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Το Ανοικ ό
Πανεπι ήμιο Κύπ ο
Σύγχρονο και πρωτοπόρο, το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι
το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
στην Κυπριακή Δημοκρατία που
προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως
προγράμματα σπουδών.
Αναπτυσσόμενο ταχύτατα τα τελευταία χρόνια,
το ΑΠΚΥ έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως
μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού
επιπέδου στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης και είναι σήμερα ένα από τα
μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Κύπρου με περίπου

3300 φοιτητές και 7500 αποφοίτους. Με βάση
την ευέλικτη εκπαιδευτική του μεθοδολογία
και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
τηλεκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλού
επιπέδου πανεπιστημιακές σπουδές σε
όλους, όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν από
τον προσωπικό τους χώρο και στον δικό
τους χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της
συμβατικής εκπαίδευσης, και να αποκτήσουν
ένα αξιόπιστο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών,
πολύτιμο εφόδιο για την επαγγελματική και την
προσωπική τους εξέλιξη.

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, χωρίς την απαίτηση φυσικής
παρουσίας σε αίθουσες διδασκαλίας, με την αξιοποίηση εξειδικευμένων και κατάλληλων
διαδραστικών παιδαγωγικών εργαλείων και όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας
υποστηρίζονται από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης. Οι φοιτητές μπορούν να
παρακάμψουν περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και αξιοποιώντας δημιουργικά
και παραγωγικά τον χρόνο τους, να αποκτήσουν έναν χρήσιμο και χρηστικό πανεπιστημιακό
τίτλο σπουδών, ο οποίος θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις
γνώσεις και τα προσόντα τους, να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σημερινό διεθνοποιημένο
ανταγωνιστικό περιβάλλον και να προχωρήσουν με σταθερά και σίγουρα βήματα προς το μέλλον.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και
ανθρωποκεντρικό πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως στη νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μεσόγειο, το οποίο θέτει ως σταθερές ιδρυματικές αξίες τη συνεχιζόμενη
αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και έρευνας, την πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική
προσφορά και την εξωστρέφεια , αλλά και στοχεύει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη
του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας
και καινοτομίας.

Απο
•
•
•
•
•

ολή ο

ΑΠΚΥ είναι:

η προσφορά εξ αποστάσεως ποιοτικής, τριτοβάθμιου επιπέδου, εκπαίδευσης και
κατάρτισης και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο
και χρόνο μελέτης.
η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και
η διάδοσή της μέσω της διδασκαλίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων.
η προαγωγή της Δια Βίου Μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
η στενή συνεργασία με την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό και την αγορά εργασίας,
καθώς και με την Πολιτεία, ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία της
Κύπρου.
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Ώς δημόσιο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια
διεθνώς, ανεξάρτητα από τη διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν - συμβατική
ή μη. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών που απονέμει το ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Όλα τα προγράμματα
σπουδών του ΑΠΚΥ είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ
διαφορετικών χωρών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σ ολέ και Π ογ άμμα α
Σπο δών
Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το ΑΠΚΥ προσφέρει 27 σύγχρονα και διεπιστημονικά
προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών πεδίων των τριών Σχολών του:
•
•
•

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Στα προσφερόμενα προγράμματα εντάσσονται και τα εξής τέσσερα (4) Νέα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, τα οποία αξιολογήθηκαν και έλαβαν πιστοποίηση από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Φορέας
ΔΙ.Π.Α.Ε.):
•
•
•
•

Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο
ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού

Το Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Educational Leadership and Policy», το οποίο
σχεδιάστηκε στην αγγλική γλώσσα είναι υπό αξιολόγηση στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και μόλις λάβει
τη σχετική πιστοποίηση, θα ανακοινωθεί στο ενδιαφερόμενο κοινό.
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Tα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι δομημένα στη
βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.), εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας, οι οποίες αντιστοιχούν
με τα μαθήματα των συμβατικών πανεπιστημίων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα μαθησιακά
αποτελέσματα των Θ.Ε. αποτιμώνται στη βάση μονάδων ECTS. Για την απόκτηση πτυχίου
απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS, ενώ για την ολοκλήρωση ενός
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών επιπέδου Μάστερ απαιτείται η συμπλήρωση 90-120 ECTS.
Ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης για την ολοκλήρωση ενός προπτυχιακού προγράμματος
είναι τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που πιστώνεται με 90 ECTS
μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα των
120 ECTS μπορεί να ολοκληρωθεί -σε πλήρη φοίτηση- σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η υπερσύγχρονη και ολοκληρωμένη Πλατφόρμα
Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας
και επιτρέπει στους φοιτητές να διαχειρίζονται την πορεία μάθησής τους, με την κατάλληλη
ακαδημαϊκή υποστήριξη στον δικό τους χώρο και χρόνο.
Μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα:
•
•
•
•
•
•

