ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συνήθη Ερωτήματα:

• Πώς θα αποκτήσω το πτυχίο μου;
Τι σημαίνει «επιτυχής παρακολούθηση μιας
• Θεματικής
Ενότητας»;
Πού
γίνονται
τα μαθήματα;
•
• Ποιος και πώς θα με καθοδηγεί στη μελέτη μου;
• Πόσο διαρκούν οι σπουδές;
Πώς θα υποβάλω αίτηση και ποιές οι προϋποθέσεις
• εισαγωγής;
• Τι θα κοστίσει η φοίτησή μου;
Για απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα
(και για περισσότερες πληροφορίες)

Επισκεφθείτε το

www.ouc.ac.cy
ή απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Σπουδών

admissions@ouc.ac.cy / +357 22 411711
ή στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος

Γιώργο Δεληγιαννάκη
g.deligiannakis@ouc.ac.cy / +357 22411980

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό» εξερευνά σε βάθος πτυχές της
γλώσσας, της φιλολογίας, της ιστορίας,
της αρχαιολογίας, της φιλοσοφίας και
της τέχνης του ελληνικού κόσμου από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι
να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές,
μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες
τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να
εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα
εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και
πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη φύση του
ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται
κουλτούρα, πολιτισμική και εθνική ταυτότητα.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτική Υποστήριξη με:

•
•
•
•
•

προηγμένα συστήματα διαδραστικής ψηφιακής
επικοινωνίας
οδηγούς μελέτης και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
δια ζώσης συναντήσεις καθηγητών και φοιτητών
τηλεσεμινάρια
ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό

www.ouc.ac.cy

Σε ποιους απευθύνεται το Πτυχιακό πρόγραμμα
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό;

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ

Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

•

1ο Έτος

•
• ΕΛΠ14: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία
• ΕΛΠ15: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη
ΕΛΠ10: Εισαγωγή στη Σπουδή του Ελληνικού
Πολιτισμού

Ανεξάρτητα από την ηλικία και το γνωστικό υπόβαθρο,
απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για εις βάθος μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού στη διαχρονία του και στις
ποικίλες εκφάνσεις του.

• Οι φοιτητές του Προγράμματος είναι σήμερα ηλικίας 25-65

χρόνων και δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

2ο Έτος

• ΕΛΠ21: Αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία
• ΕΛΠ23: Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
• ΕΛΠ28: Νεοελληνική Φιλολογία (19 και 20 Αιώνας)
ος

ος

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το πτυχίο μου στις
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό;
Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη πτυχίου ισότιμου με τα πτυχία άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ενδιαφέρει ιδιαίτερα

3ο Έτος

• ΕΛΠ31: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
• ΕΛΠ32: Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά
• ΕΛΠ33: Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη
• ΕΛΠ34: Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα
Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής
• ΕΛΠ35:
Περιόδου

όσους εργοδοτούνται σε επαγγέλματα συναφή με τον χώρο
του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, εκπαίδευση, επαγγέλματα από
τον χώρο των τεχνών και του θεάματος, κ.ο.κ.). Ενδιαφέρει
επίσης εργαζομένους στις ένοπλες δυνάμεις ή ακόμη και στη
Δημόσια Διοίκηση.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

4ο Έτος

• ΕΛΠ42: Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο
• ΕΛΠ45: Ιστορία της Κύπρου
• ΕΛΠ47: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία
• ΕΛΠ48: Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
• ΕΛΠ49: Νεοελληνική Τέχνη (19 και 20 Αιώνας)
ος

ος

Το πρόγραμμα προσφέρει τις 16 Θεματικές του Ενότητες και
ανεξάρτητα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
πανεπιστημίου.

• η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• η βασική γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαδικτύου και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• η καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας

Πληροφορίες για όλα τα Προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρείτε στον ιστοχώρο www.ouc.ac.cy

