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ABSTRACT 
 

 

The subject of this research is �Pricing Strategies for Open Universities�. In 

this paper, five open universities are described. Specifically, the pricing strategies of 

these five universities are examined. 

The first chapter is an introduction to Open Universities, generally. The 

reasons why people prefer this kind of education are mentioned.  

In chapters 2, 3, 4, 5 and 6 are described The Open University, United States 

Open University, The Open University of Hong Kong, Commonwealth Open 

University and Athabasca University respectively. The pricing strategies of these 

universities are presented. 

In chapter 7, the conclusions of this research are given and at the end of this 

paper the references are mentioned. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Το θέµα αυτής της έρευνας είναι �Τιµολογιακές Στρατηγικές για Ανοιχτά 

Πανεπιστήµια�. Σ�αυτήν την εργασία, περιγράφονται πέντε Ανοιχτά Πανεπιστήµια. 

Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι τιµολογιακές στρατηγικές αυτών των πέντε 

πανεπιστηµίων. 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι µία εισαγωγή στα Ανοιχτά Πανεπιστήµια γενικά. Οι 

λόγοι, για τους οποίους οι άνθρωποι προτιµούν αυτό το είδος της εκπαίδευσης 

αναφέρονται. 

Στα κεφάλαια 2, 3, 4, 5 και 6 περιγράφονται τα: The Open University, United 

States Open University, The Open University of Hong Kong, Commonwealth Open 

University και Athabasca University αντίστοιχα. Οι τιµολογιακές στρατηγικές αυτών 

των πανεπιστηµίων παρουσιάζονται. 

Στο κεφάλαιο 7 παρατίθενται τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας και στο 

τέλος αυτής της εργασίας αναφέρεται η βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Ο θεσµός του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου είναι ευρύτατα διαδεδοµένος. Πολλοί 

άνθρωποι επιλέγουν να πραγµατοποιήσουν τις σπουδές τους µε τον τρόπο αυτό και 

καθένας από αυτούς για τους ιδιαίτερους προσωπικούς του λόγους. Σχεδόν όλοι οι 

φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου είναι ενήλικες και οι περισσότεροι 

εργαζόµενοι.  

Οι κυριότεροι λόγοι, που οδηγούν τους υποψήφιους σπουδαστές, σ�αυτόν τον 

τρόπο εκπαίδευσης είναι: 

• Η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πανεπιστήµιο, όπου δεν είναι 

αναγκαία η φυσική παρουσία του φοιτητή. Οπουδήποτε και αν 

βρίσκεται, ακόµα και αν είναι εκατοντάδες µιλίων µακριά από µία 

πόλη, µπορεί να πάει στο εικονικό πανεπιστήµιο. 

• Πρόκειται για εικοσιτετράωρη εκπαίδευση. Ο φοιτητής µπορεί να 

µελετήσει τα µαθήµατά του τις ώρες της ηµέρας, που τον βολέυει, και 

τις ηµέρες της εβδοµάδας, που επιθυµεί. 

• Είναι πιο οικονοµικό σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο φοίτησης 

διότι οι φοιτητές δεν είναι υποχρεωµένοι να αφήσουν τον τόπο 

κατοικίας τους και οι περισσότεροι συνεχίζουν να εργάζονται κατά την 

διάρκεια των σπουδών τους. 

• Τις περισσότερες φορές δεν είναι αναγκαία προηγούµενα ακαδηµαϊκά 

πιστοποιητικά. 

Το κάθε Ανοιχτό Πανεπιστήµιο έχει την δική του οργάνωση και το δικό του 

πλαίσιο ρυθµίσεων και κανονισµών. Υπάρχουν πολλά Ανοιχτά Πανεπιστήµια, τα 

οποία είναι διαθέσιµα  σε ολόκληρο τον κόσµο. Καθένα από αυτά δοκιµάζεται και 

κρίνεται για το επίπεδο των γνώσεων, που προσφέρει, την ποιότητα της διδασκαλίας 
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του καθώς και για το υλικό, που παρέχει στους φοιτητές του. Επίσης, καθένα από 

αυτά έχει και την δική του τιµολογιακή πολιτική και χρεώνει µε τον δικό του τρόπο. 

Στα επόµενα κεφάλαια πραγµατοποιείται µία παρουσίαση πέντε Ανοιχτών 

Πανεπιστηµίων και κυρίως ο τρόπος, µε τον οποίο χρεώνουν τα δίδακτρα για τα 

µαθήµατα, που προσφέρουν.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

The Open University 
 

 

[1]- Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της Αγγλίας, γνωστό ως The Open University, 

έκανε δεκτούς τους πρώτους του φοιτητές το 1971. Είναι το µεγαλύτερο 

πανεπιστήµιο της Ηνωµένου Βασιλείου, µε περισσότερους από 200.000 φοιτητές και 

πελάτες. Το Open University αντιπροσωπεύει το 22% όλων των φοιτητών µε µερική 

(part-time) ανώτερη εκπαίδευση στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

Το πανεπιστήµιο κατατάσσεται ανάµεσα στα κορυφαία πανεπιστήµια της 

Αγγλίας για την ποιότητα της εκπαίδευσης, που παρέχει. Τα 19 θέµατα, τα οποία 

αξιολογήθηκαν από την Quality Assurrance Agency, τα περισσότερα 

χαρακτηρίστηκαν «Άψογα».  

