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Σπούδασε το Μέλλον! 
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George Kriticos 
General Director 
BA in Accounting 
MA in Economics  

It is with great pleasure that I welcome your interest in studying at Global 
College, and encourage you to enhance your knowledge of our organization by 
reading our international prospectus in detail. 
 
Choosing the right college for you is a life altering decision, thus we at Global College  
strive to make your decision the correct one. Every single student is a personality on its own and 
equally important to us whether Cypriot or International.   Our most significant goal is to both  
provide the highest possible standards of education  and make your study a rich  and memorable  
one. 
 
Our premises are continuously growing and evolving, we continuously upgrade so as to keep up 
with International University Standards, in addition to our own ambition to offer  high quality 
foundation, academic and professional programmes in the best possible working environment 
for students as well as members of staff. 
 
Our website can provide further information regarding each and every course as well as 
plenty of photography so at to attain a better view of our College.  Please feel free to 
contact our admissions officers for further information. 

Owner & Responsible person according to the Law:  Global College Ltd & George Kriticos 
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The College Council is essentially the College’s governing body, composed by the General Director, George Kriticos, along 

with 2 consultants, the College’s lawyer and accountant, two elected members of the academic staff and two elected 

members from the student body. 
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DIARY FOR ACADEMIC YEAR 2022-2023 

Registrations: 

20 June 2022 – 3 October 2022 

B’ Semester 

A’ Semester 

16-31 January 2023 

START DATE:    Fall Semester:        3 October 2022 

   Spring Semester:   6 February 2023 

 

INTENSIVE ENGLISH COURSE:  1st July – Duration 10 weeks 

END DATE:  Fall Semester:        13 January 2023 

  Spring Semester:   18 May 2023 

 

OFFICIAL & OTHER HOLIDAYS:  1/10/2022, 28/10/2022, 15/11/2022, 27/2/2023,  

                           25/3/2023, 1/4/2023, 1/5/2023, 5/6/2023 

HOLIDAYS:   23/12/2022 - 06/01/2023  (Christmas) 

    08/04/2023 - 23/04/2023  (Easter) 

EXAMS: 16/01/2023 - 31/01/2023   (Fall Semester) 

    20/05/2023 - 10/06/2023   (Spring Semester) 

GRADUATION CEREMONY:   July 2023 

END OF ACADEMIC YEAR:   30 June 2023 
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PROSPECTUS 
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Prospectus 

This prospectus offers comprehensive information on courses available at Global 

College. In addition, it provides a general overview of the College’s policies and 

regulations. It offers an understanding of what it is like to study at the College and 

what prospective students should expect 

from its academic and administrative 

staff. 
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About Cyprus 

The Breathtaking Island of Aphrodite 

 

The beauty of the island of Cyprus, which is the birthplace of Aphrodite,  the Goddess of 

 Beauty, is recorded in Greek Mythology by Homer in two of his books: 

“The Iliad” and “The Odyssey”. 

Apart from myths, the island also carries over 9,000 years of a truly rich and dramatic history. 

It is an island that over the years has been dominated by various conquerors, some of  whom 

included the ancient Greeks, Egyptians, Romans, Byzantines and Franks.   This was due to the 

fact that the island of Cyprus was considered to  have had a very advantageous geographic location,  

as it is situated in the eastern corner of the Mediterranean. Hence, it was a meeting place for people  

from the continents of Asia, Africa and Europe.  Mythology and history have left the island with an 

admirable legacy and culture for visitors to observe. 

 

Nicosia: A Multi-Ethic Centre 

 

Global College is located in the island’s capital city of Nicosia with a population of over 280,000. 

It is relatively small in comparison to other European cities, but life here is never dull.  Since it is 

the heart of Cyprus’ educational, business and cultural centers, it never leaves anybody disappointed. 

