
ΣΤΟΧΟΣ

To πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές του τις 

υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 

που απαιτούνται για την περιβαλλοντική διαχείριση, 

καλλιεργεί τη διεπιστημονική προσέγγιση στην 

κατανόηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της αξίας 

και των υπηρεσιών του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και 

πολιτειακό επίπεδο.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•  Καλύπτει μεγάλο φάσμα διαχειριστικών μεθόδων και

     τεχνικών, που στοχεύουν στην προστασία και διαχείριση

     των περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική

     εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία.

•  Αξιοποιεί ευρέως αποδεκτά εργαλεία και τεχνικές για

     επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

•  Χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στην

     αντιμετώπιση των πολυσύνθετων περιβαλλοντικών

     προβλημάτων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Καλύτερο Περιβάλλον
για Καλύτερη Ζωή.
Καλύτερο Περιβάλλον

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καλύτερο Περιβάλλον

για Καλύτερη Ζωή.

ΜΕΕΤΑΤΑΤ ΠΤΥΧΜΕ

Αιτήσεις μέχρι τις 
23 Απριλίου 2015 

μέσω www.ouc.ac.cy



ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα 

και έχει δύο (2) κατευθύνσεις:

•  Ενέργεια και Ρύπανση 

•  Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται 

η επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) ετήσιων 

Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση διατριβής 

Μάστερ. 

Προσφέρονται υποτροφίες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε πτυχιούχους συναφών επιστημονικών πεδίων 

(Δασολογίας, Γεωπονίας, Βιολογίας, Γεωλογίας, 

Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Περιβάλλοντος και 

Μηχανικής), σε εργαζόμενους σε δημόσιες 

υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις 

σχετικές με το περιβάλλον, καθώς και σε άλλους 

πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα σε 

θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του 
προγράμματος θα βρείτε στο: 
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/dpp/description

 
 

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

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. Tα Προγράμματά του είναι αναγνωρισμένα 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και οι απόφοιτοί του κατέχουν ένα 

χρήσιμο και χρηστικό τίτλο σπουδών.

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