άντλησης πληροφοριών για το πρόγραμμα σπουδών και τις Θεματικές Ενότητες που
παρακολουθεί, όπως τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και
υποβολής γραπτών εργασιών·
επαφής και συνεργασίας με τον καθηγητή-σύμβουλό του μέσω των εργαλείων σύγχρονης
και ασύγχρονης επικοινωνίας (chat, videochat, forum)
πρόσβασης στο ηλεκτρονικό/ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των Θεματικών Ενοτήτων·
υποβολής εργασιών και εκπόνησης άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και λήψης
ανατροφοδότησης για την πρόοδό του από τους καθηγητές- συμβούλους·
συμμετοχής σε τηλεσυναντήσεις και παρακολούθησης streaming βίντεο .
παρακολούθησης ζωντανά ή οπτικογραφημένα διαλέξεων ή ομιλιών που διεξάγονται από
τα προγράμματα σπουδών ή κεντρικά από το Πανεπιστήμιο.
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Πέραν των παραπάνω δυνατοτήτων και των υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ ενσωματώνει και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική
διαδικασία, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υποδομές του. Η εικονική υποδομή του Πανεπιστημίου,
η οποία αξιοποιείται σε προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών, επιτρέπει την εξ αποστάσεως παράδοση οποιουδήποτε περιεχομένου ενός
εικονικού εργαστηρίου (virtual lab), σε περιβάλλοντα με τρισδιάστατα γραφικά, σε οποιαδήποτε
έξυπνη συσκευή ή υπολογιστή. Η ουσιαστική επένδυση στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών εφαρμογών με ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής οδήγησε το ΑΠΚΥ στην
εξασφάλιση Χρυσού Βραβείου, επί δύο (2) συναπτά, στα βραβεία "Cyprus Education
Leaders Awards".

Το 2019, το ΑΠΚΥ εξασφάλισε το χρυσό βραβείο στην ενότητα «Εκπαιδευτικό Έργο» και στην
κατηγορία «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» για μια εκπαιδευτική εφαρμογή, η οποία προσομοιάζει
το φυσικό περιβάλλον με στοιχεία Gamification και Internet of Things. Το 2020, στην ίδια ενότητα
και στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση», η υποψηφιότητα «Cyber Escape Room: H ανάπτυξη
3D εκπαιδευτικού παιχνιδιού, τύπου εικονικού «δωματίου απόδρασης», με πραγματική επίλυση
γρίφων κυβερνοασφάλειας» απέσπασε το ίδιο βραβείο. Οι εν λόγω διακρίσεις επισφραγίζουν το
όραμα και τις προσπάθειες του ΑΠΚΥ να εστιάσει στις ανάγκες των εξ αποστάσεως φοιτητών και
να τους προσφέρει μία πολύπλευρη μαθησιακή εμπειρία.
Η μαθησιακή πορεία των φοιτητών υποστηρίζεται από το έμπειρο ερευνητικά και εκπαιδευτικά
ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο επιδιώκει τη συνεχή επικοινωνία και την ουσιαστική
αλληλεπίδραση με τους φοιτητές, Η διδασκαλία συνεπικουρείται από διαδικτυακές διαλέξεις
και τηλεσυναντήσεις (οι οποίες μαγνητοσκοπούνται για μεταγενέστερη παρακολούθησή τους
από τους φοιτητές), που αν και δεν είναι υποχρεωτικές, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη
των μαθησιακών στόχων κάθε Θεματικής Ενότητας. Φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες
διδασκαλίας δεν απαιτείται, παρά μόνο στις τελικές γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων,
σε εξεταστικά κέντρα που δημιουργούνται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού
covid-19, το ΑΠΚΥ λαμβάνει μέτρα και αξιοποιεί πλήρως τα τεχνολογικά εργαλεία, την
τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την απρόσκοπτη
ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξεταστικών περιόδων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα με αδιάβλητες
διαδικασίες ταυτοποίησης των φοιτητριών και των φοιτητών και με ηλεκτρονική επιτήρηση από
τους διδάσκοντες.
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Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ παρέχει ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, καθώς
και επιλεγμένο συμβατικό υλικό, υποστηρίζοντας πλήρως τις ανάγκες επιστημονικής
πληροφόρησης όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
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Λόγω της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου, οι συλλογές
της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με έμφαση στο ψηφιακό υλικό, είναι πλήρως
αυτοματοποιημένες και οργανωμένες με βάση διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Μέσω
της συνεργασίας της με την Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ), η Βιβλιοθήκη του
ΑΠΚΥ παρέχει πρόσβαση σε 41 Κυπριακές Βιβλιοθήκες.

Περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για όλα τα
προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και δια βίου
μάθησης, για την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη
φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να
βρείτε στον ιστοχώρο του Πανεπιστήμιου, στον σύνδεσμο:

www.ouc.ac.cy
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ECTS: 120

Βιοηθική - Ια

ική Ηθική

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται
πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και
άλλους επιστήμονες συναφούς αντικειμένου, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της
Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και
της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων.
Φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα οδηγήσουν
στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν και θα οξύνουν την κριτική τους
ικανότητα, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να λαμβάνουν
καίριες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους καταστήσουν
λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις
και εγκλήσεις.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ
Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Νοείται ότι δικαίωμα αίτησης
για εισδοχή στο πρόγραμμα έχουν άτομα που θα αποκτήσουν πτυχίο πριν ή κατά την
ημερομηνία έναρξης των σπουδών τους στο ΑΠΚΥ. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας είναι χρήσιμη, καθώς οι φοιτητές θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη
βιβλιογραφία. Η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου είναι
απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του Προγράμματος.

1ο εξάμηνο

Κατεύθυνση: Βιοηθική

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Υποχρεωτικές Θεματικές
Ενότητες

Βιοηθική και Ανθρώπινο
Γονιδίωμα (υποχρεωτική)

Βιοηθική και Δίκαιο

Ιστορία των Ηθικών Θεωριών

Βιοηθική και Αρχή της Ζωής
(επιλογής)

Κατεύθυνση: Βιοηθική
Εισαγωγή στην
Εφαρμοσμένη Ηθική και
Βιοηθική
Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

4ο εξάμηνο

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

Υποχρεωτικές Θεματικές
Ενότητες

Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική
(υποχρεωτική)
Ιατρική Δεοντολογία
(επιλογής)

ΔΙΑΡΘΡΏΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

2ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο

•
•

Υποχρεωτικές Θεματικές
Ενότητες

Υποχρεωτικές Θεματικές
Ενότητες

Ηθική και Δεοντολογία της
Έρευνας

Νευροηθική

Βιοηθική
Ιατρική Ηθική

Ηθική και
Φαρμακοβιομηχανία

Βιοηθική και Βελτιώσεις
(επιλογής)

Εισαγωγή στην
Εφαρμοσμένη Ηθική και
Ιατρική Ηθική

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στη «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απαιτείται η επιτυχής φοίτηση και εξέταση σε εννέα (9)
εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Θεωρίες Δικαιωμάτων

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

Ηθική και Αναπαραγωγική
Υγεία (επιλογής)

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ
Κατεύθυνση: Βιοηθική
Παγκόσμια Βιοηθική
(επιλογής)
Βιοηθική και Πολιτικές
Υγείας (επιλογής)
Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική
Παγκόσμια Βιοηθική
(επιλογής)
Ιατρική Ηθική και Οριακές
Καταστάσεις (επιλογής)

ΒΙΟ Η ΘΙΚΗ - Ι Α Τ ΡΙ ΚΗ ΗΘ Ι Κ Η

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε επαγγέλματα συναφή με
την ιατρική, τις επιστήμες υγείας, τις βιοεπιστήμες και τα νομικά, καθώς και σε οποιοδήποτε
πεδίο απαιτεί γνώσεις στο αντικείμενο της Βιοηθικής-Ιατρικής Ηθικής. Με στόχο την
ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και τη δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά
λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος «Βιοηθική
– Ιατρική Ηθική», το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαθίδρυσε
στρατηγικές συνεργασίες (affiliations) με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και
Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το Πρόγραμμα «Βιοηθική
– Ιατρική Ηθική» υποστηρίζει, επίσης, η Έδρα Βιοηθικής της UNESCO (UNESCO Chair
in Bioethics (Haifa)).