Its multiplicity undoubtedly caters for every taste from the young to the old. On the one hand,  

the numerous markets, shopping centers, restaurants, cinemas and sport facilities suggest an informal  

Atmosphere, whilst on the other hand the many libraries, art galleries, museums and theatres 

enhance cultural perception. 
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Economy 

Despite the Turkish invasion of 1974 and the division of the island into two sectors, the economy 

of the Republic of Cyprus has thrived, especially during the 1980’s.  Economists throughout the world have 

considered this economic development as a miracle.  Cyprus became a full member of the European Union in 

2004.  Tourism is the island’s largest  source of income as Cyprus hosts approximately a million visitors per year. 

Apart from tourism, the economy of this country enjoys a competitive advantage over other countries in  areas 

such as consultancy, shipping, banking, insurance, telecommunications and education. The general economic crisis affected 

the island as well.  However, the economic indicators have shown both stability and improvement. 

 

Climate and Landscape 

The island of Cyprus is located in the eastern part of the Mediterranean and is within easy reach of the continents of Europe, Asia and Africa.  

It is the third largest island in the Mediterranean occupying an area of 3,572 sq. miles or 9,251 sq. km. The island benefits from a superb  

Mediterranean climate.  It experiences hot, dry summers that commence in May and last until mid-October; and mild, wet winters from  

November till about mid-February.  The countryside has an inexpressible beauty. The complex of mountain ranges, especially Troodos, have    

been truly blessed by mother nature and the golden, sunny beaches give visitors the opportunity to enjoy both winter and summer sports, 

    which include skiing, mountain climbing and various marine/aquatic activities such as fishing, diving, snorkeling and water skiing.  In addition 

         to these activities, travelers have the option of either visiting the cosmopolitan cities of Nicosia, Limassol, Paphos and Larnaca where they  

              can enjoy a combination of shopping, cafeterias and indulging in an entertaining   

                     nightlife or just relaxing in one of the many traditional rural  

                              villages, which exhale the Cypriot culture.  
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WHY STUDY AT GLOBAL COLLEGE 
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WHY STUDY AT GLOBAL COLLEGE 

Global College is a popular higher education choice in Cyprus.  People choose to study with us for several reasons: 

 

    The excellent quality of  teaching staff  

     Innovative teaching methods 

     Highly supportive learning environment 

     Multi cultural environment. 

 

We have a lot to offer.  Enthusiastic committed staff, first-rate facilities and a strong record of graduates’ employment are just a few of our 

strengths.  The knowledge and skills developed during your studies will prepare you for a career in a broad range of employment areas.    

A degree from Global College has value in the job market.  Employers in the business and industry recognize and value our reputation for 

teaching excellence.  They also value the skills and personal qualities our students gain from attending Global College.  In addition to  other 

academic benefits of studying at one of Cyprus’ top colleges, you will be living in  the capital of the island, Nicosia, which is an amazing  

city to live and study in.   Undoubtedly, Nicosia is one of the most exciting, and cosmopolitan cities in Cyprus.  It’s a place of stylish shops,  

café-bars and with great nightlife, sport  facilities and cultural places. 
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        Your College  -  Your City 

     

                                                         Global College’s academic standards have been high ever since it was founded in 1972.  

      The college has  been building practice excellence  in modern ways which leads to outstanding 

                  learning outcomes for students.  The quality of Global College’s experience will offer a great 

              advantage once you finish your degree and progress to something new. 

                As a student you will meet people  of different backgrounds.  You will be in a lively environment and some  

                             of the friendships you will make there, will probably last forever. 

                   Whatever your interests are,  there is  always something new for you to enjoy in Nicosia which is a fantastic city  

                 to live and study in.   It is   a beautiful place to be, so why not come and experience it  for yourself.  Undoubtedly,  

                Nicosia is one of the most exciting, and cosmopolitan cities in Cyprus.  It is a place of stylish shops, café-bars, and   

                with great nightlife, sport  facilities and cultural places. 
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THE COLLEGE 
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THE COLLEGE 

 

A Brief History 

Since 1972, Global College is a popular choice for higher education in Cyprus and offers top teaching quality, 

 innovative delivery methods and a highly supportive environment from skilled and extensively trained 

academic personnel.  We are the biggest college in numbers located in the heart of the capital city of Nicosia. 

