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Α ιτήσεις μέχρι τις 23

Απριλίου 2015,
μέσω

www.ouc.ac.cy

ΣΤΟΧΟΣ

Η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό 
αντικείμενο των θεατρικών σπουδών, που καλύπτει 
την ιστορία του θεάτρου, τα σημαντικότερα 
ορόσημα, ρεύματα και θεωρητικές προσεγγίσεις 
από την αρχαιότητα έως σήμερα, καθώς και 
στοιχεία υποκριτικής και σκηνοθεσίας. 

Η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•  Δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να
     απασχοληθούν σε ένα εύρος πεδίων σχετικών με
     το θέατρο (δραματολογία, κριτική θεάτρου,
     θεατρολογία). 
•  Προσφέρει ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων και
     δεξιοτήτων, που μπορούν να εφαρμοσθούν στην
     πράξη.
•  Συνδυάζει στοχευμένα τη θεατρική παιδεία και
     τις εφαρμογές της. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηλ. Ταχυδρομείο: admissions@ouc.ac.cy  
Τηλ: +357 22411711 
www.ouc.ac.cy 

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

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική 
γλώσσα και έχει τρεις (3) κατευθύνσεις 
ειδίκευσης:
•  Επιβίωση του αρχαίου δράματος
•  Θεατρική αγωγή 
•  Υποκριτική και σκηνοθεσία
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και 
εξέταση σε τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές 
Ενότητες (Θ.Ε.) ή η επιτυχής παρακολούθηση 
και εξέταση σε  τρεις (3) ετήσιες Θ.Ε. και 
εκπόνηση διατριβής Μάστερ.

Προσφέρονται υποτροφίες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Πτυχιούχους θεατρικών, φιλολογικών και 
παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ξένων 
φιλολογιών, τμημάτων κοινωνικών, 
οικονομικών και συναφών επιστημών, καθώς 
και πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε ηθοποιούς και 
ανθρώπους του θεάτρου με πτυχίο ανώτατης 
εκπαίδευσης.

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

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.


