
1

Ενημερωτικός Οδηγός 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ISSN 2301-2315 (έντυπη μορφή)
ISSN 2301-2323 (ηλεκτρονική μορφή)

 

Το πρόγραμμα Erasmus χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση (LLP)





3

Το παρόν έντυπο έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με 

την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Την ευθύνη της έκδοσης έχει η Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και 

Διασφάλισης Ποιότητας.

Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς, καμία νομική 

ή άλλη ευθύνη δεν είναι αποδεκτή για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Ο Ενημερωτικός Οδηγός βρίσκεται αναρτημένος στον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ 

στη διεύθυνση:

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

Σχεδιασμός και εκτύπωση με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Στοιχεία επικοινωνίας:
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Τηλέφωνα: +357 22411659 /651/802
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Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης 
Ποιότητας

Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας και 
Διασφάλισης Ποιότητας 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 στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, τη 
διεθνή προβολή του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Πανεπιστημίου, το συντονισμό μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας 
των ακαδημαϊκών διεργασιών, καθώς και την προώθηση της 
δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου, στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα βασικό εργαλείο της μεσοπρόθεσμης 
στρατηγικής διεθνοποίησης του ΑΠΚΥ. Αποσκοπεί κυρίως στην 
ενίσχυση των ανταλλαγών και της κινητικότητας και συνεργασίας 
μεταξύ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και πανεπιστημίων και 
οργανισμών που εδρεύουν στις 33 χώρες που σήμερα συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα.

Το Γραφείο Erasmus λειτουργεί κάτω από την Υπηρεσία Διεθνούς 
Συνεργασίας και Διασφάλισης Ποιότητας και είναι υπεύθυνο για 
την οργάνωση και διαχείριση των δράσεων κινητικότητας Erasmus 
και άλλων δράσεων του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (LLP) 
στο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων, μεριμνά για την υπογραφή 
διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και την παρακολούθηση της 
υλοποίησής τους, αναλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά 
με το ΑΠΚΥ σε εξωτερικούς φορείς, πανεπιστήμια/οργανισμούς και 
ενδιαφερόμενους φοιτητές, και παρέχει πληροφορίες, βοήθεια και 
συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το Πρόγραμμα σε φοιτητές, 
ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό.
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Μήνυμα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η κοινωνία της γνώσης προϋποθέτει τη διά βίου μάθηση. Σε μια εποχή 
που οι αλλαγές είναι συνεχείς και απρόσμενες και που η πληροφορική 
και η τεχνολογία διεισδύουν ταχύτατα στη ζωή μας, οι άνθρωποι, για να 
διασφαλίσουν τη διαρκή απασχολησιμότητα, καλούνται να επιδείξουν συνεχή 
διά βίου προσαρμοστικότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος ενός Πανεπιστημίου 
και ειδικότερα ενός πανεπιστημίου διά βίου μάθησης, όπως το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ουσιώδης και κεντρικός. 

Συγχρονίζοντας το βηματισμό του με τα παγκόσμια δεδομένα της διαδικτυακής 
εξέλιξης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθορίσει τη διεθνοποίησή 
του ως ένα από τα σημαντικότερα μέρη της ευρύτερης στρατηγικής του. Έτσι, 
ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς της Κύπρου και του εξωτερικού, ενώ, 
παράλληλα, ενθαρρύνεται η διασυνοριακή κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών 
και προσωπικού – ακαδημαϊκού και διοικητικού. Εκ των πραγμάτων, το 
πρόγραμμα Erasmus έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα βασικά μέσα για την 
επίτευξη της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα Erasmus είναι επένδυση στην εκπαίδευση. Συμβάλλει στη 
διεθνοποίησή της, τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της. Η κινητικότητα των φοιτητών, 
των καθηγητών και του προσωπικού πανεπιστημίων σε άλλες χώρες με 
διαφορετικές αγορές, κουλτούρες και πολιτισμό, προωθεί ένα ευέλικτο 
και ευκίνητο δυναμικό, που προωθεί την παραγωγικότητα, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα και ενισχύει την καινοτομία. 

Ακόμα και στο ΑΠΚΥ, ένα εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο, το πρόγραμμα Erasmus 
προσφέρει στους φοιτητές και το προσωπικό του την ευκαιρία να ταξιδέψουν, 
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους. 
Να αναπτύξουν, με άλλα λόγια, την εμπιστοσύνη και την ικανότητά τους να 
ζήσουν και να εργαστούν σε ξένες χώρες, χωρίς να παγιδεύονται σ’ ένα στενό 
γεωγραφικό χώρο. Επομένως δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το Erasmus 
αλλάζει ζωές. Εκμεταλλευτείτε το!

 

Καθηγ. Κώστας Χρίστου
Πρόεδρος Διοικούσας  Επιτροπής
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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Αποστολή και Στόχοι

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΑΠΚΥ είναι το δεύτερο κατά σειρά 
ίδρυσης κρατικό πανεπιστήμιο της χώρας και το μοναδικό που προσφέρει 
αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες (πτυχιακό 
επίπεδο, μάστερ και διδακτορικό), αποκλειστικά με τη μεθοδολογία της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη 
της σύγχρονης κοινωνίας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και να υλοποιήσει 
ουσιαστικά έναν από τους στόχους της Ευρώπης: τη διά βίου μάθηση. 

Το ΑΠΚΥ δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 2006-
2007 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας σε αριθμό 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Φιλοδοξεί να δώσει το δικό του στίγμα στον 
Κυπριακό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, προσφέροντας σπουδές που 
βασίζονται σε σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα και συνεπικουρούνται από 
τη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου 
δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της έρευνας και την ενίσχυση ερευνητικών 
προγραμμάτων, δημοσιεύοντας καινοτόμα αποτελέσματα με αντίκτυπο στις 
σχετικές επιστημονικές περιοχές. Μέσα από την κοινωνική προσφορά του, το 
ΑΠΚΥ οραματίζεται την ανάδειξή του σε φορέα πολιτισμού και συνεργασίας με 
τις γειτονικές χώρες και ευρύτερα. 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διαφορετικό από τα συμβατικά 
πανεπιστήμια, έχει μια ιδιαίτερη ευελιξία που βασίζεται στη σύγχρονη 
μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία δίνει την 
ευκαιρία πανεπιστημιακών σπουδών σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από 
ηλικία και υποχρεώσεις, και χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. 

Τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ είναι δομημένα στη βάση του 
συστήματος των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS και έτσι δίδεται η 
δυνατότητα αμφίδρομης αναγνώρισης των σπουδών μεταξύ συμβατικών 
πανεπιστημίων και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Θεματική Ενότητα 
(Θ.Ε.) αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών 
του ΑΠΚΥ και, όπως τα μαθήματα συμβατικών πανεπιστημίων, καλύπτει 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του 
ΑΠΚΥ, ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της τις 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

φάσεις. Στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, αναρτώνται πληροφορίες πρακτικής και 
διαδικαστικής φύσεως για το ΑΠΚΥ και τα προγράμματα σπουδών του, όπως οι Θεματικές 
Ενότητες και οι μαθησιακοί στόχοι των προγραμμάτων, η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και 
το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω της Πλατφόρμας 
Τηλεκπαίδευσης υποστηρίζεται η ασύγχρονη επικοινωνία, καθώς και η ζωντανή 
(σύγχρονη) αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, τους 
φοιτητές και τους καθηγητές του. 

Αριθμοί και Δεδομένα

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, περίπου 3700 σπουδαστές και σπουδάστριες 
φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε προγράμματα σπουδών που 
προσφέρονται από τις τρεις Σχολές του. 

Εκπροσώπηση φοιτητών/τριών ανά Σχολή:

•	 Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 41%
•	 Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 12%
•	 Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 47%

Στο τέλος του 2012, το ΑΠΚΥ απασχολεί συνολικά 80 άτομα ως διοικητικό προσωπικό, ενώ 
το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από 19 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) που κατέχουν οργανικές θέσεις και περίπου 135 μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΣΕΠ).

Προγράμματα Σπουδών

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών 
σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό). Επιτρέπει σε πολίτες 
που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατό να σπουδάσουν ή να ολοκληρώσουν 
τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, να το κατορθώσουν. Επιπλέον, με την ανοικτή και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, οι κάτοχοι πτυχίου έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, ή ακόμη, να σπουδάσουν ένα άλλο αντικείμενο που εκτιμούν ότι θα 
τους είναι χρήσιμο στην επαγγελματική τους ανέλιξη και σταδιοδρομία. Με τα προγράμματα 
σύντομης διάρκειας που προσφέρει, πέραν των ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών, 
το ΑΠΚΥ παρέχει δυνατότητες ενημέρωσης και κατάρτισης σε αντικείμενα αιχμής, χρήσιμα σε 
εργαζόμενους και μη. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Σχολή / Πρόγραμμα Πτυχίο Μάστερ Διδακτορικό

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων •

Αστυνομικές  Σπουδές •

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (joint degree με το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) •

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική •

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) •*

Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας •

Διοίκηση Μονάδων Υγείας •

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Επικοινωνία και Δημοσιογραφία • •

Επιστήμες της Αγωγής • •

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία •

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό • •

Θεατρικές Σπουδές • •

Educational Leadership (joint degree με το Saint 
Louis University) *

Theory of Education/Curriculum Development (joint 
degree με το Saint Louis University) *

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος • •

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα •* • 

Applied Health Informatics *

* Προγράμματα που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα
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Εγκαταστάσεις

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την έδρα του στη Λευκωσία. Η Σχολή Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και όλες οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στεγάζονται 
σε κτίριο του ΑΠΚΥ στα Λατσιά. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η 
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου στεγάζονται στο 
κέντρο της Λευκωσίας. 

Το Πανεπιστήμιο επενδύει σε ερευνητικές υποδομές για την ενίσχυση της έρευνας, βασικής 
και εφαρμοσμένης, που εκπονείται από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 
του Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά εργαστήρια του ΑΠΚΥ στεγάζονται στο κτίριο του 
Πανεπιστημίου στα Λατσιά, και εξυπηρετούν τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των 
προγραμμάτων σπουδών του.

Βιβλιοθήκη ΑΠΚΥ

Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ουσιαστικά αποτελεί μια ηλεκτρονική - 
ως προς τη λειτουργία της - αλλά και υβριδική - ως προς το περιεχόμενό της – βιβλιοθήκη. 
Περιλαμβάνει στις συλλογές της σχετικά μικρό αριθμό έντυπου υλικού, αλλά ιδιαίτερα 
πλούσιο ψηφιακό υλικό και έχει θέσει ως πρώτιστη παρεχόμενη υπηρεσία την υποστήριξη 
των χρηστών της μέσα από εργαλεία τηλεκπαίδευσης και διαδικτυακής επικοινωνίας.  Ως 
εκ τούτου, η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, ώστε οι 
χρήστες της να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο στις ηλεκτρονικές πηγές της 
και σε άλλα συναφή βοηθήματα.

Τα βασικά υποσυστήματα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης της ψηφιακής 
βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ είναι: 

•	 Αυτοματοποιημένος Κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης (Web-OPAC). 
•	 Υποσύστημα Βάσεων Δεδομένων: 190 περίπου Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων υπό 

συνδρομή, εγκατεστημένες σε δικτυακούς ιστοτόπους παραγωγών και διαθετών. 
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι peer review εκδοτικοί οίκοι της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 

•	 Υποσύστημα 100 νοερών συλλογών.
•	 Υποσύστημα 360 χρήσιμων δικτυακών συνδέσεων, οργανωμένων σε δομημένα 

ευρετήρια.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική 
Διεύθυνση:

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βιβλιοθήκη
13-15 Διγενή Ακρίτα, 1055, Λευκωσία, Κύπρος
ή Τ.Θ 12794, 2252, Λευκωσία, Κύπρος

Ώρες 
λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή, Σάββατο *
8.00πμ – 6.00μμ, 9.30πμ – 2.30μμ

Ιστοσελίδα: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/department/lib

Ηλεκτ. 
Ταχυδρομείο:

library@ouc.ac.cy

Τηλέφωνο: +357 22411799

Φαξ: +357 22411981

*  Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, οι μέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι:  

Δευτέρα - Παρασκευή (8.00πμ – 5.00μμ), Σάββατο (9.30πμ – 2.30μμ)
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Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα Erasmus είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου 
Μάθησης (Lifelong Learning Programme, LLP). Είναι το βασικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Ε. και δίνει έμφαση στην κινητικότητα 
φοιτητών/σπουδαστών και προσωπικού (ακαδημαϊκού, ερευνητικού και 
διοικητικού) πανεπιστημίων, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων/οργανισμών.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος Erasmus είναι η καλλιέργεια μιας 
πανευρωπαϊκής προσέγγισης στην ανώτατη εκπαίδευση και 
η ενίσχυση της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη διαδικασία της 
καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται, 
κυρίως, μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων, οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και της βελτίωσης της 
διαφάνειας και ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών στην Ευρώπη, 
ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Το πρόγραμμα Erasmus περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις κινητικότητας:

•	 Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (SMS) 
•	 Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση/Κατάρτιση (SMP) 
•	 Κινητικότητα Ακαδημαϊκών για Διδασκαλία (STA)
•	 Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (STT)

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν:

•	 τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία (ΑΤ), Βέλγιο 
(ΒΕ), Βουλγαρία (BG), Γαλλία (FR), Γερμανία (DE), Δανία (DK), Ελλάδα 
(EL), Εσθονία (EE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ιρλανδία (IE), Ισπανία (ES), 
Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο 
(LU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (PL), 
Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Σουηδία 
(SE), Τσεχία (CZ), Φινλανδία (FI), 

•	 τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία 
(IS), Λίχνενσταϊν (LI), Νορβηγία (NO), η Ελβετία (CH), 

•	 και οι υπό ένταξη χώρες: Τουρκία (TR) και Κροατία (HR).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus μπορείτε να βρείτε 
στο σύνδεσμο της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
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Erasmus και ΑΠΚΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus από το ακαδημαϊκό 
έτος 2010-2011. Το Πρόγραμμα συντονίζεται και διαχειρίζεται από το Γραφείο Erasmus της 
Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο 
υποστηρίζει:

•	 φοιτητές του ΑΠΚΥ, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο σπουδών/
πρακτικής άσκησης σε πανεπιστήμια/οργανισμούς του εξωτερικού («εξερχόμενοι 
φοιτητές»), 

•	 φοιτητές άλλων πανεπιστημίων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο 
πρακτικής άσκησης στο ΑΠΚΥ («εισερχόμενοι φοιτητές»).

•	 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού πανεπιστημίων του εξωτερικού ή του ΑΠΚΥ, οι 
οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μικρής διάρκειας πρόγραμμα διδασκαλίας 
στο ΑΠΚΥ ή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού («εισερχόμενοι» και «εξερχόμενοι» 
καθηγητές, αντίστοιχα).

•	 διοικητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ που επιθυμεί να μεταβεί για κατάρτιση σε 
ιδρύματα/οργανισμούς σε μία από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες, ή μέλη 
του διοικητικού προσωπικού ξένων πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν 
το ΑΠΚΥ για κατάρτιση («εξερχόμενο» και «εισερχόμενο» προσωπικό, αντίστοιχα).

Η συμμετοχή στο Erasmus είναι εμπειρία ζωής, εμπειρία γνώσης, εμπειρία συνεργασίας.
Η έκθεση των φοιτητών, καθηγητών και άλλων μελών του προσωπικού των πανεπιστημίων 

που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σε νέες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές, όχι μόνο 
εμπλουτίζει την ακαδημαϊκή τους πορεία, αλλά τους προσφέρει και σημαντικά εφόδια για 

προσωπική και ακαδημαϊκή ωρίμανση και ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
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Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (SMS) / Πρακτική Άσκηση (SMP) 

Οι φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus 
είτε για περίοδο σπουδών (“student mobility for studies”) είτε για περίοδο πρακτικής 
άσκησης/κατάρτισης (“student mobility for placements”) σε πανεπιστήμιο/οργανισμό 
κάποιας άλλης συμμετέχουσας στο Πρόγραμμα χώρας. 
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Εισερχόμενοι Φοιτητές

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ανοικτό και εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο, ακολουθεί 
μια εκπαιδευτική μεθοδολογία που δεν περιλαμβάνει διά ζώσης, παραδοσιακή διδασκαλία 
όπως γίνεται στα συμβατικά πανεπιστήμια. Επομένως, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus, δέχεται μόνο φοιτητές πανεπιστημίων οι οποίοι, μέσω της δράσης Student 
Mobility for Placements (SMP) ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης/μαθητείας στο ΑΠΚΥ. 

Η κινητικότητα φοιτητών στο ΑΠΚΥ για σκοπούς πρακτικής άσκησης μπορεί να έχει τη 
μορφή θέσης βοηθού καθηγητή (teaching assistantship), βοηθού ερευνητή (research 
assistantship) ή/και βοηθού στις διοικητικές υπηρεσίες (administrative assistantship). 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο 
Erasmus του ΑΠΚΥ (erasmus@ouc.ac.cy) και να ενημερωθεί σχετικά. Το προσωπικό του 
Γραφείου Erasmus παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση και μεσολαβεί, ώστε ο ενδιαφερόμενος 
φοιτητής να έρθει σε επαφή με το αρμόδιο μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(ΔΕΠ) ή το συντονιστή της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας στο ΑΠΚΥ.

Προϋποθέσεις: 

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής:
•	 Έχει έρθει σε επαφή με το αρμόδιο μέλος του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού 

του ΑΠΚΥ και έχει εξασφαλίσει έγκριση του προτεινόμενου Προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης (Training Agreement).

•	 Έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ.
•	 Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση Erasmus από το πανεπιστήμιό του.

Εξερχόμενοι Φοιτητές

Οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο 
δράσεις κινητικότητας σπουδαστών που επιχορηγούνται από το Erasmus για διάστημα μεταξύ 
τριών και δώδεκα μηνών:

• Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές (SMS), δράση η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΚΥ να φοιτήσουν με υποτροφία 
σε πανεπιστήμιο κάποιας άλλης συμμετέχουσας στο Πρόγραμμα ευρωπαϊκής χώρας.

• Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (SMP), δράση η οποία δίνει τη 
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ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ERASMUS;

Με την κινητικότητα Erasmus για σπουδές:

•	 Θα επωφεληθείς εκπαιδευτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά από την εμπειρία φοίτησης σε 
πανεπιστήμιο εκτός της χώρας διαμονής σου

•	 Θα αναπτύξεις την ευρωπαϊκή σου ταυτότητα, θα γνωρίσεις νέους πολιτισμούς, γλώσσες 
και κουλτούρες

•	 Θα βελτιώσεις τις κοινωνικές δεξιότητές σου 

Με την κινητικότητα Erasmus για πρακτική άσκηση:

•	 Θα αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών σου,
•	 Θα γνωρίσεις τις οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
•	 Θα γνωρίσεις και θα εξοικειωθείς με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας,
•	 Θα αποκτήσεις εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υψηλή εξειδίκευση,
•	 Θα εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου και θα βελτιώσεις τις προοπτικές εργοδότησής σου,
•	 Θα διευρύνεις τις γνώσεις και δεξιότητές σου, ενώ την εργασιακή εμπειρία που θα 

αποκτήσεις στο εξωτερικό, μπορείς να την πιστοποιήσεις με το Εuropass που θα 
συνοδεύει πάντα το βιογραφικό σου σημείωμα.

δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 
του ΑΠΚΥ να ολοκληρώσουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης/μαθητείας σε 
πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς σε μία από τις 
χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 

•	 Προπτυχιακοί φοιτητές του ΑΠΚΥ που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος 
σπουδών και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 2 ετήσιες θεματικές ενότητες 
(Θ.Ε.) ή 4 εξαμηνιαίες Θ.Ε.

•	 Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ ή διδακτορικό). Προκειμένου για Μάστερ, 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ετήσια ή 2 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.
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Υποτροφία Erasmus; 

Οι φοιτητές Erasmus λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία για τη διάρκεια της κινητικότητάς τους 
στο εξωτερικό, ενώ στην περίπτωση κινητικότητας για σπουδές, δεν καταβάλλουν δίδακτρα 
στο ξένο πανεπιστήμιο. Το ύψος της υποτροφίας Erasmus εξαρτάται από τη χώρα 
υποδοχής και τη διάρκεια παραμονής. 

Πρόσθετη χρηματοδότηση δίδεται σε φοιτητές Erasmus που θα μεταβούν σε χώρες με 
λιγότερο διαδεδομένες και λιγότερο διδασκόμενες γλώσσες (εκτός δηλαδή της Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερμανικής και Ισπανικής), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν 
γλωσσικά, συμμετέχοντας σε Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (Erasmus Intensive 
Language Courses, EILCs). 

Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες:

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενθαρρύνει τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα Erasmus και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ως χορηγία Erasmus για την 
ομαλή μετάβαση και διαμονή τους στο εξωτερικό. 

Ασφαλιστική κάλυψη:

Η ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και άλλη κάλυψη αποτελεί ευθύνη του φοιτητή. Βασική 
κάλυψη παρέχεται από την εθνική ασφάλιση υγείας, ενώ κατά τη διάρκεια παραμονής σε 
άλλη χώρα της ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στάδιο 1 – Υποβολή Αίτησης και εξασφάλιση χρηματοδότησης Erasmus

Για Σπουδές (αφορά μόνο φοιτητές του ΑΠΚΥ)

•	 Συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus. 
•	 Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται (α) δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας και (β) Συμφωνία 

Σπουδών (Learning Agreement). 
•	 Η Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) συμπληρώνεται από το φοιτητή, μετά 

από συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου προγράμματος σπουδών 
στο ΑΠΚΥ. Έτσι διασφαλίζεται πως τα μαθήματα που ο φοιτητής σκοπεύει να 
παρακολουθήσει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα αναγνωριστούν πλήρως από το 
ΑΠΚΥ:
•	 Ο φοιτητής ενημερώνεται, μέσω των οδηγών σπουδών των πανεπιστημίων 

του εξωτερικού που τον ενδιαφέρουν, για συναφή προγράμματα σπουδών και 
μαθήματα. 
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•	 Προεπιλέγει μαθήματα που προσφέρει το ξένο πανεπιστήμιο στο εξάμηνο/α που 
σκοπεύει να μετακινηθεί στο εξωτερικό, με συγγενή γνωστικά αντικείμενα με τις 
Θ.Ε. του κανονικού προγράμματος σπουδών του στο ΑΠΚΥ.

•	 Έρχεται σε επαφή με τον Ακαδημαϊκό του Υπεύθυνο, ο οποίος είναι αρμόδιος να 
επικυρώσει τις επιλογές των μαθημάτων του ξένου πανεπιστημίου, ώστε, εκτός 
από την ακαδημαϊκή αναγνώριση, να διευκολυνθεί η αντιστοιχία των μαθημάτων 
στα οποία ο φοιτητής θα εξεταστεί στο εξωτερικό, με τις Θ.Ε. του προγράμματος 
σπουδών του στο ΑΠΚΥ.

•	 Η τελική Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) περιλαμβάνει τα μαθήματα 
και τις αντίστοιχες μονάδες ECTS που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει στο 
εξωτερικό, και υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Erasmus, αφού υπογραφεί από τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

•	 Η τελική επιλογή των φοιτητών που εξασφαλίζουν χορηγία Erasmus γίνεται από την 
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

•	 Οι φοιτητές Erasmus υπογράφουν ειδική Χρηματοδοτική Σύμβαση με το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τη σύμβαση αυτή συνομολογείται η νομική σχέση μεταξύ 
του φοιτητή Erasmus και του ΑΠΚΥ.

Για Πρακτική Άσκηση (αφορά εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές)

•	 Για την εύρεση κατάλληλου ιδρύματος υποδοχής , ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί 
να συμβουλευτεί το Γραφείο Erasmus του πανεπιστημίου του (στην περίπτωση του 
ΑΠΚΥ στο erasmus@ouc.ac.cy), να συμβουλευτεί τον Ακαδημαϊκό του Υπεύθυνο ή/
και το διαδίκτυο. 

•	 Αποστέλλει στους φορείς που τον ενδιαφέρουν, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 
ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση. Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση, 
συμπληρώνει την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus. Μαζί με την αίτηση 
υποβάλλεται (α) δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας και (β) Συμφωνία Πρακτικής 
Άσκησης (Training Agreement). 

•	 Στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) περιγράφεται το προτεινόμενο 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης/μαθητείας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και 
υπογράφεται από το φοιτητή και τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. 

•	 Σε ότι αφορά στους φοιτητές του ΑΠΚΥ, η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από 
την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. 

•	 Οι φοιτητές που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus υπογράφουν 
ειδική Χρηματοδοτική Σύμβαση με το πανεπιστήμιό τους. Στην περίπτωση του 
ΑΠΚΥ, η σύμβαση αυτή συνομολογεί τη νομική σχέση μεταξύ του μετακινούμενου 
φοιτητή Erasmus και του Πανεπιστημίου.
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Στάδιο 2: άφιξη στο ίδρυμα υποδοχής στο εξωτερικό

Οι υπότροφοι Erasmus, με την άφιξή τους στο εξωτερικό, αποστέλλουν στο πανεπιστήμιο 
υποδοχής τα ακόλουθα:

•	 Στοιχεία επικοινωνίας και διαμονής στο εξωτερικό
•	 Certificate of Arrival, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το ίδρυμα υποδοχής

Στάδιο 3: Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας και την επιστροφή στο 
πανεπιστήμιο προέλευσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κινητικότητας και την επιστροφή του στο 
πανεπιστήμιο προέλευσης και τη χώρα διαμονής του, ο φοιτητής Erasmus υποβάλλει στο 
αρμόδιο Γραφείο Erasmus, τα ακόλουθα έγγραφα/έντυπα:

•	 Έκθεση Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα 
της κινητικότητας Erasmus.