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ECTS: 90

Μέ α Επικοινωνία
Σύγ ονο Σ ολείο

ο

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αναπόφευκτη συνάντηση της επικοινωνίας με την παιδαγωγική συγκροτεί την Εκπαίδευση
στα Μέσα (ως μέσο) και τον Γραμματισμό στα Μέσα (ως στόχο), δηλαδή το διεπιστημονικό
πεδίο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την πολιτότητα και τη δημοκρατία, καλλιεργώντας
δεξιότητες πρόσβασης, επικοινωνίας και συμμετοχής, κριτικής και αναστοχαστικής
σκέψης, δημιουργικής παραγωγής. Με δεδομένο ότι ο στόχος της εκπαίδευσης στα
Μέσα στο πλαίσιο του σχολείου είναι η ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός υπερ-επικοινωνιακού κόσμου, οι
ευθύνες των εκπαιδευτικών αυξάνονται σημαντικά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ευρύ φάσμα
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που άπτονται της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και σε θέματα
σύγχρονης επικοινωνίας. Το Πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τους εκπαιδευτικούς
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που όμως είναι παράλληλα και γονείς και πολίτες (αλλά και για
τους επαγγελματίες από συναφείς χώρους) που επιζητούν:
•

Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στη σύγκλιση των πεδίων της Επικοινωνίας και
Μέσων, των Επιστημών της Αγωγής και του Γραμματισμού/Εκπαίδευσης στα Μέσα.

•

Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στα νέα Μέσα της επικοινωνίας, της δικτύωσης
και της δημοσίευσης, εδραιώνοντας τη θέση τους, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής
και επιτυγχάνοντας ταχύτερη επαγγελματική άνοδο.

•

Να κατανοήσουν και να λειτουργούν με τη σύγχρονη αντίληψη του ειδικού της επικοινωνίας,
της δικτύωσης και της δημοσίευσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

•

Να ισχυροποιήσουν την παρουσία, την εικόνα και την ταυτότητα των εκπαιδευτικών
οργανισμών που εκπροσωπούν, διευθύνουν ή προΐστανται.

ΔΙΑΡΘΡΏΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η νέα Γνώση θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με
τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Γνώση κριτική, σφαιρική και εις βάθος, αναφορικά
με τους κανόνες, τις αρχές, τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργίας τους. Γνώση που
θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομίζουν τα ουσιαστικά τους οφέλη, είτε ως
δέκτες / καταναλωτές μηνυμάτων, είτε ως παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου. Η
εξειδικευμένη και μεθοδική γνώση της Επιστήμης της Επικοινωνίας και των Μέσων σε
αλληλοτροφοδότηση με την Παιδαγωγική και τη Διδακτική, καθώς και η σύνδεσή τους
με το σύγχρονο σχολείο με συγκεκριμένες μεθοδολογίες, διαφαίνεται άκρως αναγκαία
να ενταχθεί σε όλο το εύρος της σχολικής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τον Σύγχρονο Κόσμο, τα Μέσα Επικοινωνίας, τον
Εγγραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τη Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου
στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά μετά τα νέα δεδομένα που έφερε η νόσος
covid-19 στις μεθόδους διδασκαλίας, το νέο Μεταπτυχιακό αξιοποιεί κάθε νέα μορφή
τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο / Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα
«Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» απαιτείται:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ

Κατανοώντας τα Μέσα
Επικοινωνίας: Το Μήνυμα
Εγγραμματισμός και
Εκπαίδευση στα Μέσα

Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Νοείται ότι δικαίωμα αίτησης
για εισδοχή στο πρόγραμμα έχουν άτομα που θα αποκτήσουν πτυχίο πριν ή κατά την
ημερομηνία έναρξης των σπουδών τους στο ΑΠΚΥ. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας είναι χρήσιμη, καθώς οι φοιτητές θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη
βιβλιογραφία. Η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου είναι
απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του Προγράμματος.

•

η επιτυχής φοίτηση και εξέταση σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή

•

η επιτυχής φοίτηση και εξέταση σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Υποχρεωτικές Θεματικές
Ενότητες
1ο εξάμηνο
Σύγχρονος Κόσμος: Η
Πολιτική Συνθήκη

2ο εξάμηνο
Σύγχρονος Κόσμος: Η
Κοινωνική Συνθήκη
Κατανοώντας το Μήνυμα: Οι
Επιδράσεις
Εγγραμματισμός και
Εκπαίδευση στα Μέσα στην
Πράξη

Θεματικές Ενότητες
Επιλογής
3ο εξάμηνο
Διδασκαλία και Ηγεσία του
Σχολείου στην εποχή των
Νέων Τεχνολογιών
Οπτικοακουστικός
Εγγραμματισμός στην
Ψηφιακή Εποχή
ή
Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

