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Ταυτόσημο με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων φοιτητών και τη διά βίου μάθηση 
χωρίς αποκλεισμούς, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πετύχει να καθιερωθεί ως μια 
αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επιπέδου και να καταξιωθεί στον ελληνόφωνο χώρο 
της ανώτατης εκπαίδευσης. Αναπτυσσόμενο ταχύτατα από την ίδρυσή του το 2002 και την 
έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του το 2006, με αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό 
έργο, το ΑΠΚΥ εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, ανοικτό σε όλους, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, συνθηκών ζωής και τόπου διαμονής.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και ειδικά ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου που προσελκύει φοιτητές 
διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35+ έτη, 
συχνά σε προσπάθεια ανέλιξης ή αλλαγής στην καριέρα τους) είναι καίριας σημασίας. Το 
ΑΠΚΥ, ικανό να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, 
είναι πρωτοπόρο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και στην αποτελεσματική 
και παραγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διεργασίες προς όφελος της 
φοιτητοκεντρικής και πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας. Προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση 
σε όλα τα επίπεδα σπουδών, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, 
συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό 
κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας και συνεργεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
κοινωνίας και της οικονομίας.

Όραμά μας είναι –μετά την καθιέρωσή του στον ελληνόφωνο χώρο– να εδραιωθεί το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με 
διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την περίοδο 
2021-2024 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 μέσα στην 
πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα του σημερινού περιβάλλοντος.

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής
Πρύτανης

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
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Το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιο και καινοτόμο πανεπιστήμιο, το 
οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών 
αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) βρίσκεται 
ήδη στη νέα εποχή της ψηφιακής 
εκπαίδευσης. Ακριβώς αυτή η εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, 
ίδιον της φυσιογνωμίας του ΑΠΚΥ, η οποία 
υποστηρίζεται από διδακτικές μεθόδους 
κατάλληλες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και για εκπαίδευση ενηλίκων φοιτητών, 
καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης 
και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό 
προσωπικό, το έχει αναδείξει ως ένα 
σύγχρονο και πρωτοπόρο εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα που προσφέρει την πολύτιμη 
δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν 
έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο 
σπουδών, χωρίς τους περιορισμούς της 
συμβατικής εκπαίδευσης, στον δικό τους 
χώρο και χρόνο, για την προσωπική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής ποιότητας 
προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά προγράμματα σπουδών 
και διά βίου μάθησης, σε μεγάλο 
εύρος επιστημονικών πεδίων στις 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 
τις θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες 
και τις οικονομικές επιστήμες και τη 
διοίκηση. Από την ίδρυσή του ως το 
δεύτερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου 
το 2002 και την εισδοχή των πρώτων 
φοιτητών του το ακαδημαϊκό έτος 2006-
2007 ως σήμερα, το ΑΠΚΥ καταγράφει 
μία επιτυχημένη πορεία, με αξιοπιστία 
στον ελληνόφωνο χώρο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ειδικότερα στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, με δυναμική 
κοινότητα φοιτητών και αποφοίτων ανά τον 
κόσμο, με σημαντική ερευνητική δράση και 
με πλούσια κοινωνική προσφορά.
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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.

Όραμα

Αποστολή του 
ΑΠΚΥ είναι:
• Η προσφορά εξ αποστάσεως ποιοτικής 

τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και η παροχή ίσων ευκαιριών 
μάθησης σε όλους ανεξάρτητα από ηλικία, 
συνθήκες ζωής, τόπο και χρόνο μελέτης.

• Η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή 
επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας 
και η διάδοσή της μέσω της διάχυσης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, της διδασκαλίας 
και των επιστημονικών εκδηλώσεων.

• Η προαγωγή της Διά Βίου Μάθησης και της 
ανοικτής και 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 και 
την Πολιτεία, ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η ευημερία της Κύπρου.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Εκπαιδευτική 
Μεθοδολογία

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass 
του ΑΠΚΥ, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, 
το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. 
Μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο 
πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλιογραφία, οδηγοί μελέτης, εγχειρίδια, 
παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, κ.λπ.) των 
προγραμμάτων σπουδών τους, ενώ η μαθησιακή τους πορεία υποστηρίζεται 
από το έμπειρο, ερευνητικά και εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκό προσωπικό, 
με τηλεδιαλέξεις σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μέσω των εργαλείων 
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. 

Πάντοτε καινοτόμο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της σύγχρονης εκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ αναβαθμίζει σε συνεχή βάση τις 
τεχνολογικές υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας του, εξελίσσει τη μεθοδολογία 
του και ενσωματώνει νέες ψηφιακές εφαρμογές στις εκπαιδευτικές διεργασίες, 
όπως εικονικά εργαστήρια (virtual labs) και εφαρμογές προσομοιώσεων 
(simulations) για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και για την παροχή 
πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας στους φοιτητές του. Ενδεικτική της 
πρωτοπορίας και της καινοτομίας του ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
είναι η βράβευσή του με χρυσά βραβεία για τρία κατά σειρά έτη (2019, 2020, 
2021) στα Cyprus Education Leaders Awards.

Τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα 
του ΑΠΚΥ
• Είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου 

κύρους δημόσιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

• Παρέχει την πολύτιμη δυνατότητα και ευκαιρία για 
ποιοτική εκπαίδευση και διά βίου μάθηση σε όλους 
τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς.

• 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 τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία στην 
προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, με υψηλού κύρους 
ακαδημαϊκό προσωπικό, που προσφέρει αποτελεσματική 
καθοδήγηση και υποστήριξη, με επίκεντρο τον φοιτητή και τις 
ανάγκες του.

• Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από Υπερσύγχρονη 
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας 
εφαρμογές και εργαλεία τηλεκπαίδευσης με χρυσά βραβεία στα 
Cyprus Education Leaders Awards 2019, 2020 & 2021.

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

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

• Διατηρεί προσιτά δίδακτρα, προσφέρει εκπτώσεις διδάκτρων σε ειδικές 
ομάδες πληθυσμού και χορηγεί υποτροφίες στο πλαίσιο διιδρυματικών 
συμφωνιών. 

• Δίνει έμφαση στην ποιότητα και την αριστεία, εξελίσσει τη δράση του και 
οργανώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του σύμφωνα και με τους Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ECTS
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό:
• κατεύθυνση «Φιλολογία»
• κατεύθυνση «Ιστορία – 

Αρχαιολογία – Τέχνη»
• κατεύθυνση «Γενική»

• 240

Βιοηθική – Ιατρική Ηθική:
• κατεύθυνση «Βιοηθική»
• κατεύθυνση «Ιατρική Ηθική»

• 120

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 1 • 120

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

Δημοσιογραφία»

• 90

Θεατρικές Σπουδές:
• κατεύθυνση «Επιβίωση του 

Αρχαίου Δράματος»
• κατεύθυνση «Θεατρική 

Αγωγή»
• κατεύθυνση «Υποκριτική και 

Σκηνοθεσία»

• 120

Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο 
Σχολείο

• 90

ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία 
και Πράξη

• 120

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη • 120

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση

• 90

Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη 
Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού 
Πολιτισμού

• 90

Adult Education for Social Change 
(Erasmus Mundus International
Joint Master)

• 120

Μέσω των τριών Σχολών του (Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών 
Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών 
Επιστημών & Διοίκησης), το ΑΠΚΥ οργανώνει πλήθος 
προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα.  Όλα τα προγράμματα 
έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη 
ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες 
δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα Σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προγράμματα Σπουδών

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

1 Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», το οποίο θα προσφερθεί 
μόλις λάβει τη σχετική πιστοποίηση του 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»).

12

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ



ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ECTS

Αστυνομικές Σπουδές • 120

Διοίκηση Επιχειρήσεων • 240

Οικονομικά: 
• κατεύθυνση «Οικονομικά της 

Ενέργειας με έμφαση στα 
Οικονομικά Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου»

• κατεύθυνση «Οικονομικά των 
Επιχειρήσεων»

• κατεύθυνση «Τραπεζική και 
Χρηματοοικονομική»

• 240

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2:
• κατεύθυνση «Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο Ανταγωνισμού»
• κατεύθυνση «Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο Επιχειρήσεων»

• 120

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • 120

Διοίκηση Μονάδων Υγείας • 120

Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα • 90

Επιστήμες της Αγωγής 3:
• κατεύθυνση «Εκπαιδευτική 

Ηγεσία και Πολιτική»
• κατεύθυνση «Εκπαίδευση για 

την Κοινωνική Δικαιοσύνη»
• κατεύθυνση «Ειδική 

Εκπαίδευση»
• κατεύθυνση «Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση» 
• κατεύθυνση «Τεχνολογίες 

Μάθησης και Επικοινωνίας»

• 120

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 4 • 120

Educational Leadership and Policy 
[ΝΕΟ] 5 • 90

Enterprise Risk Management 6 • 120

Master of Business Administration 
(MBA) • 120

ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ECTS

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων • 90

Διαχείριση και Προστασία 
Περιβάλλοντος 7:
• κατεύθυνση «Ενέργεια και 

Ρύπανση»
• κατεύθυνση «Διαχείριση 

και Προστασία Χερσαίων 
Οικοσυστημάτων»

• 100

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της 
Υγείας και Τηλεϊατρική

• 100

Cognitive Systems 8 • 120

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οι τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου προσφέρουν Διδακτορικά Προγράμματα σε επιμέρους 
ερευνητικές περιοχές, οι οποίες ανακοινώνονται κατά την εκάστοτε περίοδο αιτήσεων 
εισδοχής στο ΑΠΚΥ.