Τα µαθήµατα είναι διαθέσιµα σε όλη την Ευρώπη και συνήθως µέσα από 

συνεργασίες µε άλλα ιδρύµατα και σε πολλά άλλα µέρη του κόσµου. Περίπου 26.000 

φοιτητές, εκτός Αγγλίας, µελετούν τα µαθήµατα του Open University. 

Μαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου δεν απαιτούν τίτλους σπουδών για την 

είσοδο στο πανεπιστήµιο. Περισσότερο από το ένα τρίτο των ανθρώπων, που 

ξεκινούν τα µαθήµατα δεν πληρούν τις απαιτήσεις εισαγωγής των κλασικών 

πανεπιστηµίων. Παρόλα αυτά το 70% των φοιτητών του Open University 

ολοκληρώνουν τα µαθήµατά τους µε επιτυχία. 

Τα δύο τρίτα των φοιτητών είναι ηλικίας 25 µε 44 και οι φοιτητές µπορούν να 

εισαχθούν στην ηλικία των 18. 

Σχεδόν όλοι οι φοιτητές είναι µερικής φοίτησης ενώ σχεδόν το 70% των 

προπτυχιακών φοιτητών παραµένουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους πλήρως 

εργαζόµενοι. Περισσότεροι από 110.000 φοιτητές του Open University είναι on-line. 

Τα µαθήµατα του Open University κατατάσσονται µέσα στο καλύτερο υλικό 

της εξ�αποστάσεως εκπαίδευσης ολόκληρου του κόσµου και τακτικά βραβεύονται για 

την καινοτοµία τους. 
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   [2]- Επίσης, τα µαθήµατα του Open University έχουν σχεδιαστεί για τους 

φοιτητές, που σπουδάζουν στο σπίτι τους, στους χώρους εργασίας τους, τις δικές τους 

ώρες, οπουδήποτε στην Αγγλία ή στην Ευρώπη ή σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα 

µαθήµατα χρησιµοποίουν ένα σύνολο από µέσα διδασκαλίας. Περισσότερα από 150 

µαθήµατα του Open University χρησιµοποιούν την πληροφορική τεχνολογία για να 

επαυξήσουν την µάθηση µε ποικίλλους τρόπους, περιλαµβάνοντας εικονικά 

φροντιστήρια και οµάδες συζητήσεων, πολυµεσικό υλικό διδασκαλίας και άλλα. 

∆εκατέσσερα µαθήµατα παραδίδονται µέσα από το Internet και έχουν αναπτυχθεί 

νέες εφαρµογές της πληροφορικής τεχνολογίας για την µάθηση. 

[3]- Το πανεπιστήµιο έχει, επίσης, εγκαταστήσει το FirstClass, ένα 

ηλεκτρονικό σύστηµα διάσκεψης, το οποίο επιτρέπει σε φοιτητές σε περισσότερα από 

150 µαθήµατα να συµµετέχουν σε forums συζητήσεων, όπου οι ιδέες µοιράζονται µε 

την εµφάνιση µηνυµάτων σε όλους τους συµµετέχοντες. Η ειδικότητα του 

πανεπιστηµίου στις τεχνικές της εξ�αποστάσεως εκπαίδευσης, το έκανε φυσικό 

συνεργάτη σε µία σειρά εξελίξεων έτσι ώστε να προσφέρει εκπαίδευση διαµέσου 

δορυφόρων και ψηφιακής εκποµπής. 

[4]- Το Open university διαθέτει ένα µοναδικό σύστηµα µελέτης, το οποίο 

συνδυάζει την ανοιχτή εκπαίδευση µε ένα µεγάλο εύρος πολυµεσικών µέσων 

εκµάθησης και στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ανάπηροι φοιτητές. Με σχεδόν 6000 

ανάπηρους φοιτητές, οι οποίοι παίρνουν τα µαθήµατα τους και χρησιµοποιούν το 

υλικό εκµάθησης, το Open University είναι ένας ηγετικός παροχέας ανώτερης 

εκπαίδευσης σε παραπληγικά άτοµα. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

[5]- Όταν ο φοιτητής κάνει κράτηση σε µία θέση του Open University δεν 

είναι υποχρεωµένος να πληρώσει οτιδήποτε. Η δέσµευσή του να πληρώσει δίδακτρα 

ξεκινάει µόνο όταν εγγραφεί. Ο ενδιαφερόµενος έχει τον χρόνο, πρίν πάρει την 

απόφασή του, να ζητήσει τις συµβουλές του προσωπικού και να εξερευνήσει τις 

πιθανότητες της απόκτησης οικονοµικής βοήθειας. Όταν γίνει κράτηση σε µία θέση, 

οι µέθοδοι πληρωµής είναι οι παρακάτω: 

� Ο φοιτητής µπορεί να χρεώσει τα διδακτρά του σε έναν λογαριασµό του 

Open University, αλλά να τον εξοφλήσει πλήρως προτού ξεκινήσει το 
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µάθηµα. Με αυτήν την µέθοδο, ο φοιτητής δεν θα χρεωθεί τους τόκους και 

δεν θα έχει να πληρώσει τίποτα όταν ξεκινήσει το µάθηµα. 