10

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

ΜΈΣ Α ΈΠ ΙΚ ΟΙ ΝΩ ΝΙ ΑΣ Σ Τ Ο ΣΎΓ Χ Ρ ΟΝ Ο ΣΧ ΟΛΈ Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ECTS: 120

ΠΝΥΚΑ: Πολι ική Ι
Θεω ία και Π άξη

ο ία,

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ΠΝΥΚΑ είναι ένα καινοτόμο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Πολιτικής Ιστορίας, Θεωρίας και Πράξης. Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς
κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής,
των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια
πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται
σοβαρά για την πολιτική. Εμπνευσμένο από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά τις
σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που
επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην άνοδο του επιπέδου της πολιτικής στον ελληνικό
χώρο, προσεγγίζοντας το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ
Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Νοείται ότι δικαίωμα αίτησης
για εισδοχή στο πρόγραμμα έχουν άτομα που θα αποκτήσουν πτυχίο πριν ή κατά την
ημερομηνία έναρξης των σπουδών τους στο ΑΠΚΥ. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας είναι χρήσιμη, καθώς οι φοιτητές θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη
βιβλιογραφία. Η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου είναι
απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του Προγράμματος.

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Επιλογής

1ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο

Πολιτική και Οικονομική Θεωρία

Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο –
Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)

Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία
2ο εξάμηνο

Μακροοικονομία και Διεθνές Οικονομικό
Σύστημα

Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας

4ο εξάμηνο
Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης –
Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)
Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και
Ρητορική
Μεταπτυχιακή Διατριβή II

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τα προσόντα
τους σε τομείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (δημόσια διοίκηση,
πολιτικοί, οικονομικοί, νομικοί οργανισμοί κ.λπ.). Απευθύνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα
ενδιαφερομένων για την πολιτική τόσο σε αμιγώς επιστημονικό, όσο και σε πρακτικόεπαγγελματικό επίπεδο: σε υποψηφίους ή εν ενεργεία πολιτικούς, σε δημοσιογράφους,
δημοσιολόγους, επαγγελματίες της πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικούς συμβούλους,
σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και πολιτικών, οικονομικών και νομικών οργανισμών,
σε εκπαιδευτικούς κ.λπ.
ΔΙΑΡΘΡΏΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στην «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» απαιτείται η επιτυχής φοίτηση και
εξέταση:
•
•

σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή
σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
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Οι Θεματικές Ενότητες διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικούς εξαμηνιαίους κύκλους:
της Θεωρίας (1ο εξάμηνο), της Ιστορίας (2ο εξάμηνο), των Τεχνοκρατικών Νομικών
και Οικονομικών (3ο εξάμηνο) και της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Ρητορικής (4ο
εξάμηνο).

ΠΝ ΎΚ Α: ΠΟ ΛΙ Τ Ι ΚΗ Ι Σ Τ ΟΡ Ι Α, Θ Έ Ω Ρ Ι Α Κ ΑΙ Π Ρ Α ΞΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ο

η

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συστηματική διερεύνηση όψεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη χρήση
νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τη
δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης,
που φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και
μάθησης διά του θεάτρου και των Τ.Π.Ε. Η σύζευξη των δύο, των Τ.Π.Ε. και του ψηφιακού
δράματος και θεάτρου, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, που σέβεται και αναδεικνύει
εξίσου τις ανθρωπιστικές με τις παιδαγωγικές αξίες, τις τεχνολογικές με τις καλλιτεχνικές
παραμέτρους της εκπαίδευσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ
Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα σε ειδικότητες σχετικές με αυτές που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα, δηλαδή:
•

Πτυχιούχοι φιλολογικών και ξενόγλωσσων Τμημάτων

•

Απόφοιτοι του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ

•

Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και εκπαιδευτικοί β/άθμιας εκπαίδευσης
(φιλόλογοι, θεατρολόγοι κ.λπ.)

•

Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής

•

Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών και συναφών Επιστημών

•

Απόφοιτοι Τμημάτων Μ.Μ.Ε.

•

Απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτισμικών Σπουδών

•

Ηθοποιοί και καλλιτέχνες του θεάτρου με πτυχίο Α.Ε.Ι.
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Νοείται ότι δικαίωμα αίτησης για εισδοχή στο πρόγραμμα έχουν άτομα που θα
αποκτήσουν πτυχίο πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης των σπουδών τους στο ΑΠΚΥ.
Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι χρήσιμη, καθώς οι φοιτητές θα κληθούν
να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή και διαδικτύου είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του
Προγράμματος.

ΔΙΑΡΘΡΏΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο
«Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», απαιτείται η
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

1ο εξάμηνο

2ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αρχαίος Ελληνικός
Πολιτισμός και Θέατρο

Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο
στην Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε πολιτιστικά κέντρα
δήμων, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον πολιτισμό,
θέατρα και θεατρικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις οργάνωσης πολιτιστικών
εκδηλώσεων και θεαμάτων, τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύγχρονες Τάσεις και
Εφαρμογές των Ψηφιακών
Τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση

Θέατρο στην Εκπαίδευση:
Καλλιτεχνική Έκφραση και
Παιδαγωγία
Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

ΨΗ ΦΙΑ ΚΟ Δ ΡΑ Μ Α Κ ΑΙ Θ Έ Α Τ Ρ Ο Σ Τ Η Μ Έ ΛΈ Τ Η Τ Ο Ύ Α ΡΧΑΙ Ο Ύ Έ Λ Λ ΗΝ Ι Κ ΟΎ Π ΟΛ ΙΤ ΙΣ ΜΟΎ

ECTS: 90

Ψη ιακό Δ άμα και Θέα
μελέ η ο α αίο
Ελληνικού Πολι ι μού
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
N E W M A S T E R'S D E G R E E

ECTS: 90

Educational Leadership
and Policy*
SCOPE OF THE PROGRAMME
The graduate programme in Educational Leadership and Policy aims to provide students
with a theoretical understanding of the relationship between context variables of the
system and their relationships with the roles, responsibilities and actions of school
leaders. Further, it examines the changing governance context in which school leaders
find themselves as more and more countries are devolving significant management
decisions to the school level and holding school leaders accountable for the results of
the schools. Finally, the Programme stresses the point that there is a broad international
agreement about the need for school leaders to have the capacity needed to improve
teaching, learning, and students’ development and achievement.

Mandatory Thematic Units

Elective Thematic Units

1st Semester

Strategic Planning in Education

Introduction to Organization and
Management of Education

Program Evaluation in Education
Master’s Thesis

Management of Change, School
Effectiveness and School Improvement
2nd Semester
Evaluation of Teaching and Teachers
Applied Educational Research: Quantitative
Methods

ADMISSION REQUIREMENTS
Applicants must hold an undergraduate degree from a recognized higher education
institution. Very good command of English language combined with computer knowledge
are prerequisites.
EMPLOYMENT PROSPECTS
Graduates of the Programme can be gainfully employed as officers at Ministries of
Education; Educational regional offices; school principals; deputy school principals;
school inspectors; educational policy officers/advisers; officers at banking institutions’
educational centers, etc.

To receive a Master’s degree title in “Educational Leadership and Policy”, students must
either successfully complete:
•
•

the academic requirements of six (6) semester Thematic Units, or
the requirements of four (4) semester Thematic Units and successfully complete a
Master’s Thesis.

16

*The graduate programme in "Educational Leadership and Policy" will be offered to students
as soon as it secures accreditation by the Cyprus Agency of Quality Assurance and
Accreditation in Higher Education.

EDUC A TION A L L E A D E RS H I P A ND P O L I C Y

STRUCTURE OF THE PROGRAMME
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
19

21

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προσφέρονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία
των τριών Σχολών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Συγκεκριμένα,
η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών δέχεται υποψήφιους
διδάκτορες στις εξής ερευνητικές κατευθύνσεις:
•
•
•
•
•
•
•

Γλωσσολογία
Δημοσιογραφία και Επικοινωνία
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Βυζάντιο
Θεατρικές Σπουδές
Κλασική Φιλολογία και σύγχρονη πρόσληψη
Νεοελληνική Τέχνη και Πολιτισμός

η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών προκηρύσσει θέσεις
υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:
•
•
•
•
•
•

Γνωστικά Συστήματα / Τεχνική Νοημοσύνη
Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Κοινωνική Πληροφορική - Αλγορυθμική Διαφάνεια και Μεροληψία
Κυβερνοασφάλεια ή Ασύρματες Επικοινωνίες
Χημική Μηχανική ή Μηχανική Περιβάλλοντος

και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης οργανώνει διδακτορικές
σπουδές στις κατευθύνσεις:
Διοίκηση
Επιστήμες της Αγωγής
Νομικά
Οικονομικά
Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Τραπεζική

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτορικές θέσεις μπορείτε να
απευθυνθείτε στο admissions@ouc.ac.cy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
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Η ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ενός προγράμματος που οδηγεί σε
Διδακτορικό Τίτλο είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη διάρκεια είναι
οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη. Οι διδακτορικοί τίτλοι αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 180
μονάδες ECTS.

