
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

με 10% μειωμένα 
δίδακτρα και 
υποτροφίες.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 

9/5/2016 
στο www.ouc.ac.cyΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Προσφέρει στους φοιτητές του σύγχρονες
επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές σε θέματα
παιδαγωγικών σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στα
πεδία της εκπαιδευτικής ηγεσίας, της εκπαίδευσης
για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειδική
εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τις
τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον

• Παρέχει παιδαγωγικά εργαλεία που υποστηρίζουν
τον αναβαθμισμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και
τον ενδυναμώνουν, ώστε να αναλύει την
εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από ένα
κριτικό φακό.

ΣΤΟΧΟΣ

Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα, με πέντε 
κατευθύνσεις ειδίκευσης, παρέχει εξειδικευμένες 
παιδαγωγικές γνώσεις σε εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων και προετοιμάζει υψηλόβαθμα διοικητικά 
στελέχη και ερευνητές που αντιλαμβάνονται το 
σύγχρονο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η 
εκπαίδευση. Παράλληλα, ενισχύει τη δημιουργική και 
παραγωγική δράση στο χώρο των Επιστημών της 
Αγωγής, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων θεωριών και 
εργαλείων, για παιδαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται 
με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα προσφέρει 5 κατευθύνσεις 
ειδίκευσης:
• Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
• Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
• Ειδική Εκπαίδευση
• Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος απαιτείται:
• η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε

τέσσερις (4) ετήσιες Θεματικές Ενότητες ή
• η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε

τρεις (3) ετήσιες Θεματικές Ενότητες και η
εκπόνηση διατριβής Μάστερ.

   

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘYNETAI 

Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να 
διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε 
εξειδικευμένους τομείς των επιστημών της 
αγωγής, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα 
εφόδια που θα υποστηρίζουν ουσιαστικά και σε 
βάθος την επαγγελματική τους απασχόληση στο 
χώρο της παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες 
για το πρόγραμμα στο:

To Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ένα δημόσιο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο που προσφέρει 
ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ στηρίζεται στην 
εύχρηστη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, με το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, την άμεση και συνεχή 
επικοινωνία και υποστήριξη των φοιτητών από το ακαδημαϊκό προσωπικό, και είναι ευπροσάρμοστη στις 
προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις του κάθε φοιτητή. Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Προγράμματά του είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: admissions@ouc.ac.cy | +357 22411711 | www.ouc.ac.cy

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου!

Περιορισμένος αριθμός θέσεων 
για διδακτορικές σπουδές 

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/programme/epa/description