� Η δεύτερη µέθοδος είναι να χρεωθεί πάλι ένας λογαριασµός του Open 

University µε τα δίδακτρα του φοιτητή αλλά  η εξόφλησή του να γίνει µε 

δόσεις κατά την διάρκεια του µαθήµατος. Ο φοιτητής θα χρεωθεί µε τόκο, 

ο οποίος θα είναι όσο πιο χαµηλός γίνεται (ο τόκος κυµαίνεται για την ώρα 

στο 8.8 % περίπου). Ο φοιτητής δεν πληρώνει τίποτα όταν εγγράφεται και 

δεν χρεώνεται µε τον τόκο προτού ξεκινήσει το µάθηµα. 

� Με την τρίτη µέθοδο πληρωµής, ο φοιτητής µπορεί να κάνει πλήρη 

εξόφληση των διδάκτρων όταν κάνει την εγγραφή του. Την εξόφληση των 

διδάκτρων µπορεί να αναλάβει να την κάνει ένας σπόνσορας για 

λογαριασµό του φοιτητή ή να γίνει µε χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή µε 

επιταγή. 

Υπάρχει ένα σχήµα επιστροφής των χρηµάτων στην περίπτωση, που ο 

φοιτητής αλλάξει γνώµη για την φοίτηση και του δίνονται πλήρεις οδηγίες προτού 

του ζητηθεί να κάνει οποιαδήποτε δέσµευση. Επίσης, τα Indivindual Learning 

Accounts (ILAs) είναι ένας τρόπος βοήθειας για τους ενήλικες, που ζούνε στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, να πληρώσουν για την δικαιούµενη εκπαίδευση. 

[6]- Τα δίδακτρα περιλαµβάνουν το υλικό του µαθήµατος, την διδασκαλία και 

τους τόκους. Οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, που θα χρειαστούν, περιγράφονται 

στα διάφορα µαθήµατα. Τα µαθήµατα διατίθενται κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σε περιοχές, στις οποίες έχουν γίνει συµφωνίες για να γίνουν δεκτοί 

φοιτητές. Αυτές οι χώρες είναι: Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, 

Γερµανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, 

Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. 

    Τα µαθήµατα του Open University αναφέρονται στα παρακάτω 

αντικείµενα: 

• Business & Management Studies 

• Education 

• Environment 

• Health & Social Care 

• Humanities 

• Information Technology & Computing 
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• International Studies 

• Law 

• Mathematics 

• Modern Languages 

• Science 

• Social Sciences 

• Technology 

Ενδεικτικά, τα δίδακτρα των µαθηµάτων, που υπάγονται στην κατηγορία 

Information Technology & Computing, δίνονται στον παρακάτω πίνακα: -[7] 

 

ΜΑΘΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 

You, your computer and the net £205 

Learning online: computing with confidence £150 

Microprocessor-based computers £210 

Artificial Intelligence for technology £210 

Digital communications £415 

Information and communication technologies: people and interactions £415 

Putting computer systems to work £245 

Computing: an object-oriented approach £490 

Mathematics in computing £210 

Relational databases £245 

Software systems and their development £490 

Database computer project £245 

Modelling an embedded system: the specification and the design of 

an embedded system (project) 

£210 

Building a network application: the specification, design and 

implementation of a networked application (project) 

£210 
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Relational database development: solving a real problem, meeting a 

real need (project) 

£210 

Assessing new developments in communications (project) £210 

Comparing competing communications systems or standards (project) £210 

Outline a design for a mechatronic system that is required to achieve 

a given task or function (project) 

£210 

Artificial intelligence for data interpretation (project) £210 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

United States Open University 
 

 

[8]- Το United States Open University είναι παρόµοιο µε το Open University 

της Αγγλίας, το οποίο ήταν το πρότυπο για την δηµιουργία του ανοιχτού 

πανεπιστηµίου των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ίδια ποιότητα εκπαίδευσης, που 

προσφέρεται από το Open University της Αγγλίας, είναι διαθέσιµη και στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Πρόκειται για ένα καινούριο, µη-κερδοσκοπικό πανεπιστήµιο, το οποίο 

ιδρύθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζόµενων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες.  

Ο κάθε φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα µόνο µάθηµα ή να 

προσαρµόσει τις σπουδές του έτσι ώστε να πάρει κάποιο πτυχίο. Προς το παρόν, τα 

µαθήµατα του United States Open University συντελούν στην απόκτηση των 

παρακάτω πτυχίων: 

 Business Administration BS 

 Computing BS 

 English BA 

 European Studies BA 

 Humanities BA 

 Information Technology BS 

 International Studies BA 

 Liberal Arts BA 

 Master of Business Administration 

 Master of Science in Computing 

 Social Sciences BA 

Το United States Open University δηλώνει ότι είναι: 

� Ανοιχτό σε ανθρώπους διότι προσπαθεί να µειώσει όλα τα σηµαντικά εµπόδια για 

την ανώτερη εκπαίδευση και εργάζεται για να εξυπηρετήσει φοιτητές µε 
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οποιοδήποτε background και επίπεδο προετοιµασίας και για να παίξει ένα ηγετικό 

ρόλο στις ανάγκες εκµάθησης. 