•	 Βεβαίωση παραλαβής υποτροφίας Erasmus.
•	 Βεβαίωση ολοκλήρωσης της κινητικότητας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από 

το ίδρυμα υποδοχής η οποία πιστοποιεί την περίοδο σπουδών/πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό.

•	 Εμπιστευτική Αναφορά του Επιβλέπων του φοιτητή Erasmus στο ίδρυμα υποδοχής. 
•	 Στην περίπτωση κινητικότητας για περίοδο σπουδών: πιστοποιητικό/δελτίο αναλυτικής 

βαθμολογίας με περιγραφή των μαθημάτων που ο φοιτητής παρακολούθησε, 
εξετάστηκε και έλαβε βαθμολογία στο εξωτερικό, για σκοπούς αναγνώρισης των 
σχετικών πιστωτικών μονάδων ECTS από το πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο 
προέλευσης.

•	 Αποδεικτικά στοιχεία κινητικότητας: αεροπορικό εισιτήριο, πρωτότυπες κάρτες 
επιβίβασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτούνται από τη Χρηματοδοτική 
Σύμβαση Erasmus.

Αναγνώριση σπουδών / πρακτικής άσκησης Erasmus

•	 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση περιόδου σπουδών σε ξένο πανεπιστήμιο, το 
πανεπιστήμιο υποδοχής παρέχει στο φοιτητή Erasmus πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας (transcript of records). Η αναγνώριση των σπουδών που 
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό με τη χορήγηση μονάδων ECTS γίνεται αυτόματα, 
εκτός και εάν ο φοιτητής δεν έχει ανταποκριθεί στο επίπεδο ακαδημαϊκής επιτυχίας 
που απαιτείται από το πανεπιστήμιο προέλευσης ή δεν πληροί τις συμφωνημένες 
προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) από 
τα πανεπιστήμια προέλευσης και υποδοχής. 
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Υπεύθυνοι για την αναγνώριση και την αντιστοιχία της βαθμολογίας και των μονάδων ECTS 
κάθε μαθήματος είναι ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και το αρμόδιο συλλογικό όργανο του 
οικείου Προγράμματος Σπουδών του πανεπιστημίου προέλευσης. 

•	 Η περίοδος πρακτικής άσκησης που ο φοιτητής Erasmus θα ολοκληρώσει με επιτυχία σε 
ίδρυμα/οργανισμό του εξωτερικού, βάσει της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Training 
Agreement), αναγνωρίζεται πλήρως από το πανεπιστήμιο 
προέλευσης. Επιπλέον, ο φοιτητής Erasmus μπορεί να 
εμπλουτίσει το βιογραφικό του σημείωμα με την απόκτηση 
του Europass, ενός εγγράφου που καταγράφει και πιστοποιεί 
τις γνώσεις και δεξιότητες που φοιτητές αποκτούν σε μια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα. 

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία (STA)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus προβλέπεται η κινητικότητα προσωπικού σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού για διδασκαλία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) διδακτικών 
ωρών και άλλες επιλέξιμες δραστηροότητες.  Τα επιλέξιμα μέλη του προσωπικού μπορούν 
να περάσουν έως και έξι εβδομάδες σε πανεπιστήμιο που εδρεύει σε χώρα που συμμετέχει 
στο Πρόγραμμα, ενισχύοντας τη διδασκαλία τους, τη δικτύωση και τις επαγγελματικές τους 
προοπτικές και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Στόχοι Κινητικότητας:

•	 η ενθάρρυνση του ακαδημαϊκού προσωπικού να διευρύνει και να εμπλουτίσει το 
φάσμα και το περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών,

•	 η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές μεθόδους,
•	 η εδραίωση και επέκταση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ προγραμμάτων 

σπουδών πανεπιστημίων καθώς και των ίδιων πανεπιστημίων μεταξύ τους,
•	 η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος από την εμπειρία της φοίτησης, αφού η μετακίνηση 

καθηγητών από και προς το εξωτερικό και μέσω των διαλέξεων και των διαφορετικών 
μεθοδολογιών διδασκαλίας που εφαρμόζονται, συμβάλλει σημαντικά στη γνώση των 
φοιτητών.
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Εισερχόμενοι Καθηγητές

Μέλη του διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Erasmus, καθώς και εκπαιδευτές από οργανισμούς ή επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εκπόνηση ενός σύντομου προγράμματος διδασκαλίας, 
με επιχορήγηση του ΑΠΚΥ.
 
Με χρηματοδότηση του ίδιου του πανεπιστημίου τους, καθηγητές μπορούν επίσης να 
εκπονήσουν πρόγραμμα διδασκαλίας στο ΑΠΚΥ αφού συμφωνηθεί κάτι τέτοιο με τον 
Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου προγράμματος σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ στο 
erasmus@ouc.ac.cy, το οποίο θα τους φέρει σε επαφή με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους 
των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου. 

Εξερχόμενοι Καθηγητές

Διαδικασία Συμμετοχής:

1. Το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΚΥ αποφασίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας που 
επιθυμεί να πραγματοποιήσει και εξασφαλίζει γραπτή πρόσκληση από ένα πανεπιστήμιο 
του εξωτερικού για την πραγματοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος. 

2. Συμπληρώνει και υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus, καθώς και 
το προτεινόμενο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που 
ανακοινώνεται από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ. 

3. Η επιλογή των μελών ΔΕΠ που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση γίνεται από την Επιτροπή 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που θα μετακινηθεί στο 
εξωτερικό με υποτροφία Erasmus υπογράφει με το Πανεπιστήμιο τη Χρηματοδοτική 
Σύμβαση Erasmus. 

 Η χορηγία Erasmus καλύπτει το πραγματικό κόστος του ταξιδίου και ημερίσιο επίδομα 
διαμονής/διατροφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη χώρα προορισμού και τη 
διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τα μέγιστα ποσά ανά χώρα 
προορισμού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την ΕΕ. 

4. Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ο υπότροφος καθηγητής, επιστρέφοντας στην 
Κύπρο, υποβάλλει στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα απαραίτητα πιστοποιητικά και 
έγγραφα, ώστε να του καταβληθεί η χορηγία Erasmus:
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•	 Έκθεση Πεπραγμένων Διδακτικής Αποστολής (Staff Teaching Final Report).
•	 Βεβαίωση Διδασκαλίας από το ίδρυμα υποδοχής (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη).
•	 Αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν την περίοδο κινητικότητας: αεροπορικό εισιτήριο 

πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης, αποδεικτικά διαμονής σε ξενοδοχείο, και άλλα σχετικά 
έγγραφα.

•	 Βεβαίωση παραλαβής υποτροφίας, υπογεγραμμένη από τον υπότροφο Erasmus. 

Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (STT)

Στο πλαίσιο του Erasmus, μέλη του μη ακαδημαϊκού προσωπικού πανεπιστημίων, μπορούν 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να εκπονήσουν πρόγραμμα κατάρτισης σε άλλα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εταιρείες ή οργανισμούς. 

Στόχοι Κινητικότητας:

•	 η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας, μέσα από την 
ανταλλαγή εμπειριών και την ενημέρωση για καλές πρακτικές οργανισμών/επιχειρήσεων 
του εξωτερικού, 

•	 η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,
•	 η δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, μέσω των νέων εμπειριών,
•	 η βελτίωση των δεξιοτήτων, της προσαρμοστικότητας και των επαγγελματικών 

προοπτικών.

Εισερχόμενο Προσωπικό

Στο πλαίσιο της δράσης “Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση”, προσωπικό ξένων 
πανεπιστημίων μπορεί να επισκεφθεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για σκοπούς 
κατάρτισης. Το εισερχόμενο προσωπικό έχει την ευκαιρία να βιώσει νέες εμπειρίες και καλές 
πρακτικές που εφαρμόζονται στο ΑΠΚΥ, αποκτώντας έτσι νέες γνώσεις και δεξιότητες και 
εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσές τους.

Το ενδιαφερόμενο διοικητικό προσωπικό μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Erasmus 
του ΑΠΚΥ στο erasmus@ouc.ac.cy για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τοποθέτηση 
στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Αφού λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και 
εξασφαλίσει χορηγία Erasmus από το πανεπιστήμιό του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
μετακινηθεί στο ΑΠΚΥ και να ολοκληρώσει το προσυμφωνημένο Πρόγραμμα Εργασίας/
Κατάρτισης. 
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Εξερχόμενο Προσωπικό

Διαδικασία Συμμετοχής:

1. Το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ, σε συνεννόηση 
με τον άμεσα Προϊστάμενό του, αποφασίζει το είδος της κατάρτισης που επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει στο εξωτερικό, καθώς και τον οργανισμό/ίδρυμα υποδοχής που τον 
ενδιαφέρει.

2. Ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό υποδοχής που έχει υπόψη του, 
ώστε να εξασφαλίσει γραπτή προέγκριση του Προγράμματος Εργασίας/Κατάρτισης που 
επιθυμεί να εκπονήσει.

3. Συμπληρώνει και υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus, καθώς και το 
προτεινόμενο Πρόγραμμα Εργασίας/Κατάρτισης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
που ανακοινώνεται από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ.

4. Η επιλογή των μελών του προσωπικού που συμμετέχουν κάθε χρόνο στο πρόγραμμα 
Erasmus γίνεται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΚΥ. Όσοι εξασφαλίζουν 
χρηματοδότηση, υπογράφουν με το Πανεπιστήμιο τη Χρηματοδοτική Σύμβαση 
Erasmus. 

Η χρηματοδότηση για κάθε κινητικότητα Erasmus καλύπτει το πραγματικό κόστος του ταξιδίου 
και ημερήσιο επίδομα διαμονής/διατροφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη χώρα 
προορισμού και τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τα μέγιστα ποσά 
ανά χώρα προορισμού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την ΕΕ.

5. Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ο υπότροφος υποβάλει στο Γραφείο Erasmus του 
ΑΠΚΥ τα ακόλουθα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα, ώστε να του καταβληθεί η 
χορηγία Erasmus:

•	 Έκθεση για την Κατάρτιση/Εκπαίδευση (Staff Training Final Report), στην οποία 
καταγράφονται τα αποτελέσματα της κατάρτισης.

•	 Βεβαίωση Κινητικότητας από το ίδρυμα υποδοχής (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη).
•	 Αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν την περίοδο κατάρτισης: αεροπορικό εισιτήριο, 

πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης, αποδεικτικά διαμονής σε ξενοδοχείο,  και άλλα σχετικά 
έγγραφα. 

•	 Βεβαίωση παραλαβής υποτροφίας, υπογεγραμμένη από τον υπότροφο Erasmus.
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Βασικές Πληροφορίες για το ΑΠΚΥ και το πρόγραμμα Erasmus 

Όνομα Ιδρύματος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - ΑΠΚΥ

Είδος Ιδρύματος Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Κωδικός Erasmus CY LEFKOSI01

Αριθμός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus 249542-IC-1-2009-1-CY-ERASMUS-EUCX-1

Αριθμός φοιτητών Περίπου 3700 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013

Ιστοχώρος http://www.ouc.ac.cy  

Χώρα /Πόλη Κύπρος / Λευκωσία

Διεύθυνση Τ.Θ. 12794, 2252, Λευκωσία, Κύπρος

Διοικητική διαχείριση προγράμματος Erasmus Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης 
Ποιότητας (Γραφείο Erasmus)

Συντονιστής Erasmus κα. Ερατώ Ιωάννα Σαρρή

Στοιχεία Επικοινωνίας sarri@ouc.ac.cy  / erasmus@ouc.ac.cy   
Τηλ. : +357 (22)411659
Φαξ: +357 (22)411670

Άλλα Άτομα Επικοινωνίας κα. Μαριάννα Προδρόμου
prodromou@ouc.ac.cy 
Τηλ. : +357 (22)411651

κα. Μαρία Αρχαίου
maria.archeou@ouc.ac.cy 
Τηλ. : +357 (22)411802

Γλώσσα Διδασκαλίας Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΑΠΚΥ είναι η 
ελληνική, ωστόσο, ορισμένα προγράμματα 
σπουδών προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα

ECTS Label Τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ είναι 
δομημένα στη βάση του συστήματος ECTS