Πέρα από ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει εξ αποστάσεως 
Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες) με στόχο την 
επιμόρφωση των συμμετεχόντων. Πρόκειται ουσιαστικά για τις Θεματικές Ενότητες των 
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, στις οποίες μπορεί να εγγραφεί 
κάθε ενδιαφερόμενος και να τις παρακολουθήσει, χωρίς να απαιτείται εγγραφή συνολικά στο 
Πρόγραμμα Σπουδών.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης, το ΑΠΚΥ σχεδιάζει την προσφορά και νέων 
προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
αξιολόγησης και πιστοποίησής τους.
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2 Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο θα προσφερθεί μόλις λάβει τη 
σχετική πιστοποίηση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και δεν θα προσφέρει κατευθύνσεις 
ειδίκευσης.
3  Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα προσφέρεται με 90 μονάδες ECTS και χωρίς την κατεύθυνση «Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση».
4  Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», το οποίο θα προσφερθεί μόλις λάβει τη 
σχετική πιστοποίηση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS.
5  Το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Educational Leadership and Policy» έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. 
και θα προσφερθεί για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
6  Το Πρόγραμμα «Enterprise Risk Management» είναι διιδρυματικό και προσφέρεται από κοινου με το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
7 Το αναδιαρθρωμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», το οποίο έχει 
πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και θα πιστώνεται 
με 120 μονάδες ECTS.
8  Το Πρόγραμμα «Cognitive Systems» είναι διιδρυματικό και προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.14
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Προαπαιτούμενα εισδοχής
Για εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτείται 
απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος, για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών απαιτείται πτυχίο από αναγνωρισμένο 
πανεπιστημιακό ίδρυμα και για την εκπόνηση διδακτορικού οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
επιπέδου Μάστερ από αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Δομή προγραμμάτων σπουδών 
Τα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.), εξάμηνης ή ετήσιας 
διάρκειας, οι οποίες αντιστοιχούν με τα μαθήματα των συμβατικών 
πανεπιστημίων. Το ΑΠΚΥ εφαρμόζει πλήρως το σύστημα Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και στη βάση αυτή οργανώνει τους 
εκπαιδευτικούς στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Θεματικών 
Ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών του. 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. Οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών αντιστοιχούν σε 
τουλάχιστον 180 μονάδες ECTS. 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Φοίτηση
Παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στις σπουδές εξ αποστάσεως, οι φοιτητές 
μπορούν να σπουδάσουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πλήρη ή 
με μερική φοίτηση. Ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακό 
επίπεδο είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι τρία 
(3) ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Ο 
ελάχιστος χρόνος φοίτησης για ολοκλήρωση ενός διδακτορικού προγράμματος 
είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Τελικές εξετάσεις
Φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας δεν απαιτείται, παρά 
μόνο στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων, σε εξεταστικά 
κέντρα  που λειτουργούν στην Κύπρο, στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) 
και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Το ΑΠΚΥ, ανταποκρινόμενο στα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης της νόσου 
covid-19, αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι τελικές εξετάσεις διεξάγονται 
απρόσκοπτα και με απόλυτη επιτυχία εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα. 
Αξιοποιούνται διαδικασίες ηλεκτρονικής επιτήρησης και αδιάβλητες διαδικασίες 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα 
διασφάλισης της ποιότητας και της ακεραιότητας των εξετάσεων.

Γλώσσες Διδασκαλίας 
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ωστόσο το Πανεπιστήμιο προσφέρει 
Μεταπτυχιακά  Προγράμματα και στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, υποψήφιοι 
διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής στην 
αγγλική γλώσσα.
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Αναγνωρισιμότητα 

Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα 
πανεπιστήμια διεθνώς, ανεξάρτητα από τη διδακτική μεθοδολογία τους. 
Σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών του στην Ελλάδα, 
ακολουθούνται οι διαδικασίες του αρμόδιου φορέα, του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Γραφείο Αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αναπόσπαστο μέρος 
της κοινότητας του Ιδρύματος και πρεσβευτές του στην Κύπρο, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Το Γραφείο Αποφοίτων στοχεύει στην ενίσχυση της 
συνεργασίας του ΑΠΚΥ με τους αποφοίτους του και στην ενθάρρυνση των 
επαγγελματικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών σχέσεων των μελών του, μέσα 
από εκδηλώσεις, δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώνονται 
στην προσφορά παροχών και ωφελημάτων στους αποφοίτους.

18
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Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ έχει ως αντικείμενο την προώθηση της 
συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο και 
εστιάζει τη δράση του: 

• στη βελτίωση της σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και 
τον παραγωγικό ιστό με έμφαση, όπου είναι δυνατό, τομείς ερευνητικής 
συνεργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία,

• στην αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου με 
σκοπό την ενσωμάτωση ευκαιριών για πρακτική άσκηση, όπου αυτό είναι 
δυνατό, ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

• στην τοποθέτηση φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
για πρακτική άσκηση στην Κύπρο, με σκοπό: 

• την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,

• την περαιτέρω βελτίωση των επικοινωνιακών και εργασιακών 
δεξιοτήτων τους,

• την απόκτηση πρόσθετης και εξειδικευμένης γνώσης στον 
τομέα ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή,

• την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης αλλά και μετέπειτα,

• την αντιμετώπιση από τους ίδιους τους φοιτητές των συνεχών 
αλλαγών και προκλήσεων του επαγγελματικού κόσμου.



ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

Aκαδημαϊκό Έτος 1 Σεπτεμβρίου 31 Ιουλίου

Χειμερινό Εξάμηνο 1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου 3η εβδομάδα Δεκεμβρίου

Εαρινό Εξάμηνο 2η εβδομάδα Ιανουαρίου Τέλη Μαΐου

Χειμερινό Εξάμηνο Δεκέμβριος

Εαρινό Εξάμηνο & Ετήσιες 
Θεματικές Ενότητες

Μάιος

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Χειμερινό Εξάμηνο Τέλη Φεβρουάριου 

Εαρινό Εξάμηνο Τέλη Ιουλίου

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών 
επιστημονικής πληροφόρησης της πανεπιστημιακής κοινότητας και στην 
υποστήριξη του διδακτικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού της έργου. Επιπρόσθετα, 
προσφέρει την ευκαιρία δανεισμού βιβλίων και στο ευρύ κοινό, μέσω μηχανισμού 
εγγραφής εξωτερικών μελών. 

Η συλλογή της ψηφιακής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περίπου 200.025 τίτλους 
ηλεκτρονικών τεκμηρίων από συνδρομές, οι οποίες αντιστοιχούν σε: 

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο Κυψέλη που 
συγκεντρώνει υλικό σε τρεις άξονες και έχει στόχο την προβολή:

α) των υποβληθείσων πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και  
 των διδακτορικών διατριβών του Ιδρύματος, 
β) μικρού αριθμού αποσπασματικών κειμένων αρχείων υπό μορφή  
 ψηφιακών συλλογών, οι οποίες ευγενώς παραχωρήθηκαν στο  
 Πανεπιστήμιο, και
γ) της ερευνητικής βιβλιογραφίας που παράγεται από το 
 ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ και  
 δημοσιεύεται αρχικά σε έγκριτα, επιστημονικά περιοδικά. 

Βιβλιοθήκη

173 βάσεις δεδομένων 
(εκ των οποίων οι 167 είναι πλήρους κειμένου)

199.897 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών
(e-journals)

303.517 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων
(e-books)

219
Συλλογές Βιβλίων 
(Book Series: 61 Elsevier, 132 Emerald,
25 Springer-Verlag)

14.838 Πρακτικά Συνεδρίων
(Conference Proceedings)

2.902.400 Διατριβές από Αμερικάνικα
και Αγγλικά Πανεπιστήμια
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Έρευνα Το ΑΠΚΥ αναπτύσσει
ερευνητική δράση στα εξής 
πεδία:
• Θέατρο, ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμός

• Επικοινωνία, δημοσιογραφία, 
εγγραμματισμός στα Μέσα 

• Κοινωνικά πληροφοριακά συστήματα και 
αλγοριθμική διαφάνεια

• Εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική, θεωρία της 
παιδείας και αναλυτικά προγράμματα 

• Λογοτεχνία και γλωσσολογία 

• Δίκαιο και νομικές επιστήμες

• Διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, 
τραπεζική & χρηματοοικονομική 

• Οικονομικά της υγείας και διοίκηση μονάδων 
υγείας

• Εκπαιδευτική τεχνολογία και ηλεκτρονική 
μάθηση

• Διαχείριση & προστασία περιβάλλοντος, 
μηχανική περιβάλλοντος, οικολογία και 
κλιματική αλλαγή 

• Πληροφοριακά και επικοινωνιακά 
συστήματα, τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια 
υπολογιστών και δικτύων, κυβερνοασφάλεια, 
τεχνητή νοημοσύνη

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει σε 
ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα, μεταξύ άλλων, 
από το Πρόγραμμα Erasmus+, το Horizon2020, το 
LIFE+, το Interreg και το COST. Σε εθνικό επίπεδο, 
έργα με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητών 
του ΑΠΚΥ χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας και άλλους φορείς.

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 α) την υποβολή 
προτάσεων, επιδιώκοντας την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την υλοποίηση καινοτόμων 
ερευνητικών έργων και β) την υλοποίηση και 
χρηματοδότηση, μέσω του προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το ΑΠΚΥ, μέσα από την ερευνητική δράση 
του, παράγει και διαχέει νέα γνώση, εδραιώνει 
ερευνητική κουλτούρα, ενισχύει τις ερευνητικές 
υποδομές του, αναπτύσσει συνέργειες, αξιοποιεί, 
εκπαιδεύει και καταρτίζει νέο και υφιστάμενο 
ανθρώπινο δυναμικό και δομεί ισχυρό πλαίσιο και 
ελκυστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση 
ικανών και αναγνωρισμένων επιστημόνων. Ταυτόχρονα, 
θέτει τις βάσεις για δημιουργική ώσμωση με τον 
παραγωγικό ιστό και την οικονομία με στόχο την περαιτέρω 
οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
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Ερευνητικά Εργαστήρια
Η ερευνητική υποδομή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και το ερευνητικό του 
δυναμικό ενισχύονται με τη σημαντική συνδρομή έξι (6) ερευνητικών εργαστηρίων, 
τα οποία δραστηριοποιούνται ενεργά στους τομείς έρευνας που υποστηρίζουν.