� Ανοιχτό σε τοποθεσίες διότι φτάνει στους φοιτητές οπουδήποτε αυτοί ζούνε ή 

εργάζονται ανεξάρτητα από το αν παραµένουν σε µία τοποθεσία ή αν 

µετακινούνται κατά την διάρκεια της φοίτησής τους. 

� Ανοιχτό σε µεθόδους διότι αναπτύσσει και χρησιµοποιεί καινοτόµες µεθόδους 

εξ�αποστάσεως διδασκαλίας, περιλαµβάνοντας την νέα τεχνολογία για την 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εκµάθησης και την προσέγγιση των 

φοιτητών, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. 

� Ανοιχτό σε ιδέες διότι έχει δηµιουργήσει µία ακαδηµαϊκή κοινότητα, η οποία 

είναι αφιερωµένη στην πρόοδο και τον καταµερισµό της γνώσης σε όλη την 

υφήλιο. 

� Ανοιχτό σε όλο τον κόσµο διότι ανοίγει µία διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα για 

φοιτητές. 

� Ανοιχτό στον χρόνο διότι οι φοιτητές µπορούν να µελετήσουν οποιαδήποτε 

στιγµή ταιριάζει στο πρόγραµµα τους. 

[9]- Όσον αφορά το κόστος των σπουδών το United States Open University 

δηλώνει ότι η συνέχιση των σπουδών αποτελεί µία σηµαντική οικονοµική δέσµευση, 

ιδίως για τους εργαζόµενους ενήλικες, οι οποίοι βαρύνονται και µε οικογενειακές 

ευθύνες. Σύµφωνα µε αυτά, έχει καθορίσει µία απλή τιµολογιακή δοµή για τα 

µαθήµατά του έτσι ώστε να είναι εύκολο για τους φοιτητές να προϋπολογίσουν τα 

έξοδά τους. Επίσης, σηµειώνει ότι δεν υπάρχουν εκπλήξεις όσον αφορά την 

παράδοση των βιβλίων ή για ακριβό υλικό και ότι οι φοιτητές θα κερδίσουν χρόνο 

και χρήµα εφόσον όλα τα εφόδια, που θα χρειαστούν στις σπουδές τους, θα 

παραδοθούν απ�ευθείας σε αυτούς. 

Έτσι, για το Φθινόπωρο του 2001 τα δίδακτρα έχουν καθοριστεί ως εξής: 

 

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ UNDER-GRADUATE GRADUATE 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ $155 $430 

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ $65 $65 

ΣΥΝΟΛΟ $220 $495 
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    Το υλικό µαθήµατος, το οποίο παραλαµβάνουν οι µαθητές, συνήθως 

περιλαµβάνει: 

 βιβλία 

 video και audio κασέτες 

 CD-ROM�s 

 οδηγούς σπουδών και υλικό υποστήριξης 

 downloadable online υλικό 

 λογισµικό και οδηγίες 

 πρόσβαση σε online βιβλιοθήκη και υπηρεσίες για computer conference 

Φυσικά, οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τα δευτερεύοντα κόστη της φοίτησής 

τους όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η σύνδεση στο Internet, το βασικό office 

λογισµικό, οι τηλεφωνικές χρεώσεις και οποιαδήποτε γραφική ύλη και εφόδια, τα 

οποία είναι αναγκαία για την εργασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

The Open University of Hong Kong 
 

 

[10]- To Open University of Hong Kong είναι το πρώτο πανεπιστήµιο στο 

Hong Kong, το οποίο προσφέρει ανοιχτή και εξ�αποστάσεως εκπαίδευση. Από την 

έναρξή του, το 1989, το πανεπιστήµιο αγωνίζεται να επιτύχει την αποστολή του στο 

να παρέχει υψηλής ποιότητας και ευέλικτες ευκαιρίες εκπαίδευσης για ενήλικες. 

Τώρα, το πανεπιστήµιο προσφέρει περισσότερα από 100 προγράµµατα. 

Το OUHK χρησιµοποιεί ένα ευέλικτο σύστηµα µονάδων, µε το οποίο οι 

φοιτητές κερδίζουν µονάδες για κάθε µάθηµα και προσθέτουν τις µονάδες έτσι ώστε 

να πάρουν πτυχίο. Το OUHK προσφέρει µεγάλη ελευθερία στους φοιτητές του όσον 

αφορά το πού και πότε θα µελετήσουν, και τους παρέχει καλά δοµηµένο υλικό έτσι 

ώστε να τους κατευθύνει στα µαθήµατα. Επίσης, υπάρχουν εκπαιδευµένοι 

καθοδηγητές µελέτης, οι οποίοι έχουν προπαρασκευαστικά τµήµατα και απαντούν 

στα ερωτήµατα των φοιτητών µε τηλέφωνο ή µε αλληλογραφία. 

Με την επίσηµη έναρξη της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης τον Νοέµβριο του 

1998, περισσότεροι από 23000 φοιτητές του OUHK έχουν τώρα εύκολη πρόσβαση, 

από οπουδήποτε θελήσουν, σε δεδοµένα αντίστοιχα µε 500000 τόµους εκδόσεων. Οι 

νέες ευκολίες και ο εξοπλισµός σε συνδυασµό µε την ευελιξία του συστήµατος της 

εξ�αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον εκµάθησης για 

ενήλικες φοιτητές. 

