
ΣΤΟΧΟΣ

Το πρόγραμμα εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και 
εξετάζει διαλεκτικά δύο βασικούς πυλώνες της: τη Γενική 
Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση. Στόχος του προγράμματος είναι η 
αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση ενηλίκων, η 
συστηματική προετοιμασία του εκπαιδευτή, σχεδιαστή, 
συντονιστή, αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης στην περιοχή και 
ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευόμενου.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•  Παρέχει στους αποφοίτους του σύγχρονες 
     γνώσεις και μεθοδολογία στο χώρο της
     συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου 
     μάθησης. 
•  Υποστηρίζει τις διαδικασίες μάθησης και 
     ενδυνάμωσης των ενήλικων εκπαιδευομένων.
•  Προσφέρει τη δυνατότητα κριτικής θεώρησης 
     της επιστημονικής περιοχής της συνεχιζόμενης
     εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
Αιτήσεις μέχρι τις 23

Απριλίου 2015,
μέσω

www.ouc.ac.cy



Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο 
του προγράμματος θα βρείτε στο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/sdm/description

Το πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, 
περιορισμένο αριθμό θέσεων για 
διδακτορικές σπουδές. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηλ. Ταχυδρομείο: admissions@ouc.ac.cy  
Τηλ: +357 22411711 
www.ouc.ac.cy 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο, 
καινοτόμο, ευέλικτο, δημόσιο Πανεπιστήμιο διεθνούς 
κύρους, που προσφέρει υψηλής ποιότητας προγράμματα 
σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Εφαρμόζει μεθόδους ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, που δεν απαιτούν φυσική παρουσία, μέσω 
της χρήσης σύγχρονης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης. 
Προσφέρει στους σπουδαστές του συνεχή, στοχευμένη 
καθοδήγηση και επικοινωνία με το ακαδημαϊκό 
προσωπικό, υποστηρίζοντάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους.

Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια. Τα Προγράμματά του είναι αναγνωρισμένα 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και οι απόφοιτοί του κατέχουν ένα 
χρήσιμο και χρηστικό τίτλο σπουδών.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική 
γλώσσα. Για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος απαιτείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση οκτώ (8) εξαμηνιαίων Θεματικών 
Ενοτήτων ή έξι (6) εξαμηνιαίων υποχρεωτικών 
Θεματικών Ενοτήτων και επιπρόσθετα 
εκπόνηση διατριβής Μάστερ.

Προσφέρονται υποτροφίες.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ :
ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό σε 
ανθρώπους, μεθόδους και ιδέες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να 
διευρύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητές τους στον τομέα της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης ως εκπαιδευτές, επιμορφωτές, 
σχεδιαστές, συντονιστές ή αξιολογητές 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.


