιστάμενων διαδικασιών με βάση Ευρωπαϊκά Πρότυπα και
Οδηγίες
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04.

Στόχοι άμεσης
προτεραιότητας
για το ΑΠΚΥ
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Χρονικά προσδιορισμένο, με βάση τον ανωτέρω στρατηγικό
σχεδιασμό, το ΑΠΚΥ εστιάζει τις άμεσες ενέργειές του σε έξι
(6) συγκεκριμένες δράσεις:

•

Στοχευμένη επιλογή νέων προγραμμάτων σπουδών και αξιολόγηση/
ανασχεδιασμός των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών

•

Κατοχύρωση του ΑΠΚΥ ως το μόνο δημόσιο Πανεπιστήμιο που μπορεί
να προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση

•

Συνεννόηση για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που χορηγεί το
ΑΠΚΥ στην Ελλάδα με βάση την απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τα εξ
αποστάσεως αλλοδαπά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Προς την κατεύθυνση
αυτή απαιτείται ενδεχομένως συντονισμός με την Πολιτεία (πολιτική
απόφαση)

•

Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά
Βίου Μάθησης

•

Εξεύρεση κατάλληλων, για Πανεπιστήμιο, κτιρίων για τη μόνιμη στέγασή
του, στη βάση συγκεκριμένων επιδιώξεων και στοχευμένων λύσεων, σε
συνεργασία με την Πολιτεία

•

Ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την από κοινού προσφορά
προγραμμάτων σπουδών με άλλα Πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους
για προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα με τα άλλα δύο δημόσια
Πανεπιστήμια της Κύπρου
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