Global College offers a wide range of technical, professional and academic courses which lead to Diplomas, 

Higher Diplomas, Bachelor and Master Degrees.   These courses are accredited from the Agency of Quality  

Assurance and Accreditation in Higher Education.  Since January 2016, Global College is also offering classes  

for the ACCA exams with great success. 

 

         Educational Objectives 

          The set of courses, teaching methods and academic services are all a part of the principles that Global College follows  

           to benefit both local and international students and assist them in their induction and adjustment into the Institution. 

                Students can fulfill their intellectual and professional needs from the educational experiences they receive at the  

                     Institution. 

                            Global College insists on the academic excellence of its faculty members, conducting educational services 

        that augment the needs of both local and international students, whilst maintaining an informal  

                    approach in all issues relevant to the academic services it provides. 
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Student Affairs 
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Student Affairs 

   Student Life and the exchange of cultural ideas are very important aspects of tertiary 

                 education.  Bearing this in mind, Global College offers various orientation services 

                 together with assistance in finding accommodation for its students. 

       

    Orientation 

             The College considers orientation as a very important service.  Hence, it has developed separate 

             departments, which are responsible for both local and international students.  Upon arrival, the 

             college officers welcome students to the campus and present an orientation plan that consists of  

             a tour at the college’s premises.  Furthermore, students are given the class schedules, timetables  

             and subjects for each semester. 

 

Accommodation 

Other than the student’s orientation and adjustment in his/her new environment, the College 

understands the need for accommodation and assists students with a great selection of 

possible residences. 

 

Counseling 

Students are often struggle with issues regarding their future.  International students, in particular, 

have to adjust to a completely different way of life and culture.  This psychological dilemma, 

with which they are confronted with, has always been recognized by Global College and taken 

into consideration when dealing with students on an individual basis.  The College believes that 

there should be direct communication between students and the faculty and ensures that the  

 human aspect of learning is embraced.  In addition, the College offers advice to students who wish  

to further their education in the United Kingdom and Ireland. 
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Facilities & Services 



 19 

Facilities & Services 

Facilities and Services 

At Global College we aim to make your time studying with us a pleasant and valuable experience.  Outstanding facilities 

make a difference in what is taught and how it is taught.  We offer a variety of facilities to make your time at the College 

both enjoyable and interesting. Even though you will have fun and enjoy yourself at the College, a great deal of time will 

be devoted to your studies.  At Global College there is an abundance of learning resources at your disposal.  The          

resources complement teaching by creating the best environment for learning.  The classrooms are equipped with    

overhead/slide projectors and presentation boards.  Lessons are taught in an air-conditioned atmosphere required for 

comfortable learning. 

Classrooms 

Successful teaching can only take place in well-equipped classrooms.  Those at Global College are equipped with split    

air condition units, whiteboards, projectors, and other aids, which greatly facilitate the learning process. 

 Computer Laboratories 

 The College has excellent facilities for laboratory                

   work.    Every department has an adequate number        

    of  well-  equipped laboratories, all of which add to  

    the learning of the student.  The Computer Lab has  

       computing workstation facilities.  Students are  

          provided with access to the internet and 

               efficient TCP/IP connectivity.  The Lab is 

                   updated on a regular basis with the most               

                         recent software to suit the requirements  

                                of the specialized courses offered by 

                                                the College.                  
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Facilities & Services 
    Library 

   The library is comprised of over 3000 books and a collection of journals and 

  magazines which are available to all the students and academic staff.  This service is 

       supported with an access to over 50000 e-books which can be located on the University 

 of Roehampton’s database.  Furthermore, both students and staff have access to over 100 

              computers which are all connected to InfoTrack databases of Gale Cengage Learning.  These 

              IT resources assist both students and staff to prepare learning materials and assignments.  

              Infotrac has a collection of more than 14000 journals, of which 6000 are full text) full texts 

              from the New York Times, 7000 complete academic researches and over 2000 e-books. 

Lounge and Cafeteria 

Global College considers rest and relaxation an important break between lectures and tutorials.  The complex has 

some common  areas where students can get together and discuss project work.  In addition, there is a cafeteria          

within the college that provides meals and beverages during working hours from 08:00 to 20:00. 
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How to Apply 

There are two ways in which you make an application 

1. - By downloading a copy of the Application form from the College’s Website at:  

           http://www.globalcollege.ac.cy and returning it to us by post, email or fax. 