Ακαδημαϊκό  Έτος Τα πλείστα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ 
είναι δομημένα σε ετήσιες Θεματικές Ενότητες, 
ωστόσο, ορισμένα προγράμματα προσφέρονται 
σε εξαμηνιαία βάση:

Χειμερινό εξάμηνο : Σεπτέμβριος - Ιανουάριος, 
Εαρινό εξάμηνο : Φεβρουάριος - Ιούνιος

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο 
Erasmus

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

Οδηγός Σπουδών ΑΠΚΥ http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/
programme 

Φοιτητικές εστίες Όχι στο ΑΠΚΥ

Μέσο μηνιαίο κόστος διαμονής περίπου 900-1000 ευρώ το μήνα 

Εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus (EILCs) Δεν προσφέρονται από το ΑΠΚΥ, ωστόσο άλλα 
πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν εντατικά 
προγράμματα για εκμάθηση της Ελληνικής

Πρόσθετες πληρωμές (φοιτητική ταυτότητα, πρόσβαση 
στη Βιβλιοθήκη, κλπ.)

Καμία πρόσθετη επιβάρυνση για τους φοιτητές 
Erasmus
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Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΑΠΚΥ

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο

Σεπτέμβριος-Ιανουάριος Φεβρουάριος-Ιούνιος

Έναρξη Μαθημάτων τέλη Σεπτεμβρίου / αρχές 
Οκτωβρίου

αρχές Φεβρουαρίου

Εξεταστική Περίοδος αρχές Ιανουαρίου τέλη Μαΐου / αρχές Ιουνίου

ECTS / DS label

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του 
κόσμου. Τα προγράμματα σπουδών του είναι δομημένα με το σύστημα των Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων ECTS, ενισχύοντας έτσι την κινητικότητα των φοιτητών, οι οποίοι 
μπορούν να μεταφέρουν τις διδακτικές τους μονάδες μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση της κινητικότητας φοιτητών Erasmus, τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής 
συμφωνούν εκ των προτέρων τα θέματα αναγνώρισης της περιόδου σπουδών/πρακτικής 
άσκησης στο εξωτερικό. Το ΑΠΚΥ είναι υποχρεωμένο να εκδίδει, με τον τίτλο σπουδών 
κάθε απόφοιτου που έχει συμμετάσχει στο Erasmus, Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 
Supplement), στο οποίο αναγράφεται η περίοδος σπουδών/πρακτικής άσκησης και 
προσδίδονται σ’ αυτήν, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες μονάδες ECTS.
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ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ
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Γνωρίστε την Κύπρο
Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί που απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1960 και 
από το Μάιο του 2004 είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το 
τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της 
και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς της προορισμούς, σε μικρή 
απόσταση από τις μεγάλες εμπορικές αρτηρίες που συνδέουν την Ευρώπη με 
τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Άπω Ανατολή.

Ταξιδεύοντας στην Κύπρο

Να ταξιδέψει κανείς στην Κύπρο είναι εύκολο, ειδικά τώρα που το νησί 
ανήκει στην ΕΕ. Τα έγγραφα που χρειάζονται εξαρτώνται από την εθνικότητα 
του ταξιδιώτη. Ένα έγκυρο διαβατήριο απαιτείται για διαμονή μέχρι και 90 
ημέρες για όλους τους τουρίστες, εκτός από τους πολίτες των χωρών της 
ΕΕ, της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, οι οποίοι 
μπορούν να εισέλθουν στην Κύπρο με την εθνική τους ταυτότητα (εφόσον έχει 
φωτογραφία). Κάτοικοι χωρών εκτός της ΕΕ χρειάζονται βίζα. 

Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου, καθώς και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσιού και 
Πάφου, που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η είσοδος στην Κύπρο από οποιοδήποτε άλλο σημείο στο οποίο 
δεν έχει δικαίωμα ελέγχου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας (Τουρκοκρατούμενες 
περιοχές) είναι παράνομη. 

Οι βασικές γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τα Ελληνικά, που 
χρησιμοποιούνται από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα και τα Τουρκικά που 
χρησιμοποιούνται από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η αγγλική γλώσσα 
χρησιμοποιείται ευρέως.

Χρήμα και Συνάλλαγμα

Το νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η Κυπριακή λίρα - £. Από την 
1η Ιανουαρίου 2008, έχει αντικατασταθεί από το Ευρώ, που αποτελεί πλέον το 
επίσημο νόμισμα της Δημοκρατίας. 

Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο προσφέρουν υπηρεσίες 
συναλλάγματος και δίνουν καθημερινά τιμές συναλλάγματος έναντι όλων των 
σημαντικών ξένων νομισμάτων. 

PART C: GENERAL INFORMATION
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Επικοινωνίες

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

Συγκοινωνίες
Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο περιορίζονται στα λεωφορεία. Υπάρχουν υπεραστικές 
δημόσιες υπηρεσίες λεωφορείων που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις καθημερινά και με συχνά 
δρομολόγια, αστικά λεωφορεία στις μεγαλύτερες πόλεις και τα τουριστικά κέντρα, καθώς και 
λεωφορεία που συνδέουν σχεδόν όλα τα χωριά με την πιο κοντινή τους πόλη. Λεωφορεία 
εκτελούν ακόμη καθημερινά δρομολόγια για μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια, ενώ 
υπάρχει πάντα και η επιλογή των ταξί.

Τηλεφωνικοί κωδικοί των πόλεων της Κύπρου 

+357 22 Λευκωσία

+357 23 Αμμόχωστος

+357 24 Λάρνακα

+357 25 Λεμεσός

+357 26 Πάφος

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης 

199/112 Ιατρική Βοήθεια

199/112 Αστυνομία

199/112 Πυροσβεστική
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Δημόσιες Αργίες

6η Ιανουαρίου Θεοφάνεια

25η Μαρτίου Ελληνική Εθνική Επέτειος

1η Απριλίου Εθνική Ελληνική-Κυπριακή Επέτειος 1955-59

1η Μαΐου Εργατική Πρωτομαγιά

15η Αυγούστου Κοίμηση της Θεοτόκου 

1η Οκτωβρίου Κυπριακή Ημέρα της Ανεξαρτησίας

28η  Οκτωβρίου Ελληνική Εθνική Επέτειος

24η Δεκεμβρίου Παραμονή Χριστουγέννων

25η  Δεκεμβρίου Χριστούγεννα

26η  Δεκεμβρίου Επομένη Χριστουγέννων

Κινητές Γιορτές: Καθαρά Δευτέρα

Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλη Δευτέρα

Κατακλυσμός

Εργάσιμες Ώρες και Δημόσιες Αργίες

Η τοπική ώρα της Κύπρου είναι + 2 από την ώρα Γκρήνουιτς (GMT +2).