Εργαστήριο Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, με διευθυντή τον 
Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη, εστιάζει την ερευνητική του δράση κυρίως στα 
γνωστικά αντικείμενα της οικολογίας χερσαίων οικοσυστημάτων και οικολογίας 
τοπίου, με έμφαση στα πιο κάτω ερευνητικά πεδία:

• Εφαρμογή των αρχών της οικολογίας τοπίου στη διατήρηση της φύσης.

• Αποτελεσματικότητα των προστατευόμενων περιοχών για διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

• Επιδράσεις της δομής τοπίου και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων στη 
βιοποικιλότητα.

• Χαρτογράφηση οικοσυστημικών υπηρεσιών.

• Χαρτογράφηση πρόβλεψης κατανομής ειδών, βλάστησης και ενδιαιτημάτων.

Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας και 
Τηλεπικοινωνιών 

Το Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας 
και Τηλεπικοινωνιών (Cybersecurity 
and Telecommunications Research 
Lab) διευθύνεται από τον Καθηγητή 
Σταύρο Σταύρου. Εστιάζει τις 
ερευνητικές του δράσεις σε θέματα 
κυβερνοασφάλειας, προστασίας 
κρίσιμων υποδομών, σχεδιασμού 
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 
δικτύων αισθητήρων, αλγορίθμων και 
συστημάτων ραδιοεντοπισμού.

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, δηλαδή της 
αξιοποίησης της τεχνολογίας και της 
επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής για 
τη μάθηση και τη διδασκαλία (Human-
Computer Communication in Teaching 
and Learning).

H ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου 
διεξάγει έρευνα στις εξής περιοχές:

• Εκπαιδευτική τεχνολογία.

• Εξ αποστάσεως μάθηση.

• Τεχνολογικά υποστηριζόμενη 
μάθηση.

• Κινητή και προσαρμοστική μάθηση.

• Κίνδυνοι διαδικτύου για παιδιά.

• Εφαρμογή των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη.

• Αλληλεπίδραση ανθρώπου – 
μηχανής.

• Επικοινωνία ανθρώπου – ρομπότ.

• Γεωπληροφορική.

• Πληροφοριακά συστήματα.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και 
Μηχανικής Αειφορίας

Με επικεφαλής ερευνητή τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Αντώνη Ζορπά, το Εργαστήριο 
συνδυάζει νέους επιστημονικούς τομείς 
της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Διαχείρισης 
& Μηχανικής Περιβάλλοντος και της 
Χημικής Μηχανικής. Κύριοι στόχοι του 
Εργαστηρίου είναι:

• Η ανάπτυξη, προώθηση και 
εφαρμογή της επιστήμης της 
Χημικής Μηχανικής.

• H ανάπτυξη, προώθηση και 
εφαρμογή νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών αντιρύπανσης, καθώς 
και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
επιστήμης σε βιομηχανικό και σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο, με βασικό 
γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

• H ανάπτυξη διεπιστημονικής 
έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία 
προσελκύει ερευνητές με μεγάλη 
εμπειρία από διάφορες γνωστικές 
περιοχές, όπως είναι τα πεδία της 
Ρύπανσης και της Ενέργειας.

• H προώθηση της συνεργασίας 
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 
στα πεδία της Ρύπανσης και της 
Ενέργειας μεταξύ του ακαδημαϊκού 
χώρου, κρατικών φορέων, της 
βιομηχανίας και ερευνητικών 
οργανισμών, προκειμένου οι 
αρμόδιοι φορείς (κυβερνητικοί 
και μη) και κυρίως ο τομέας 
της βιομηχανίας να λαμβάνουν 
πρακτικές και άμεσες λύσεις για την 
αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Κυπριακό Ερευνητικό Κέντρο 
Αλγοριθμικής Διαφάνειας
(Cyprus Center for Algorithmic 
Transparency)

Στο ΑΠΚΥ εδρεύει το Κυπριακό Κέντρο 
Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus 
Center for Algorithmic Transparency 
- CyCAT), το οποίο διευθύνει η 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna 
Otterbacher. Το CyCΑΤ ιδρύθηκε και 
λειτουργεί με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα Horizon2020 – Twinning 
της Ε.Ε. και αποτελεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία στην ερευνητική 
υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στόχοι του Κέντρου, στο οποίο μετέχουν 
ως εταίροι τα πανεπιστήμια Sheffield, 
Edinburgh, Trento και Haifa, είναι η 
καλλιέργεια καινοτομίας και η προώθηση 
της ψηφιακής εγγραμματοσύνης (digital 
literacy), καθώς και η διεξαγωγή 
διεπιστημονικής έρευνας για την 
κατανόηση της φύσης των κοινωνικών 
και πολιτισμικών προκαταλήψεων 
και μεροληψιών (algorithmic biases) 
σε συστήματα πρόσβασης στην 
πληροφορία. Στην ερευνητική ομάδα 
του CyCAT μετέχουν επίσης τα μέλη 
ΔΕΠ του ΑΠΚΥ Καθηγητής Μιχαλίνος 
Ζεμπύλας και Αναπληρωτής Καθηγητής 
Λοΐζος Μιχαήλ.

Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής 
Νόησης, διευθυντής του οποίου είναι ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ, 
μελετά τις νοητικές διεργασίες που 
σχετίζονται με την ατομική ή τη συλλογική 
νοημοσύνη, με έμφαση στις διεργασίες 
της μάθησης και του συλλογισμού, 
όπως αυτές χρησιμοποιούνται από τους 
ανθρώπους και άλλους οργανισμούς 
στην καθημερινή ζωή. Βαρύτητα 
δίνεται στην ανάπτυξη υπολογιστικών 
μοντέλων για διάφορες πτυχές των 
νοητικών διεργασιών και στην ανάλυση 
των τυπικών συμπερασμάτων που 
εξάγονται από τα μοντέλα αυτά. Η 
υπολογιστική αυτή θεώρηση της 
νόησης συμπληρώνεται μέσα από 
προσομοιώσεις, ψυχολογικές μελέτες και 
πειράματα στον πραγματικό κόσμο, με 
στόχο την επικύρωση των προτεινόμενων 
μοντέλων και τον προσδιορισμό εκείνων 
των χαρακτηριστικών τους, που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Διασφάλιση 
Ποιότητας
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει ως έναν από τους στρατηγικούς 
του στόχους τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, 
της ακαδημαϊκής και διοικητικής υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας, της 
ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει κουλτούρα διαρκούς 
βελτίωσης της ποιότητας με στόχο την επίτευξη της αριστείας σε όλα τα επίπεδα 
λειτουργίας του και η έμπρακτη δέσμευσή του στην ποιότητα επιτυγχάνεται με 
τη(ν):

• Εφαρμογή διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικής αξιολόγησης για την 
παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στη φοιτητική κοινότητα, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανατροφοδότηση των ίδιων των φοιτητών του ΑΠΚΥ.

• Ενθάρρυνση της διιδρυματικής συνεργασίας και τη διασφάλιση της 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που προσφέρει.

• Έμφαση στην εξέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού και στη συνεχή 
αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και με την 
αναγνώριση της διδακτικής αριστείας.

• Εναρμόνιση του Ιδρύματος με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ΑΠΚΥ καθορίζει τις 
διεργασίες και λειτουργεί σε δύο επίπεδα: σε ιδρυματικό επίπεδο που αφορά 
στο σύνολο του Πανεπιστήμιου και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, και 
υποστηρίζει την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή του (με συγκεκριμένα, 
προκαθορισμένα και διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια) των 
προσφερόμενων προγραμμάτων στη βάση των προδιαγραφών του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
(ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και άλλων σχετικών 
ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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BSEMAN
Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου και 
Παρευξείνιας Ζώνης / Black Sea & Eastern 
Mediterranean Academic Network

CSR Cyprus
Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη / Cyprus Network for Corporate Social 
Responsibility

EADTU European Association of Distance
Teaching Universities

EAEC European Association of Erasmus Coordinators

EDEN European Distance and e-Learning Network

EJTA European Journalism Training Association

ENIT/RETI Excellence Network of Island Territories / Réseau 
d’Excellence des Territoires Insulaires

EOC Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου / European Office of 
Cyprus

ESREA European Society for Research on the Education of 
Adults

EUA European University Association

HUMANE Heads of University Management and Administration 
Network in Europe

IAESTE International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience

ICDE International Council for Open and Distance 
Education

SDSN Sustainable Development Solutions Network

UNAI United Nations Academic Impact

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς 
και πανεπιστημιακά δίκτυα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της 
αναπτυξιακής πορείας και της διεθνοποίησης 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η 
ενεργός συμμετοχή και δικτύωσή του στον διεθνή 
ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο με Πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, 
με τη συμμετοχή του σε Πανεπιστημιακά Δίκτυα, το 
ΑΠΚΥ προσβλέπει:

• στην προώθηση θεμάτων και πολιτικών που 
αφορούν στη διά βίου μάθηση και στην εξέλιξη της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

• στην αναβάθμιση και διεύρυνση της επιστημονικής 
συνεργασίας του προσωπικού του με άλλα Πανεπιστήμια 
και οργανισμούς.