2.    - By completing a hard copy of the application form and returning it to us by post, email or fax. 

In order to enroll at Global College, the student must produce the following documents: 

Admission Contacts: 

Tel.:+357 22814555   Fax: +357 22814580 

E-mail:  admissions@globalcollege.com.cy 

www.globalcollege.ac.cy 

a. Secondary School Leaving Certificate – 

 Bachelor Degree 

b. One recent passport photograph 

c. ID Number 

d. Registration fee 

e. The appropriate tuition fee deposit 

The students must also complete the appropriate application form. 

International students also require the following: 

a. College acceptance letter 

b. Original Police Clearance Certificate 

c. A Bank letter stating that the student has sufficient funds to pay for his/her tuition fees and 

 other expenses 

d. Original School Leaving Certificate— Bachelor and photocopies attested by a Notary Public in 

 their country 

e. Passport 

Global College requires that the students sign the appropriate letter regarding their financial commitments.  The Immigration 

authorities reserve the right to make essential changes to the above regulations. 
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Registration 

Registration is the process by which students apply to study.  It is important that they register in certain  

Time, 1st Semester 20 June – 3 October and 2nd Semester  16-31 January, so as to avoid problems with their  

induction into a specific course. 

Registration dates of each new semester are announced before the end of the previous semester. 

Registration: 

Tel:+357 22814555 Fax: +357 22814580 

E-mail: info@globalcollege.com.cy 

www.globalcollege.ac.cy 
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ACADEMIC POLICIES & REGULATIONS 

Academic Year 

The academic year consists of two semesters. The Fall 

Semester, which commences in October and the 

Spring Semester, which commences in February. Each 

semester begins with student registration and ends 

with final examinations.  

A separate Summer Session is offered to students 

wishing to attend the Foundation Course.  This        

includes intensive English Language courses that     

develop students linguistic skills and their ability to 

follow regular courses of study. 

Grade % Grade Meaning 

85% - 100% Distinction 

75% - 84% Credit 

60% - 74% Good 

45% - 59% Pass 

0% - 44% Fail 

Assessment 

Student assessment in general includes written examinations, 

tests, assignments, projects, attendance at lectures and partic-

ipation in class. 

Assessment Criteria Percentage 

Continuous Evaluation (Tests) 30% 

Attendance, Participation 10% 

Final Examination  60% 

Assessment Criteria for Distance 

Learning Courses 

Percentage 

Continuous Evaluation (Tests) 40% 

Final Examination  60% 

Students will graduate from the College when they have            

successfully completed the requirements as set by the course. 

The permitted unjustified absences for all courses are 20% for 

each lesson.   Any student who accumulates more than 20%      

unjustified absences will be suspended.  The Pass Mark will be 

45% of the total Mark for every lesson. 

A student may pause his/her course of study under the condition 

that he/she continues within one academic year only after        

permission from the Academic Committee. 



 24 

ACADEMIC POLICIES & REGULATIONS 

Awards of  Diplomas/Higher Diplomas/Degrees and Transcripts 

At the conclusion of each semester students receive an Academic Record on which all the courses 

attended are recorded as well as the grades awarded.  Upon successful completion, students are 

awarded a Diploma, a Higher Diploma, Bachelor or Master Degree in their specific field 

of study.  Together with the Diploma, Higher Diploma, Bachelor or Master Degree the  

students also receive an Academic Transcript on which all the courses attended are recorded as well as the 

corresponding grades. 

Change of Students Personal Data 

It is the responsibility of each student to inform the College of any changes regarding their personal 

information, including name, address, telephone number and e-mail. 

Student’s Records 

These records include personal data, which are not revealed to anyone ,except what is required by 

law, without the student’s prior consent. 

 Damage of College Property 

 Students are responsible for any damage to College property and are expected to cover all costs of repairs. 

