Ενημερωτικό μήνυμα
Η διά βίου μάθηση, με τη συμβολή της εξ αποστάσεως φοίτησης, οδηγεί στην
απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων, καθώς και στον εμπλουτισμό, τη διεύρυνση
και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τους όρους
εργασίας, να ωθήσει σε αλλαγή επαγγελματικού τομέα, σε διαμόρφωση του
εργασιακού μας περιβάλλοντος ή απλά να μας γεμίσει ευτυχία και να μας κάνει να
αισθανθούμε πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Αν σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να
αποκτήσετε μόρφωση πάνω σε ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα, χωρίς να χρειαστεί
να διαφοροποιήσετε τον τρόπο ζωή σας (προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό),
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει ένα δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της
Κύπρου που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα, μέσω των εξ αποστάσεως σπουδών του
: το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει 26 Προγράμματα Σπουδών (4
Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά, επιπέδου μάστερ, καθώς και σε Διδακτορικό
επίπεδο) και δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι τις 21
Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο www.ouc.ac.cy.
Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση (διάρθρωση,
κατευθύνσεις, Θεματικές Ενότητες, κόστος κτλ) για όλα τα προσφερόμενα
Προγράμματα
Σπουδών
του
Πανεπιστημίου
μας
:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme.
Υψηλό επίπεδο σπουδών, καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης, εγνωσμένου κύρους
Ακαδημαϊκό Προσωπικό, συνεπής διοικητική υποστήριξη, εξεταστικά κέντρα στην
Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), προσιτά δίδακτρα και ευέλικτος τρόπος
καταβολής τους, αριθμός υποτροφιών, έκπτωση 10% και «ανοικτός» αριθμός
προσφερόμενων θέσεων, συνθέτουν μόνο μερικούς από τους λόγους επιλογής του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη φοίτησή σας. Οι περίπου 5000 φοιτητές μας
και οι 4786 απόφοιτοί μας μπορούν να επιβεβαιώσουν τα πιο πάνω και να προσθέσουν
ακόμη περισσότερα!
Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy
Προώθηση Προγραμμάτων Σπουδών
Μονάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Γ. Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία,
Κύπρος

marketing@ouc.ac.cy
Τηλ. : 00357-22411600, Φαξ : 00357-22411741

Οι ενημερώσεις από την παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση, αφορούν στην περίοδο
υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του
Ανοικτού Πανεπιστήμιο Κύπρου (δηλ. 2-3 μηνύματα ανά ακαδημαϊκό έτος). Αν δεν
επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις αυτές, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα
στο marketing.ouc@gmail.com γράφοντας unsubscribe.