[11]- Το OUHK αφιερώνει τον εαυτό του στην παροχή προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών µαθηµάτων οδηγώντας σε πτυχία και προσόντα κυρίως µέσα από ένα 

σύστηµα ανοιχτής πρόσβασης και εξ�αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, κάνει 

την ανώτερη εκπαίδευση προσιτή σε όλους εκείνους, που την επιθυµούν, ανεξάρτητα 

από τα προηγούµενα προσόντα τους, το γένος ή την φυλή τους.  
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Το Πανεπιστήµιο, διαµέσου του Συµβουλίου του και του προσωπικού του, σε 

συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης στην περιοχή, δεσµεύεται να 

παρέχει άψογη διδασκαλία, υποτροφίες και δηµόσιες υπηρεσίες. 

Ως ένας αυτο-χρηµατοδοτούµενος, µη-κερδοσκοπικός οργανισµός, το 

Πανεπιστήµιο επιπλέον δεσµεύεται να αναπτύξει και να υποστηρίξει υψηλής 

ποιότητας µαθήµατα και προγράµµατα, τα οποία είναι οικονοµικά προσιτά για τους 

φοιτητές. 

Όσον αφορά τα δίδακτρα, τα οποία είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν οι 

φοιτητές, ισχύουν τα παρακάτω:- [12] 

 

����ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 ΑΙΤΗΣΗ     HK$200 

����ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 ΜΑΘΗΜΑ     (β.λ.π. Πίνακα παρακάτω) 

 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   HK$100 

 ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ HK$30 

 

Όσον αφορά τα δίδακτρα των µαθηµάτων ενδεικτικά παρατίθενται στον 

πίνακα, που ακολουθεί, εκείνα, που έχουν σχέση µε την επιστήµη και την τεχνολογία: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 

Higher level 

Wireless Communications $9,700 

Complex Analysis $9,700 

Linear Statistical Modelling $9,700 

Computational Mathematics $9,700 

Programming Languages and Java Programming $9,700 

Software Engineering and Project Management $9,700 

Applied Computing Project $10,950 

Advanced Nursing I $9,700 
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Nursing Unit Management $4,850 

Nursing Project $10,150 

Ecology $10,300 

Information Theory and Digital Communications $9,700 

Inside Electronic Devices $9,700 

Computer-aided Design $9,700 

Artificial Intelligence for Technology $10,100 

Postgraduate level 

Advanced Environmental Impact Assessment $10,750 

Software Engineering $12,750 

Information Technology and Software Development $25,500 

Java Network Programming and User Interface Design $12,750 

Multi-media Technology $12,750 

 

Επιπλέον, στα δίδακτρα των µαθηµάτων µπορεί να προστεθούν βιβλία, 

λογισµικό, κ.τ.λ.. Τα δίδακτρα των µαθηµάτων δεν περιλαµβάνουν τα ποσά της 

αποφοίτησης. Οι φοιτητές πρέπει να πληρώσουν επιπλέον HK$500, όταν θα 

αποφοιτήσουν.  

Επίσης, τα δίδακτρα, που έχουν πληρωθεί, δεν επιστρέφονται ούτε µπορούν 

να µεταφερθούν σε άλλο εξάµηνο ή για άλλη χρήση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Commonwealth Open University  
 

 

[13]- To Commonwealth Open University παρέχει εκπαίδευση σε ενήλικες. 

Αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενηλίκων προσφέροντάς τους πτυχία 

και άλλα προγράµµατα σε διεθνή βάση. Τα προγράµµατα έχουν οργανωθεί και 

αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας ως σηµείο έναρξης την ιδέα του «off-campus» 

εξωτερικού πτυχίου, δοκιµασµένου από τα διάφορα «πανεπιστήµια χωρίς τοίχους». 

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις εισαγωγής για τα προπτυχιακά µαθήµατα. Ο 

φοιτητής αποφασίζει πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ολοκληρώσει το µάθηµα. Κατά 

την διάρκεια της φοίτησής του, ένας δάσκαλος θα είναι διαθέσιµος για να προσφέρει 

βοήθεια, να απαντήσει σε ερωτήσεις και να τον οδηγήσει στην διαδικασία της 

εκµάθησης, αλλά οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το δικό τους βήµα 

µελέτης. 

Ως ένα ίδρυµα εξ�αποστάσεως εκπαίδευσης, το COU  κατάφερε να 

συγκεντρώσει αναγνωρισµένους ειδικούς από όλη την παγκόσµια αγορά. Οι 

πνευµατικές δυνάµεις του πανεπιστηµίου αποτελούνται από καθηγητές 

πανεπιστηµίου, διευθυντές επιχειρήσεων, συµβούλους και άλλους ειδικούς. Αν και 

αυτοί οι εκπαιδευτές ποικίλλουν ανάλογα µε την ειδικότητά τους, µοιράζονται 

σηµαντικά χαρακτηριστικά. Όλοι αυτοί ενεργητικά εφαρµόζουν αυτό, το οποίο 

διδάσκουν, και είναι ειδικευµένοι στο να µεταδίδουν τις γνώσεις τους διαµέσου των 

καναλιών της εξ�αποστάσεως εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. 