 Graduation 

    In order to graduate, students must complete all course requirements successfully.  The annual 

           graduation ceremony takes place within the first two weeks of July. 
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Agreements with other Institutions/Organizations 

Name of Institution with which the college 

has a  formal agreements 

Description & Nature of the agreements 

University of Roehampton, 

Roehampton, UK 

Global College and the University of Roehampton via franchise agreement, offer 
to students the courses of BSc Accounting, MA Global Criminology, MSc Global 
Marketing and MBA. The students are lectured at Global College and upon 
gradguation are awarded the University’s relevant degrees. 

University of the West England, 

Bristol UK 

Global College and the University of the West of England (UWE) have signed an 
agreement by which credits from the Business Administration and Computer 
Studies Diploma  programmes are accepted on their completion. Students can  
complete the relevant Bachelor programs at UWE. 

University of Cambridge Global College is an Internal Examination Centre in Business English and English 
Language Tests of the University of Cambridge. 

Cyprus Computer Society Global College is an Internal Examination Centre and offers the ECDL in         
Computing. 

London Chamber of Commerce & Industry Global College is an Internal Examination Centre in Business English, Marketing 
and Accounting of the LCCI. 

British Council Approved Examination Centre 

Ministry of Education, Culture, Sport and 

Youth 

Approved Examination Centre 
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Franchise Programmes with the University of Roehampton 

A University to be proud of 

The University of Roehampton has a proud history in education stretching back over 175 years. Roehampton changes 
the lives of its students by developing their confidence, knowledge and adaptability to help them progress into a  

successful graduate career and fulfilling life. At Roehampton employability is a priority 

and students are preparing for a successful career through modules imbedded in their 

course of study. 

Programmes of Study Offered by the University of Roehampton at 

Global College: 

● BSc Accounting 

This course is and ACCA and CIMA accredited programme which provides a strong preparation  

for a rewarding career in accounting, opening the door to work with business, public and third-sector 

  organizations.  While students develop accounting knowledge and skills, they become confident in 

            their own values, apply their knowledge to solve problems, and ultimately learn to add value 

              to any organization. 

 ● MA Criminology & Criminal Justice 

 The University of Roehampton's MA Global Criminology and Criminal Justice will help students gain  

 the skills required to explore and develop their own research. It will introduce them to key  

 criminological theories and their application to global problems of crime and justice. The programme 

     teaches the core skills required in conducting criminological fieldwork. 

 ● MBA 

      The Roehampton MBA focuses on responsible leadership for sustaining competitive advantage  

           and managing projects in a global context. It is designed to provide students a comprehensive under
  standing of the main functional areas of business management such as strategy, marketing, finance 
        and organizational change. 

          ● MSc Global Marketing 

    The Roehampton MSc Global Marketing provides you with essential expertise of contemporary 
    marketing theory and practice, equipping you with the strategic and operational  

     marketing skills needed to succeed. 
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Intensive Summer Course 

 

During the summer months an Intensive English 

Language Course focuses on correct English 

Language usage. This intensive English Language 

course will provide students with the necessary 

skills to attend the main course of study. 

The College assigns the lessons to students in accordance to their English placement test results. 

Following a discussion with the students regarding their test results we mutually agree on which 

lessons would be more beneficial to them. 

• 25 Weekly teaching periods 

• All lessons are electives 

*N.C. = No Credit 

LESSONS PERIODS PER WEEK 

*N.C. Business Mathematics 3 

*N.C. Business Studies & 

Public Relations 

5 

*N.C. English for Business 3 

*N.C. English Language I 10 

*N.C. Computing 5 

*N.C. English Language II 10 

*N.C. English Language III 10 
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NC ENGLISH I 

This course is designed to develop the effective and             
appropriate use of English for the purpose of communicating 
information in both oral and written forms at a very             
Introductory English level. 

NC ENGLISH II 

This course is designed to develop the effective and             
appropriate use of English for the purpose of communicating 
information in both oral and written forms at an Introductory    
English Level. 

NC ENGLISH III 

This course is designed to develop the effective and             
appropriate use of English for the purpose of communicating 
information in both oral and written forms at an Elementary      
English Stage. 

