
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Παρέχει στους αποφοίτους του σύγχρονες
γνώσεις και μεθοδολογία στο πεδίο της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης.

• Υποστηρίζει τις διαδικασίες μάθησης και
ενδυνάμωσης των ενήλικων εκπαιδευομένων
που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

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 είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εμπλεκομένων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, η συστηματική προετοιμασία του 
εκπαιδευτή, του σχεδιαστή, του συντονιστή και του 
αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
η προαγωγή της γνώσης στην επιστημονική αυτή περιοχή 
και η ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευόμενου.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

με 10% μειωμένα δίδακτρα και υποτροφίες

στο www.ouc.ac.cy

         
   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 9/5/2016 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 



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.

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση και εξέταση:
• σε 8 εξαμηνιαίες υποχρεωτικές Θεματικές

Ενότητες, ή
• σε 6 Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση

διατριβής Μάστερ.

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 

Keep Educating Yourself

Περισσότερες πληροφορίες 
για το πρόγραμμα στο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/sdm/description