ΔΙΔΑ ΚΤΟ Ρ ΙΚ Α Π ΡΟ ΓΡ ΑΜ Μ Α Τ Α

•
•
•
•
•
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ
ΣΠΟΥΔΏΝ
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Τυχόν νέα προγράμματα σπουδών, που βρίσκονται υπό αξιολόγηση στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και θα
προσφερθούν εάν λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, θα ανακοινωθούν από το Πανεπιστήμιο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ
25

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΏΠΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΏΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ
Γλώσσα
Διδασκαλίας

ECTS

Συνολικό κόστος
προγράμματος
[σε €] 1

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό:
• κατεύθυνση «Φιλολογία»
• κατεύθυνση «Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη»
• κατεύθυνση «Γενική»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ
Γλώσσα
Διδασκαλίας

ECTS

Συνολικό κόστος
προγράμματος
[σε €] 1

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Ελληνική

90

5.400

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος: 5
• κατεύθυνση «Ενέργεια και Ρύπανση»
• κατεύθυνση «Διαχείριση και Προστασία
Χερσαίων Οικοσυστημάτων»

Ελληνική

100

5.400

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και
Τηλεϊατρική

Ελληνική

100

6.000

Cognitive Systems6

Αγγλική

120

5.400

Sustainable Energy Systems7

Αγγλική

90

6.000

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Ελληνική

240

7.000

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Βιοηθική – Ιατρική Ηθική [ΝΕΟ*]:
• κατεύθυνση «Βιοηθική»
• κατεύθυνση «Ιατρική Ηθική»

Ελληνική

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2

Ελληνική

120

5.400

Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία: 3
• κατεύθυνση «Επικοινωνία»
• κατεύθυνση «Νέα Δημοσιογραφία»

Ελληνική

120

5.400

Θεατρικές Σπουδές:
• κατεύθυνση «Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος»
• κατεύθυνση «Θεατρική Αγωγή»
• κατεύθυνση «Υποκριτική και Σκηνοθεσία»

Ελληνική

120

5.400

Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο [ΝΕΟ*]

Ελληνική

90

5.400

ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
[ΝΕΟ*]

Ελληνική

120

5.400

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

Ελληνική

120

5.400

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 4

Ελληνική

120

5.400

Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του
Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού [ΝΕΟ*]

Ελληνική

90

5.400

Adult Education for Social Change

Αγγλική

120

Πληροφορίες
στην ιστοσελίδα

1

120

5.400
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Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καταβάλλουν δίδακτρα αντί διαχειριστικό κόστος για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
2
Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση στον
Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και θα προσφέρει δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης (Εφαρμοσμένη –
Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, και Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός).

*Το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και προσφέρθηκε για πρώτη φορά
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
3

Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», το οποίο πιστοποιήθηκε από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και
θα λειτουργήσει το ακαδημαίκό έτος 2021-2022, θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS.
Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση στον
Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS.
5
Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση
στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 120 μονάδες ECTS.
6
Το πρόγραμμα είναι διαπανεπιστημιακό και προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
7
Το πρόγραμμα είναι διαπανεπιστημιακό και προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick.
4
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γλώσσα
Διδασκαλίας

ECTS

Συνολικό κόστος
προγράμματος
[σε €] 1

Αστυνομικές Σπουδές

Ελληνική

120

2.880

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ελληνική

240

8.400

Οικονομικά

Ελληνική

240

8.400

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 8
• κατεύθυνση «Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ανταγωνισμού»
• κατεύθυνση «Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Επιχειρήσεων»

Ελληνική

120

7.200

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Ελληνική

120

5.400

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Ελληνική

120

5.400

Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

Ελληνική

90

5.400

Ελληνική

120

5.400

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 10

Ελληνική

120

5.400

Master of Business Administration (MBA)

Αγγλική

120

6.000

Educational Leadership and Policy [NEW] 11

Αγγλική

90

-

Enterprise Risk Management 12

Αγγλική

120

5.400

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Επιστήμες της Αγωγής: 9
• κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Ηγεσία και
Πολιτική»
• κατεύθυνση «Εκπαίδευση για την Κοινωνική
Δικαιοσύνη»
• κατεύθυνση «Ειδική Εκπαίδευση»
• κατεύθυνση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση»
• κατεύθυνση «Τεχνολογίες Μάθησης και
Επικοινωνίας»

8

Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.,
θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και δεν θα προσφέρει κατευθύνσεις ειδίκευσης.
Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής», το οποίο θα προσφερθεί αφού αξιολογηθεί και λάβει
τη σχετική πιστοποίηση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και δεν θα προσφέρει την κατεύθυνση
«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση».
10
Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική και Λογιστική», το οποίο θα προσφερθεί όταν αξιολογηθεί
και λάβει τη σχετική πιστοποίηση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS.
11
Το πρόγραμμα «Educational Leadership and Policy» είναι υπό αξιολόγηση στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και εάν λάβει τη σχετική
πιστοποίηση, θα ανακοινωθεί στο ενδιαφερόμενο κοινό.
12
Το πρόγραμμα είναι διαπανεπιστημιακό και προσφέρεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
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9