NC ENGLISH IV 

This course is designed to develop the effective and             
appropriate use of English for the purpose of communicating  

 Information in both oral and written forms at a  

 Pre-Intermediate Stage. 

 NC ENGLISH V 

  This course is designed to develop the effective and 
     appropriate use of the English Language for the      
       purpose of communicating information in both 
          oral and written forms at an Intermediate Stage. 

NC COMMUNICATION SKILLS 

At this stage candidates are expected to have covered most 
of the grammatical and syntactical structures used in the  
English language. They should be able to understand and use 
idiomatic English to some extent. 

 

NC COMPOSITION AND COMPREHENSION 

This stage is intended for advanced candidates almost ready 
for college work. At this stage candidates are expected to 
have covered all the grammatical and syntactical structures 
used in the English Language. They should also be able to  
understand and use idioms. 

INTENSIVE SUMMER ENGLISH COURSE 
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PROGRAMMES OF STUDY 
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1. Business Administration 

     2 Years, Diploma.  Accredited by CYQAA 

 

2. Business Management 

     4 Years, Bachelor of Arts.  Accredited by CYQAA 

 

3. Business Administration 

     18 Months, 90 ECTS,  MBA.   Accredited by CYQAA 

 

4. Hospitality & Tourism Administration 

     4 Years, Bachelor of Arts.  Accredited by CYQAA 

 

5. Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 

     2 Έτη, Δίπλωμα.   Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε.  

 

6. Automobile Engineering 

     2 Years, plus an Optional Foundation Year,  

     Diploma.  Αξιολογημένος από  Σ.ΕΚ.Α.Π. 

7. Αισθητική 

     4 Έτη, Πτυχίο.   

     Αξιολογημένος από  ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 

8. Κομμωτική  

     3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα 

     Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 

9. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

     2 Έτη, Δίπλωμα 

     Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 

10. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

       2 Έτη, Δίπλωμα - Εξ Αποστάσεως 

       Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 

11. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

       4 Έτη, Πτυχίο.  Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 

12. Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

        1.5 Έτη, 90 ECTS Μεταπτυχιακό (ΜΑ) 

        Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

PROGRAMMES OF STUDY 
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1. Business Administration 

2 Years, Diploma – Accredited by CYQAA 

Duration of Studies: 2 Years 

Award: Diploma in Business Administration 

GENERAL OBJECTIVES 

The stated aims of the Diploma in Business Administration programme are: 

•  To provide a sound basis of theoretical knowledge and of practical  

   applications which would support the effective performance, through further work 

 experience, of appropriate professional duties in the industry and the services 

 sectors. 

•  To cultivate an inquisitive mind, a scientific methodological approach to 

 problems. 

Language: English 

ENTRY REQUIREMENTS 

Secondary School Leaving Certificate 

or equivalent 
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CODE ECTS MODULE 

DBA 001 6 Organizational Behavior 

DBA 002 6 Principles of Accounting I 

DBA 003 English I 6 

DBA 004 6 Principles of Management  

DBA 005 Business Statistics I 6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Administration 

2 Years, Diploma 

Programme structure 

Year 1  -  Semester 1 

Business Administration 
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Business Administration 

DBA001  ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

The aim of this module is to provide an introduction to the field of Organizational Behavior 

and make students appreciate the role that individuals, groups and systems have on  

behavior in organizations. In addition, it will improve students' skills in analyzing data for the 

purpose of resolving issues directly related to Organizational Behavior. 

DBA002  PRINCIPLES OF ACCOUNTING I 

The aim of this module is to enable students to develop an understanding of the basic principles 

 underlying the recording of business transactions, and the ability to maintain the books of, and prepare 

final accounts, for sole traders. 

DBA003  ENGLISH I 

The aim of this module is to provide to develop the effective and appropriate use of English for the 

purpose of communicating information in both oral and written forms in a business environment. 

 

 DBA004  PRINCIPLES OF MANAGEMENT 

 The aim of the module is to provide a general understanding of the science, theory and principles 

 of management and how they relate to the practice of managing. Above all, to address the needs 

   of individuals learning how to manage effectively in the contemporary competitive  

       environment. 

