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Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης: προσφορά διαλέξεων και σεμιναρίων 
στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Στις μέρες μας, μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
τομέα καθιστά αναγκαία για πολλούς ενηλίκους την απόκτηση ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
προσαρμοσμένων στις αλλαγές που συντελούνται.  Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις οι επαγγελματίες χρειάζονται ποικίλες δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες πρέπει να 
ανανεώνονται διαρκώς.  
 
Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον επαγγελματικό κλάδο κάθε 
απόφοιτου ικανοποιεί το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της παραγωγικότητας και την 
απασχολησιμότητα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζει κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 μια 
σειρά 17 προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, με τη διεξαγωγή ανοικτών διαλέξεων και σεμιναρίων, 
απευθυνόμενο κατά προτεραιότητα στις/ους απόφοιτες/ους του Ιδρύματος, αλλά και το ευρύ κοινό. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό για 
νέες εξελίξεις του κλάδου τους, που τους αφορούν. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί ένα εργατικό δυναμικό 
υψηλής ειδίκευσης και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να επιτύχει στην παγκόσμια 
οικονομία της γνώσης. 
 
Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2020 και αποτελούνται από 
σύντομες διαλέξεις των 3 ωρών, μέχρι και σειρές σεμιναρίων των 32 ωρών, από διάφορες Σχολές  του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ορισμένα σεμινάρια προσφέρονται με εξ αποστάσεως και άλλα με δια ζώσης 
παρακολούθηση σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην 
Πανεπιστημιούπολη. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, ενώ υπάρχουν τέλη συμμετοχής, αναλόγως με τη 
διάρκεια του κάθε σεμιναρίου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή 
τους, στην ιστοσελίδα:  www.ucy.ac.cy/lifelong-learning  
 
Πληροφορίες: Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, τηλ.: 22894227 ή στο Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ. : alumni@ucy.ac.cy  

 

Τέλος ανακοίνωσης 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων,Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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