Κόστος Φοίτησης / Διευκολύνσεις / Υποτροφίες
Το ΑΠΚΥ, βασιζόμενο στις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες
δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε Κύπρο και Ελλάδα, έχει καθιερώσει τα
τελευταία χρόνια συγκεκριμένη πολιτική διευκολύνσεων στους φοιτητές του. Αυτή περιλαμβάνει
έκπτωση στην καταβολή των διδάκτρων και του διαχειριστικού κόστους των σπουδών τους,
αλλά και αποπληρωμή σε δόσεις. Σχετικά με την οικονομική στήριξη των φοιτητών, η Διοίκηση
του Πανεπιστημίου έχει λάβει αποφάσεις για την παροχή εκπτώσεων στα δίδακτρα των
μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω
(κάτω των 18 ετών). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 20202021, οι φοιτητές με τρία εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται έκπτωση 20%, με τέσσερα τέκνα 40%
και με πέντε τέκνα 60%, ενώ οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές με έξι τέκνα και άνω
δικαιούνται πλήρη έκπτωση 100% στα σχετικά δίδακτρα.
Επιπρόσθετα, το ΑΠΚΥ παραχωρεί οικονομικά και άλλα κίνητρα στους αποφοίτους του για
συνέχιση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο και χορηγεί, υπό προϋποθέσεις, εκπτώσεις
σε φοιτητές-μέλη της ίδιας οικογένειας.
Τέλος, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται έμπρακτα και
ουσιαστικά τόσο από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, όσο και από οργανισμούς και φορείς του
ελληνόφωνου χώρου με υποτροφίες που χορηγούνται σε όλα τα προγράμματα σπουδών στη
βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, αλλά και με τη χορήγηση βραβείων σε πρωτεύσαντες
αποφοίτους.

Δια Βίου Μάθηση:
Ανεξάρτητες - Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες
Όλα τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ προσφέρουν
τις Θεματικές τους Ενότητες (ετήσιες ή εξαμηνιαίες) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε
ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να
εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές
Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με τα δίδακτρα/διαχειριστικό κόστος της
Θεματικής Ενότητας του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του οποίου προσφέρονται.

Αιτήσεις Εισδοχής

Το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας σε όλους όσοι
ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε επίκαιρα και σύγχρονα αντικείμενα και να ενισχύσουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε πολλαπλούς εργασιακούς τομείς για μία επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αιτήσεις για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.ouc.ac.cy σε
περιόδους που ανακοινώνονται κάθε έτος.

Η διάρκεια των τριών προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 20202021 είναι δύο (2) μήνες και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 140 Ευρώ ανά πρόγραμμα:
• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
• Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων
• Συμβίωση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων συσκευών
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Προγράμματα Κατάρτισης

www.ouc.ac.cy

Πρόγραμμα για τον απόδημο Ελληνισμό
Οι Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος για τον απόδημο Ελληνισμό
αφορούν α) την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και β) την Ιστορία της Κύπρου. H διδασκαλία
γίνεται στην αγγλική γλώσσα μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ. Βασικός στόχος
των Θεματικών Ενοτήτων της Ελληνικής Γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα
να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες επικοινωνίας, με έμφαση στον προφορικό λόγο, ενώ με
τη Θεματική Ενότητα "Introduction to the History of Cyprus" οι φοιτητές εξοικειώνονται με όλες τις
περιόδους της κυπριακής ιστορίας, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Επικοινωνία
www.ouc.ac.cy
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
admissions@ouc.ac.cy

Επιλέγω το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
το ψηφιακό δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου.

•

αναγνωρισμένα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε
κλάδους αιχμής και σύγχρονα επιστημονικά πεδία.

•

εξ αποστάσεως, ευέλικτη φοίτηση, στον προσωπικό χώρο και χρόνο μου,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου.

•

υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές
ηλεκτρονικής μάθησης.

•

εξεταστικά κέντρα σε Κύπρο και Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και - υπό
προϋποθέσεις- σε τρίτες χώρες.

•

προσιτά δίδακτρα & υποτροφίες.
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•

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+357 22 411 600 | +357 22 411 711

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον οδηγό είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία
έκδοσής του (Νοέμβριος 2020). Αναλυτικά η διάρθρωση, οι ακαδημαϊκές κατευθύνσεις
και οι Θεματικές Ενότητες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κάθε
προγράμματος στον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ www.ouc.ac.cy
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