         DBA005  BUSINESS STATISTICS I 

  This module is a study of statistical methods, descriptive statistics and inferential statistics. 

        It uses a problem-solving approach that focuses on proper interpretation and use of 

   statistical information, while developing necessary understanding of the underlying  

    theory and techniques. 



 35 

CODE ECTS MODULE 

DBA 006 6 Introduction to Behavioural Economics 

DBA 007 6 Principles of Microeconomics 

DBA 008 Human Resource Management 6 

DBA 009 6 Leadership in Organizations  

DBA 010 Computer Fundamentals and Applications 6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Administration 

2 Years, Diploma 

Programme structure 

Year 1  -  Semester 2 

Business Administration 
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Business Administration 

DBA 006  INTRODUCTION TO BEHAVIOURAL ECONOMICS 

The aim of this module is to introduce the field of behavioral economics and focuses on 

the decision-making processes, both as an individual and in groups. The course focuses on 

some of the inherent biases in our decision processes and challenges the assumption of rationality in  

decision making. 

DBA007  PRINCIPLES OF MICROECONOMICS 

The aim of the module is to give students a thorough understanding of the principles of economics 

that are applied to the functions of individual decision makers, both consumers and producers, 

within the larger economic system. 

DBA008  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

The aim of the module is to emphasize personnel and human resource management activities as an 

integrative relationship of people, jobs and organization. To enable the student to realize the 

 Importance of effective personnel and human resource management for organizational performance. 

 DBA009  LEADERSHIP IN ORGANISATIONS 

 The aim of this module is to present the main theories of leadership and analyze factors that inflate 

 effective leadership. Students will discuss differences in leadership styles and analyze the impact 

 of culture. 

       DBA010  COMPUTER FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS 

  The aim of this module is to develop the students Information Technology skills, which are 

    relevant to business activities and to studying for the degree. It also develops the students 

        understanding of the role of Information Technology in Business. 
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CODE ECTS MODULE 

DBA 011 6 Managerial Finance 

DBA 012 6 Principles of Macroeconomics 

DBA 013 Introduction to Public Relations 6 

DBA 014 6 Marketing 

DBA 015 Business Ethics  6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Administration 

2 Years, Diploma 

Programme structure 

Year 2  -  Semester 3 

Business Administration 
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Business Administration 

DBA011  MANAGERIAL FINANCE 

This module offers an introductory comprehensive analysis of the main concepts  

prevailing in the area of Finance. The course begins with basic concepts, focusing on the 

economic environment (including financial markets), risk and the valuation process, and it 

then shows how specific techniques and decision rules can be used to help maximize the 

value of the firm. 

DBA012  PRINCIPLES OF MACROECONOMICS 

The aim of this module is to introduce the student to the concepts and tools of macroeconomic 

analysis. This course discusses the important economic theories and concepts that facilitate  

understanding economic events and questions. 

DBA013  INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS 

The aim of this module is to acquaint students with a basic understanding of the dynamic field of  

 public relations. It examines the history, theory, ethics, planning, evaluation, analysis, and global nature 

 of public relations. 

          DBA014  MARKETING 

 The aim of this module is to introduce students in the field of marketing, to develop the student’s 

   understanding of marketing and to appreciate the importance of the separate marketing functions, 

      the management of these functions, and how each function affects other functions within the 

         marketing domain. 

  DBA015  BUSINESS ETHICS 

      The aim of this course is to provide to the students an understanding of major ethical 

             terminology and basic ethical systems oriented towards business ethics. It aims to help 

         students understand the need to lead their careers as business people to  

    the ethical perspective. 
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CODE MODULE ECTS 

 Core Subjects  

DBA 016 Introduction to Sociology  6 

DBA 017 Business Law I 6 

DBA 018 Business Research Methods - Final Project 6 

 Total  ECTS 18 

 Elective Modules - Any Two  

DBA 019 Principles of Accounting II 6 

DBA 020 Business Law II 6 

DBA 021 Business Statistics II 6 

DBA 022 English II 6 

DBA 023 Operations Management   6 

DBA 024 Strategic Management 6 

DBA 025 Introduction to Psychology 6 

 Total ECTS 12 

Business Administration 

2 Years, Diploma 

Programme structure 

Year 2  -  Semester 4 

Business Administration 
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Business Administration 

DBA 016  INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 

The aim of the module is to provide a broad overview of sociology and how it applies to everyday life.  