Το COU  είναι δεσµευµένο να παρέχει ίσες ευκαιρίες για σπουδές. 

Καλωσορίζει ανθρώπους από όλες τις εθνικότητες και µε οποιοδήποτε background, 

ανεξάρτητα από την φυλή, το γένος, την ηλικία, την απασχόληση, την οικογενειακή 

κατάσταση, την αισθητήρια ή την φυσική αναπηρία, την θρησκεία ή άλλα πιστεύω. 

Το COU είναι ένας διεθνής θεσµός, που ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στα 

British Virgin Islands (U.K.) και έχει πολλούς φοιτητές σε όλο τον κόσµο. Τα 
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εκπαιδευτικά προγράµµατα του COU είναι γνωστά ως τα πρώτα στη σειρά, µε µία 

εξαιρετική ακαδηµαϊκή φήµη. Το προσωπικό και οι λέκτορες του COU είναι πολύ 

αφοσιωµένοι στην ποιότητα των υπηρεσιών.  

Οι απόφοιτοι του πανεπιστηµίου είχαν µία αξιοσηµείωτη επιτυχία στην 

αποδοχή των πτυχίων τους. Αν και το COU δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι τα πτυχία του 

θα γίνουν αποδεκτά, παρέχει µε ευχαρίστηση πληροφορίες για πιθανούς ή τωρινούς 

εργοδότες ή ιδρύµατα. 

Το COU είναι πλήρες µέλος του British Association for Open Learning, το 

οποίο είναι σηµαντικότερη δύναµη της ανάπτυξης και της χρήσης της καλής 

πρακτικής στο πεδίο του. 

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το δικό τους ρυθµό µελέτης. Μία 

εκτίµηση είναι ότι µπορούν να συµπληρώσουν 40 credit points σε ένα χρόνο (12 

µήνες). To MBA και το PhD απαιτούν περισσότερο χρόνο, υπολογίζοντας 30 credit 

points σε ένα χρόνο. Για αυτόν τον σκοπό, ο χρόνος, που απαιτείται θα ήταν 14 ώρες 

µελέτης την εβδοµάδα.  

Οι φοιτητές πρέπει µέσα σε ένα χρόνο το πολύ να συµπληρώσουν κάθε 

προπτυχιακό µάθηµα. Όλα τα προγράµµατα  master και doctor πρέπει να τελειώνουν 

µέσα σε τρία χρόνια. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, πρέπει ο φοιτητής να 

ζητήσει παράταση.   

Αναφορικά µε τα δίδακτρα των µαθηµάτων αυτά χωρίζονται µε βάση τα 

πτυχία, όπως φαίνεται στον πίνακα, που ακολουθεί: -[14] 

 

 ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 

Αρχική εγγραφή  $300 

Bachelor�s degree $2000 plus $450 per foundation course 

Master�s degree $2930 

Doctorate $2930 

 

Τα δίδακτρα, που αναφέρθηκαν παραπάνω, περιλαµβάνουν βιβλία και τα 

έξοδα αποστολής. 
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Το πανεπιστήµιο δέχεται πληρωµές µόνο σε νόµισµα των Ηνωµένων 

Πολιτειών είτε µε SWIFT telegraphic transfer είτε µε ταµειακή επιταγή ή 

συναλλαγµατική πληρωτέα στο COU. 

Η διδασκαλία για τα πτυχία µπορεί να µειωθεί µε απαλλαγές µαθηµάτων. 

Αυτή η µείωση του ποσού για τα master και doctoral προγράµµατα είναι $120 για 

κάθε µάθηµα, µέχρι επτά µαθήµατα ή $840. 

Επίσης, δίνεται 20% έκπτωση σε όποιον συνδυάσει τα προγράµµατα των 

πτυχίων. 

Ο πίνακας, που παρατίθεται παρακάτω, δίνει πληροφορίες σχετικά µε τα 

σχέδια πληρωµής των διδάκτρων: 

 

Α Μία πλήρης πληρωµή 10% έκπτωση 

Β Τέσσερις δόσεις Το ένα τέταρτο των συνολικών διδάκτρων σε 

µετρητά, και τρείς δόσεις επιπλέον στον 

δεύτερο, τέταρτο και έκτο µήνα από την 

ηµεροµηνία εγγραφής.   

Γ ∆ώδεκα δόσεις Το ένα τέταρτο των συνολικών διδάκτρων σε 

µετρητά, και δώδεκα µηνιαίες πληρωµές. 

Ένας απλός τόκος της τάξης του 10% θα 

προστεθεί στις δώδεκα µηνιαίες πληρωµές. 

 

Το Πανεπιστήµιο θα επιστρέψει τα δίδακτρα στους φοιτητές, οι οποίοι θα 

δώσουν γραπτή σηµείωση, στην οποία θα δηλώνουν τους λόγους της αποχώρησής 

τους από το πρόγραµµµα.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

Athabasca University 
 

 

[15]- Το Athabasca University είναι το Open University του Καναδά. Την 

περίοδο 1999-2000 εξυπηρέτησε σχεδόν 20000 φοιτητές και ο αριθµός αυξάνεται µε 

ποσοστό περίπου 20% τον χρόνο.Περίπου 150000 φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα και προγράµµατα του AU από τότε, που η Κυβέρνηση της 

Αλµπέρτας δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο το 1970. 