• στην ενίσχυση της κινητικότητας ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών μεταξύ 
των Πανεπιστημίων-μελών των δικτύων.

• στη συνεργασία, στην ανταλλαγή απόψεων και καλών 
πρακτικών και στη συνεργασία για την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Εγχώριες 
και Διεθνείς 
Συνεργασίες
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Συνεργασίες με
Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα
και Οργανισμούς

Πρόγραμμα
ERASMUS+

Με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας του ΑΠΚΥ στο 
ακαδημαϊκό και επιστημονικό γίγνεσθαι, θεσμοθετούνται 
στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 
και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι συνεργασίες 
αυτές εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στην προσφορά διιδρυματικών 
προγραμμάτων σπουδών, στην ενίσχυση της εκπόνησης βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας και στη διάχυση των αποτελεσμάτων 
αυτής προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και 
στην ανταλλαγή προσωπικού, τεχνογνωσίας και επιστημονικών 
δεδομένων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Al Quds Open University (Παλαιστίνη)

• Amman Arab University (Ιορδανία)

• Communication University of Zhejiang (Κίνα)

• Donau Universität Krems (Αυστρία)

• Kazan Federal University (Ρωσία)

• Kyiv National Linguistic University (Ουκρανία)

• Kuban State University (Ρωσία)

• Mariupol State University (Ουκρανία)

• Open University of Israel (Ισραήλ)

• Open University of Mauritius (Μαυρίκιος)

• Transylvania University of Brașov (Ρουμανία) 

• Universidad a Distancia de Madrid (Ισπανία)

• Universidade Aberta (Πορτογαλία)

• University of Haifa (Ισραήλ)

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα)

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα)

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα)

• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα)

• Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Σχολή Ικάρων (Ελλάδα)

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 
2021-2027. Παρέχει υποστήριξη και δυνατότητες συνεργασίας σε όλους τους 
τομείς της Εκπαίδευσης (Σχολική Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), 
της Κατάρτισης (Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Εκπαίδευση 
Ενηλίκων), της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Εκτός από τη συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών χωρών, το Erasmus+ προωθεί και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Η απονομή του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+ στο ΑΠΚΥ ενισχύει την 
εξωστρέφεια και τις ευκαιρίες των φοιτητών και του προσωπικού του για 
ανταλλαγές και κινητικότητα, αλλά και την αναγνωρισιμότητα του Πανεπιστημίου 
και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και διεθνώς.

Το ΑΠΚΥ συμμετέχει στις εξής δράσεις κινητικότητας που αφορούν στους 
φοιτητές (σπουδές ή/και πρακτική άσκηση) και το προσωπικό (διδασκαλία ή/
και κατάρτιση ανάλογα με την περίπτωση):

• Κινητικότητα Φοιτητών & Αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση ( SMP)

• Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (SMS)

• Κινητικότητα Ακαδημαϊκού προσωπικού για Διδασκαλία ( STA)

• Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (STT)

• Δράσεις Διεθνούς Κινητικότητας (International Mobility)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Εταιρική 
Κοινωνική 
Ευθύνη

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τη λειτουργία του και δίνει έμφαση 
στις εξής αξίες και αρχές:

• Δημιουργικότητα

• Σεβασμός

• Ποιότητα

• Εξωστρέφεια και Κοινωνική Προσφορά

Στο πλαίσιο αυτού του αξιακού συστήματος, το ΑΠΚΥ υλοποιεί σειρά δράσεων 
με προστιθέμενη αξία και γνώμονα τη βιώσιμη, κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη 
της οικονομίας και της κοινωνίας που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη και 
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

Συγκεκριμένα, το ΑΠΚΥ αναπτύσσει τη δράση του με στόχους προτεραιότητας 
τους εξής πέντε ΣΒΑ: Στόχος 4: «Ποιοτική εκπαίδευση», Στόχος 5: «Ισότητα 
των φύλων», Στόχος 8: «Αξιοπρεπής εργασία και διαρκής ανάπτυξη», Στόχος 
10: «Λιγότερες ανισότητες» και Στόχος 12: «Υπεύθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή», μέσω:

• της προσφοράς προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό 
και διδακτορικό επίπεδο, προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

• της ερευνητικής δραστηριότητάς του προς όφελος της κοινωνίας και της 
βιώσιμης οικονομίας.

• της ανάπτυξης διεθνών και τοπικών συνεργασιών και της διασύνδεσής 
του με κοινωνικούς εταίρους με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας 
εξωστρέφειας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης.

• της συστηματικής διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
σεμιναρίων και εργαστηρίων, με τη συμμετοχή του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του και διακεκριμένων ομιλητών, που συμβάλλουν 
ποικιλοτρόπως στην πολιτιστική και πολιτισμική δημιουργία και ανάπτυξη 
και ενθαρρύνουν τον δημόσιο διάλογο. 

• της διατήρησης προσιτών διδάκτρων και της παραχώρησης μειώσεων στα 
δίδακτρα σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

• της θέσπισης Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας για το Συνεργαζόμενο 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του.

