Βασικοί στόχοι
Η προσφορά Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης σε τοµείς, οι οποίοι δεν προσφέρονται σε Ανώτερο
επίπεδο από άλλες ∆ηµόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισµούς της
∆ηµοκρατίας.
Η προσφορά Προγραµµάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και
ένταξης στην αγορά εργασίας σε απόφοιτους/-ες Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλα άτοµα, τα οποία αντιµετωπίζουν δυσκολίες
ένταξης ή επανένταξης στην απασχόληση.
Η προσφορά Προγραµµάτων για περαιτέρω προώθηση της ∆ια Βίου
Εκπαίδευσης µε έµφαση στην υποστήριξη της προσαρµοστικότητας
του εργατικού δυναµικού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και
των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.
Η αποτελεσµατικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που
υποστηρίζονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Απευθύνονται
Τα MIEEK απευθύνονται σε απόφοιτους/ες Μέσης Γενικής ή
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, για φοίτηση σε
Κλάδους, οι οποίοι δεν προσφέρονται σε Ανώτερο ή Μεταλυκειακό
επίπεδο από άλλες ∆ηµόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισµούς της
∆ηµοκρατίας.

Φοίτηση
Η φοίτηση διαρκεί από τις αρχές Οκτωβρίου µέχρι τα µέσα Μαΐου.
Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται καθηµερινά σε Τεχνικές Σχολές,
σε απογευµατινό χρόνο. Η φοίτηση περιλαµβάνει και πρακτική
κατάρτιση στη βιοµηχανία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραµµάτων Σπουδών απονέµεται Πιστοποιηµένο ∆ίπλωµα Ανώτερης Εκπαίδευσης διετούς
διάρκειας.

Τα ΜΙΕΕΚ υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, στη ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης.

Τρόπος Επιλογής
εισακτέων σπουδαστών/-ριών
Η επιλογή των εισακτέων σπουδαστών/-ριών γίνεται έπειτα από
µοριοδότηση, η οποία πραγµατοποιείται βάσει των κριτηρίων που
έχει θεσµοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Σώµα.

Προγράµµατα Σπουδών

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

∆ίκτυα Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλεκτροµηχανολογικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη
Βιοµηχανία
Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική
Βιοµηχανία

Βιολογικές Κηπευτικές
Καλλιέργειες

∆ιαχείριση Αγορών και
Προµηθειών - Ναυτιλιακά

Γαλακτοκοµία - Τυροκοµία

Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικό Πακέτο
Οι σπουδαστές/ριες δικαιούνται να αιτηθούν τόσο της Φοιτητικής Χορηγίας όσο και του Φοιτητικού πακέτου (επίδοµα
σίτισης, επίδοµα στέγης, επίδοµα αγοράς πανεπιστηµιακών
βιβλίων και επίδοµα αγοράς ή συντήρησης ηλεκτρονικού
υπολογιστή).

Υποβολή Αιτήσεων
Αιτήσεις συµµετοχής για διεκδίκηση θέσης στα διάφορα προγράµµατα πλήρους φοίτησης που προσφέρουν τα ΜΙΕΕΚ υποβάλλονται,
µετά από σχετική προκήρυξη των θέσεων, ηλεκτρονικά µέσω της
ιστοσελίδας των ΜΙΕΕΚ www.mieek.ac.cy ή/και του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού www.moec.ac.cy

Γλώσσα διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας των Προγραµµάτων πλήρους φοίτησης των
ΜΙΕΕΚ είναι η Ελληνική, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Αρµόδια Αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες
Λεπτοµέρειες για τα Προγράµµατα Σπουδών ανά επαρχία, τα οποία
προσφέρονται κάθε ακαδηµαϊκό έτος, το περιεχόµενο και τη
διάρκειά τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα των ΜΙΕΕΚ.

Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Βασικός πυλώνας της υλοποίησης του οράµατος των ΜΙΕΕΚ και
µέρος της στρατηγικής τους αποτελεί η πολιτική ∆ιασφάλισης
Ποιότητας. Στην ανάπτυξη και εφαρµογή της πολιτικής αυτής, µε τις
κατάλληλες δοµές και διαδικασίες, συµµετέχουν όλοι οι εσωτερικοί παράγοντες, οι σπουδαστές/ριες, αλλά και εµπλεκόµενες
εξωτερικές κοινωνικές οµάδες. Για τη µέτρηση επίτευξης του
σκοπού και των στόχων, ακολουθούνται συγκεκριµένοι ∆είκτες
Ποιότητας.