[16]- Το AU  είναι αφοσιωµένο στην αφαίρεση των εµποδίων, τα οποία 

παραδοσιακά περιορίζουν την πρόσβαση και την επιτυχία στις σπουδές 

πανεπιστηµιακού επιπέδου, και στην αύξηση της ισότητας στις εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες για όλους τους Καναδούς ενήλικες, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους 

τοποθεσία ή τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά τους πιστοποιητικά.     

[17]- Το AU θα αυξήσει τα δίδακτρα τον επόµενο χρόνο µε το µέγιστο ποσό, 

που το επιτρέπει η Κυβέρνηση της Αλµπέρτα.  

Τα δίδακτρα είναι σε νόµισµα του Καναδά και προκύπτουν από τον 

συνδυασµό των διδάκτρων της διδασκαλίας, του υλικού του µαθήµατος και των 

υποχρεωτικών εισφορών στην Ένωση των Φοιτητών. 

Όταν, οι φοιτητές ζητούν για πρώτη φορά να εισαχθούν στο AU καταβάλλουν 

$50 για να πληρώσουν την γενική αίτηση. Αυτό το ποσό πληρώνεται µία φορά, είναι 

µη-επιστρέψιµο και καλύπτει διαχειριστικά κόστη, τα οποία περιλαµβάνουν την 

εισαγωγή των δηµογραφικών στοιχείων του φοιτητή και την δηµιουργία λογαριασµού 

και αρχείου του φοιτητή. 

Ανεξάρτητα, από το πόσο καιρό είναι ενεργός ο φοιτητής, δεν απαιτείται από 

αυτόν να πληρώσει ξανά αυτά τα $50 της γενικής αίτησης. Το ποσό είναι µη-

επιστρέψιµο, ακόµα και αν ο φοιτητής δεν µπορεί εγγραφεί στο µάθηµα, το οποίο 

επιθυµεί, ή στην ζητούµενη ηµεροµηνία έναρξης. 
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Παρακάτω, παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες είναι αναφέρονται στα 

δίδακτρα, που ισχύουν στο AU: 

 

���� Μόνιµοι κάτοικοι της Αλµπέρτα 

3 credit ...................... $444  

4 credit ...................... $549  

6 credit ...................... $776 

 

���� Κάτοικοι εκτός της Αλµπέρτας 

3 credit ...................... $514  

4 credit ...................... $619  

6 credit ...................... $846  

 

���� ∆ιεθνείς φοιτητές, που ζούνε προσωρινά στον Καναδά 

• Στην Αλµπέρτα 

3 credit ...................... $769  

4 credit ...................... $979  

6 credit ...................... $1426  

• Στον Καναδά και εκτός Αλµπέρτας 

3 credit ...................... $839  

4 credit ...................... $1049  

6 credit ...................... $1496  

 

���� ∆ιεθνείς φοιτητές, που ζούνε εκτός Καναδά 

3 credit ...................... $694  

4 credit ...................... $799  

6 credit ...................... $1026  

 

���� Άλλα σχετικά έξοδα(για όλους τους φοιτητές, που έχουν 

κάνει αίτηση) 

Change of Credential Fee (επιβάλλονται όταν ένας φοιτητής 

αλλάζει προγράµµατα ή όταν από ανενεργός γίνεται ενεργός σε 

ένα πρόγραµµα)  

$50 
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Course Materials and Handling Fee (αυτό το ποσό κρατείται 

από µία επιστροφή χρηµάτων εάν το υλικό του µαθήµατος 

σηµαδευτεί, καταστραφεί ή ένα µέρος του λείπει) 

$110 

Evaluation Fee (για φοιτητές ικανούς να περιµένουν έως να 

ολοκληρώσουν τα 6 credits του AU) 
$55 

Evaluation Fee (για φοιτητές, που ζητούν µία εκτίµηση µέσα 

σε 6 εβδοµάδες από την λήψη όλων των εγγράφων)  
$200 

Extension Fee (συνήθως µόνο τρείς παρατάσεις θα δοθούν 

κατά την διάρκεια των µαθηµάτων.Κάθε παράταση διαρκεί δύο 

µήνες)  

$75 each 

Laboratory Fee  $309 

Laboratory Fee (διεθνείς φοιτητές, που ζούνε προσωρινά στον 

Καναδά)  
$609 

Letter of Permission Fee  $20 

Multiple Exam Fee (επιβάλλεται κάθε φορά, που µία εξέταση 

επιστρέφεται ασυµπλήρωτη και ζητείται ξανά)  
$40 

Parchment Replacement Fee (για την περγαµηνή)  $60 

Supplemental Examination Fee  $80 

Transcript Fee (ανά αντίγραφο)  $10 

Withdrawal Processing Fee (κρατείται από το Athabasca 

University όταν ο φοιτητής αποφασίσει να εγκαταλέιψει το 

πρόγραµµα)  

$75 

 

 

���� Εισφορές στην Ένωση των Φοιτητών  

 

 

 

3 or 4-credit  $7 

6 credit  $14 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μετά την παρουσίαση και µελέτη των πέντε Ανοιχτών Πανεπιστηµίων: The 

Open University, United States Open University, The Open Univerity of Hong Kong, 

Commonwealth Open University και Athabasca Open University, καθώς και των 

τιµολογιακών στρατηγικών τους, καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: 

• Όλα τα Ανοιχτά Πανεπιστήµια παρέχουν πτυχία, σε όλες τις βαθµίδες της 

ανώτερης εκπαίδευσης (bachelor, master, PhD), καλύπτουν σχεδόν όλες τις 

επιστήµες και γνωστικές περιοχές και δέχονται φοιτητές από ολόκληρο τον 

κόσµο. 