• της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και υποστήριξης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (π.χ. ειδικές ομάδες χρηστών με προβλήματα όρασης)
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

• της υιοθέτησης εσωτερικού κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής 
συμπεριφοράς, τον ορισμό Συνηγόρου του Εργαζόμενου και τη σύσταση 
Επιτροπής Ισότητας.

• της πιστοποίησής του με το πρότυπο Sound Industrial Relations 2014 
(SIR2014) από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων για την ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και 
πρακτικής. 

• της λειτουργίας Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης με 
προσφορά υπηρεσιών χωρίς κόστος για τους φοιτητές του.

• της μείωσης της χρήσης χαρτιού με την εφαρμογή ηλεκτρονικών 
διαδικασιών, ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και προώθηση της 
αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων. 

• της προώθησης της ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες) σε όλα τα 
κτίριά του.
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Στρατηγικοί 
Στόχοι

Διοίκηση

Το ΑΠΚΥ, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, έχει ως γενική αποστολή την 
παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της 
έρευνας. Οι στρατηγικές προτεραιότητές του για την περίοδο 2021-2024, 
όπως διατυπώνονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του, αναπτύσσονται σε δύο 
άξονες: 

• στη συνέχιση και τη βελτίωση της λειτουργίας του 

• στην ανάπτυξη και στην επέκταση των δραστηριοτήτων του

Mε βάση αυτούς τους άξονες, οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι είναι οι εξής:

• η βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος

• η προσφορά ποιοτικής και σύγχρονης εκπαίδευσης

• η ενίσχυση, ανάπτυξη και υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας

• η διεύρυνση και αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας

• η εδραίωση της θετικής δημόσιας εικόνας του ΑΠΚΥ, και

• η ολιστική διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις εκφάνσεις 
της δραστηριότητάς του.

Ανώτατα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο και η 
Σύγκλητος. Πρύτανης του ΑΠΚΥ είναι ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής  
και Αντιπρύτανης ο Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος. Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ορίσθηκε από την Πολιτεία ο κ. Χαράλαμπος 
Προύντζος και Αντιπρόεδρος ο κ. Πανίκος Πέγκας. 

Το Συμβούλιο ασκεί εξουσίες και τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 
καθήκοντα και έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος είναι 
το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο και αποτελείται από τον Πρύτανη, ο οποίος 
είναι και Πρόεδρος της Συγκλήτου, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες και 
ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από κάθε Σχολή. 
Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής και αποτελείται από τον 
Κοσμήτορα, που είναι επικεφαλής της, και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών διορίζεται από το Συμβούλιο και είναι 
επικεφαλής των Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χαράλαμπος Προύντζος Πρόεδρος

Πανίκος Πέγκας Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής Πρύτανης

Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος Αντιπρύτανης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Λεωνίδου Μέλος

Καθηγητής Νικόλαος Βαφέας Μέλος

Καθηγητής Σταύρος Σταύρου Μέλος

Δρ Νικόλας Γιασουμής Μέλος

Γιάννης Οικονομίδης Μέλος

Χριστόφορος Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής Πρύτανης

Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος Αντιπρύτανης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσιπλάκου
Κοσμήτορισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Μέλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αύρα Σιδηροπούλου
Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Μέλος

Καθηγητής Σταύρος Σταύρου
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς
Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Μέλος

Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Τσαδήρας
Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Μέλος

Χριστόφορος Χριστοδουλίδης
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Γραμματέας
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Αριθμοί και 
Δεδομένα
(για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ

3 Σχολές

25 μέλη ΔΕΠ

~ 260 μέλη συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

87 μέλη Διοικητικού Προσωπικού

4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
(4 στην αγγλική γλώσσα)

17 θεματικοί κύκλοι διδακτορικών διατριβών

300+ αυτοτελείς θεματικές ενότητες

~ 3.000 εγγεγραμμένοι φοιτητές σε προγράμματα σπουδών

8.055 απόφοιτοι έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

12.21 εκ. Ευρώ συνολικός προϋπολογισμός για το 2021

6 Ερευνητικά Εργαστήρια

29 τρέχοντα εξωτερικά ερευνητικά έργα

3 τρέχοντα εσωτερικά ερευνητικά έργα

87 ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα (2006-2020)

>140
συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους 
οργανισμούς και φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού 
(μνημόνια συνεργασίας & διμερείς συμφωνίες Erasmus+)

15 συμμετοχές σε Πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς

46.5% Κύπρος

47.5% Ελλάδα

6.0% Άλλες Χώρες

56.24% Γυναίκες

42.86% Άνδρες

0.90% Μη Δηλωθέν / Άλλο

11.39% Σχολή Θετικών και   
 Εφαρμοσμένων Επιστημών 

23.83% Σχολή Ανθρωπιστικών
 και Κοινωνικών Επιστημών

64.77% Σχολή Οικονομικών Επιστημών  
 και Διοίκησης
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