Οι ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών την περίοδο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου - 30 
Ιουνίου είναι 07:30 - 14:30 Δευτέρα με Παρασκευή και τις Τετάρτες επιπλέον από 15:00 - 
18:00. Την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου - 31 Αυγούστου οι ώρες εργασίας είναι 07:30 - 14:30 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 

Οι παρακάτω ημέρες είναι οι δημόσιες αργίες στην Κύπρο. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες και καταστήματα είναι κλειστά τις αργίες, αν και καταστήματα 
και ορισμένες υπηρεσίες παραμένουν ανοιχτά σε θέρετρα και παραθαλάσσιες περιοχές.
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Πολιτισμός & Ιστορία

Η Κύπρος είναι μια χώρα με πολιτισμό χιλιάδων 
χρόνων. Οικισμοί από τη Νεολιθική Εποχή, Ρωμαϊκά 
θέατρα και ερείπια, κάστρα από την εποχή των 
Σταυροφόρων, τείχη από την Ενετοκρατία, μνημεία 
από την Οθωμανική αυτοκρατορία και κτήρια που 
χρονολογούνται από τον καιρό κατά τον οποίο η 
Κύπρος υπήρξε αποικία, αποτελούν αποδείξεις για 
την ύπαρξη και την επιρροή μυριάδων πολιτισμών 
και κουλτούρων που πέρασαν από το νησί.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεολιθικής Εποχής στη 
Χοιροκοιτία είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς και 
καλοδιατηρμένους χώρους προϊστορικού οικισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρονολογείται 
γύρω στα 8,000 χρόνια πριν 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. Μεταξύ Πάφου και 
Λεμεσού βρίσκεται το Ρωμαϊκό θέατρο του Κουρίου, όπου μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται 
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις με φόντο τη Μεσόγειο θάλασσα.

Πολλά δείγματα Βυζαντινής τέχνης διατηρήθηκαν στο νησί και μπορείτε να τα δείτε σαν 
πολύχρωμες τοιχογραφίες πάνω στους τοίχους των 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 
το διαδικτυακό τόπο του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού: http://www.
visitcyprus.com/wps/portal
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
αποτέλεσμα στρατηγικού προγραμματισμού που εφαρμόζεται με στόχο την προσφορά 
ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ανάγκες και επιδιώξεις όλων 
των εμπλεκόμενων μερών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και σημειώνεται σημαντική αύξηση των δαπανών 
για την ανάπτυξη της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. 

Τα δημόσια πανεπιστήμια ιδρύονται και λειτουργούν βάσει νόμου και χρηματοδοτούνται 
κυρίως από χορηγία του κράτους. 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). Εκτός από τα κρατικά πανεπιστήμια, στο νησί λειτουργούν σήμερα πέντε ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, τρία εκ των οποίων εδρεύουν στη Λευκωσία, ένα στην Πάφο και ένα στη 
Λάρνακα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστοχώρο του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού: http://www.highereducation.ac.cy/gr/index.html 
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Η ζωή στη Λευκωσία, έδρα του ΑΠΚΥ
Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα του νησιού και φιλοξενεί πέντε από τα οκτώ συνολικά, 
δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Συνδυάζει το παλιό με το καινούριο σ΄ένα 
πολυσύχναστο μοντέρνο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο και έναν πολιτισμό αιώνων. 
Το κέντρο της πόλης είναι η παλιά της περιοχή που περιβάλλεται από ένα Ενετικό πέτρινο 
οχυρωματικό τείχος με τάφρο και προπύργια. Από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, 
το Κυπριακό Μουσείο στεγάζει την καλύτερη συλλογή αρχαιολογικών καλλιτεχνημάτων στο 
νησί, συμπεριλαμβανομένων ενός αγαλματιδίου της Αφροδίτης των Σόλων και του αυθεντικού 
ψηφιδωτού της Λήδας και του Κύκνου, ενώ το μουσείο Λεβέντη απεικονίζει την ιστορία της 
πόλης.

Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας είναι το κοντινότερο στη Λευκωσία (49 χλμ.). Το 
αεροδρόμιο είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Διαμονή

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν διαθέτει πανεπιστημιακές εστίες. Ωστόσο, στη Λευκωσία, 
δεν είναι δύσκολο να διασφαλίσετε, σε λογικές τιμές, διαμονή κάθε τύπου, που θα ταιριάξουν 
στο γούστο και την οικονομική σας κατάσταση. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ 
στο erasmus@ouc.ac.cy και το προσωπικό θα σας βοηθήσει να βρείτε κατάλυμα, είτε μέσω 
ιδιωτικών γραφείων στέγασης είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε εστίες άλλων πανεπιστημίων που 
εδρεύουν στη Λευκωσία. 

Συγκοινωνίες

Η Λευκωσία διαθέτει δίκτυο Δημόσιων Λεωφορείων. Όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία 
την Πλατεία Σολωμού στο κέντρο της πόλης και καλύπτουν όλες τις περιοχές της πόλης. 
Τα δρομολόγια ξεκινούν κάθε 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με τον προορισμό, ενώ κατά τα 
Σαββατοκυρίακα τα δρομολόγια είναι πιο αραιά. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει δρομολογήσει δικά 
του λεωφορεία, τα γνωστά Κίτρινα Λεωφορεία, τα οποία καλύπτουν την εντός των τειχών πόλη 
και το αστικό κέντρο της Λευκωσίας. Η χρήση των λεωφορείων αυτών είναι δωρεάν.

Στη Λευκωσία υπάρχουν επίσης, πολλά Γραφεία Ταξί, ενώ στην Πλατεία Ελευθερίας, στο 
κέντρο της πόλης, υπάρχει πιάτσα ταξί όπου μπορείτε να βρείτε ταξί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εικοσιτετραώρου. Τα κόμιστρα των ταξί καθορίζονται από το Νόμο και οι οδηγοί ταξί είναι 
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ταξίμετρο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Λευκωσία μπορείτε να αντλήσετε από το διαδικτυακό τόπο 
του Δήμου Λευκωσίας: http://www.nicosia.org.cy



Before you leave home, don’t forget:

•	 Your Passport or National Identity Card
•	 Your European Health Insurance Card
•	 Confirmation of your acceptance at the 

Open University of Cyprus (incoming 
students and staff) or at the host institution 
(outgoing students and staff)