• Και τα πέντε πανεπιστήµια, που εξετάστηκαν, έχουν δίδακτρα για την 

εξ�αποστάσεως διδασκαλία, που παρέχουν. 

• Η πληρωµή των διδάκτρων γίνεται είτε τοις µετρητοίς στην αρχή του 

µαθήµατος είτε µε δόσεις, οι οποίες επιβαρύνονται µε κάποιο τόκο, κατά την 

διάρκεια του µαθήµατος. Αυτή η στρατηγική ακολουθείται ξεκάθαρα και µε 

σαφείς οδηγίες από το The Open University της Αγγλίας και από το 

Commonwealth Open University. 

• Τα πέντε αυτά πανεπιστήµια δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στην ποιότητα της 

διδασκαλίας, που προσφέρουν, και στο υλικό του µαθήµατος, που 

χρησιµοποιούν (βιβλία, λογισµικό, κ.τ.λ.) και το οποίο το χρεώνουν 

ξεχωριστά, όπως φαίνεται στο United States Open University καθώς και στο 

The Open University of Hong Kong. 

• Επίσης, µετά την καταβολή των διδάκτρων είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή 

των χρηµάτων και σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση καταβολής των 

διδάκτρων επιφέρει και την επιβολή προστίµου. 

Συµπερασµατικά, οι τιµολογιακές στρατηγικές των Ανοιχτών Πανεπιστηµίων 

δεν διαφέρουν ως προς την εφαρµογή τους. Οι διαφορές, που προκύπτουν, έχουν 

σχέση µε τις νοµισµατικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Σίγουρα, όµως, αυτό το 

οποίο ξεχωρίζει είναι το The Open University της Αγγλίας, το οποίο έχει και την 

µεγαλύτερη ιστορία και αποτελεί και πρότυπο για πολλά άλλα Ανοιχτά 

Πανεπιστήµια.   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

[1]-http://www.open.ac.uk/about/ 

[σελίδα που παρέχει γενικές πληροφορίες για το Open University] 

[2]-http://www.open.ac.uk/fastsheets/Background.pdf 

[pdf αρχείο µε background πληροφορίες για το Open University] 

[3]-http://www.open.ac.uk/fastsheets/NewTech.pdf 

[pdf αρχείο µε πληροφορίες για την νέα τεχνολογία που χρησιµοποιείται στο 

Open University] 

[4]-http://www.open.ac.uk/fastsheets/ServDisStud.pdf 

[pdf αρχείο µε πληροφορίες για υπηρεσίες σε ανάπηρους φοιτητές στο Open 

University] 

[5]-http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?CO5TU170_information_ 

technology 

[ πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους πληρωµής στο Open University] 

[6]-http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?CO3TU170_information_ 

technology 

[πληροφορίες σχετικά µε το τι περιλαµβάνεται στα δίδακτρα και την 

διαθεσιµότητα στο Open University] 

[7]-The Open University-Undergraduate Courses Catalogue, 2001/2002 

[8]-http://www.open.edu/about/default.asp 

[σελίδα που παρέχει γενικές πληροφορίες για το United States Open University] 

[9]-http://www.open.edu/students/tuit_fee.asp 

[σελίδα µε πληροφορίες σχετικά µε τα δίδακτρα και τα έξοδα των σπουδών στο 

United States Open University] 

[10]-http://www.ouhk.edu.hk/%7Eoliwww/intro/whatoli.htm 

[σελίδα µε γενικές πληροφορίες για το Open University of Hong Kong] 

[11]-http://www.ouhk.edu.hk/%7Eoliwww/whatnew/partners/missions/missions.htm 

[σελίδα µε πληροφορίες για την αποστολή του Open University of Hong Kong] 

[12]-http://www.ouhk.edu.hk/~etpwww/courses/fees.pdf 

http://www.open.ac.uk/about/
http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/
http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?CO5TU170_information_
http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?COSTU170_information_
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[pdf αρχείο µε πληροφορίες σχετικά µε τα δίδακτρα στο Open University of 

Hong Kong] 

[13]-http://www.commopu.org/ 

[σελίδα µε γενικές πληροφορίες για το Commonwealth Open University] 

[14]-http://www.commopu.org/coufin.htm 

[σελίδα µε πληροφορίες σχετικά µε τα δίδακτρα και τις µεθόδους πληρωµής στο 

Commonwealth Open University] 

[15]-http://www.athabascau.ca/main/intro.htm 

[σελίδα µε γενικές πληροφορίες για το Athabasca University] 

[16]-http://www.athabascau.ca/main/mission.htm 

[σελίδα που περιγράφει την αποστολή του Athabasca University] 

[17]-http://www.athabascau.ca/html/calendar/fees/feessum2.htm 

[πληροφορίες σχετικά µε τα δίδακτρα στο Athabasca University] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


