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Mε νέα προγράμματα σπουδών αρχίζει η περίοδος 
υποβολής αιτήσεων στο ΑΠΚΥ 
 
Με τέσσερα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία διευρύνουν το φάσμα των επιστημονικών 
πεδίων που καλύπτει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), αρχίζει η περίοδος υποβολής 
αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Πανεπιστήμιο θα δέχεται τις αιτήσεις των 
υποψηφίων φοιτητών, από την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015, μόνο 
ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του: http://portal.ouc.ac.cy/%5Capplicants.aspx 
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει συνολικά τρία (3) 
Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 21 Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιπέδου Μάστερ – 17 
προσφέρονται στην Ελληνική και τέσσερα (4) στην Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, προσφέρονται 
θέσεις για διδακτορικούς φοιτητές σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών περιοχών. Πέρα από τα 
προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ευρύ κοινό έχει ευκαιρίες 
συμμετοχής σε διαδικτυακά σεμινάρια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Τα τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) αφορούν επιστημονικούς τομείς 
αιχμής, έχουν θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό και καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Τρία από τα νέα προγράμματα είναι διαπανεπιστημιακά και 
προσφέρονται από το ΑΠΚΥ, σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο της ανάληψης επιτελικού 
ρόλου συντονιστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών «Enterprise Risk Management» θα προσφερθεί από κοινού με το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το «International Hospitality and Tourism Management» προσφέρεται 
σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα «Sustainable 
Energy Systems» θα προσφερθεί από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick. Το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» ολοκληρώνει τη σειρά των νέων 
προγραμμάτων σπουδών, τα οποία για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο όλων των Προγραμμάτων Σπουδών – νέων και υφιστάμενων - 
μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο του ΑΠΚΥ www.ouc.ac.cy 
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την εννιάχρονη ενεργή παρουσία του στο ακαδημαϊκό 
γίγνεσθαι, έχει πετύχει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Έχει εδραιωθεί ως ένα 
από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και το μοναδικό που προσφέρει αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, παραμένοντας σταθερά στοχοπροσηλωμένο στη Διά Βίου Μάθηση. Η 
ενίσχυση των συνεργασιών του με άλλα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου ως 
συντονιστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαγράφουν ένα ευοίωνο και πολλά υποσχόμενο 
μέλλον για το ΑΠΚΥ, το οποίο φιλοδοξεί από του χρόνου να ξεπεράσει τους 5500 εγγεγραμμένους 
φοιτητές. 
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