Major theoretical perspectives and concepts are presented, including sociological imagination, culture, deviance,  

inequality, social change, and social structure. 

DBA017  BUSINESS LAW I 

The aim of the module is to provide a general introduction to the legal environment that  affects individuals, businesses,  

and business transactions. 

DBA018  BUSINESS RESEARCH METHODS - FINAL PROJECT 

The main objectives of the module are to provide an overview of the whole research process and appreciate the value of  

business research towards the effort of improvement the business environment. 

DBA019  PRINCIPLES OF ACCOUNTING II 

The aim of this module is to enable students to develop an understanding of the basic principles underlying the recording of  

 business transactions, and the ability to maintain the books of, and prepare final accounts, for sole traders. 

          DBA020  BUSINESS LAW II 

          The aim of the module is to present topics in business law beyond those covered in Business Law I. It provides a practical 

            understanding of the law of sales, nature and operation of negotiable instruments, law of insurance suretyship and    

  guarantee, carriage of goods, contracts of employment, partnerships, hire purchase and consumer credit, agency. 

      DBA 021  BUSINESS STATISTICS II 

         The aim of the module is to provide students with knowledge of the theory of hypothesis testing 

  on population means and cover in detail all aspects of Analysis of Variance. 

        DBA022  ENGLISH II 

   The aim of this module is to assist students gain knowledge on basic writing skills.  

         Aspects in Expository writing such as essay writing, the writing process, steps  

    in essay writing, patterns of essay development and special skills  

     are covered. 
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Business Administration 

DBA 023  OPERATIONS MANAGEMENT 

The aim of this module is to give a general understanding to students of the issues 

included in productions and operations management, design, operation and control 

of industrial enterprises, plant location, scheduling quality control, layouts, facilities, 

planning, material processing and inventory control. 

 

DBA024  STRATEGIC MANAGEMENT 

The aim of this module is to equip students with skills needed to analyze the business 

environment and, by considering organizations’ internal characteristics, plan strategically 

for organizational success. It will also expose students to information and analytical techniques 

relating to the general management “big picture”, thereby providing a cross-functional and 

strategic perspective. 

 

 DBA025  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 

 The aim of this module is to introduce the students to the scientific field of psychology, through the 

 study and critical review of the basic principles and theories of the various areas in psychology. 
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Business Management 
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2. Business Management 

4 Years, Bachelor of Arts - Accredited by CYQAA 

Duration of Studies: 4 Years 

Award: Bachelor of Arts in Business Management 

 

GENERAL OBJECTIVES 

 

The program introduces and familiarizes students with a broad range of Business 

Management disciplines. In addition, the program is designed to offer students the fundamental business  

theories and develop in them the skills essential for competitiveness In the 21st century. The courses offered  

through the program constitute a balance between the academic and practical directions. Upon graduations  

students are prepared for the industry and/or for further studies. 

Language: English 

ENTRY REQUIREMENTS 

Secondary School Leaving Certificate 

or equivalent 
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CODE ECTS MODULE 

BBA 001 6 Organizational Behavior  

BBA 002 6 Principles of Accounting I 

BBA 003 English I 6 

BBA 004 6 Business Research Methods 

BBA 005 Business Statistics I 6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Management 

4 Years, Bachelor of Arts 

Programme structure 

Year 1  -  Semester 1 

Business Management 

CODE ECTS MODULE 

BBA 006 6 Introduction to Public Relations 

BBA 007 6 Principles of Accounting II 

BBA 008 Human Resource Management 6 

BBA 009 6 English II 

BBA 010 Computer Fundamentals & Applications 6 

 TOTAL ECTS 30 

Year 1  -  Semester 2 
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Business Management 

BBA001  ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

The aim of this module is to provide an introduction to the field of Organizational Behavior and make students  

appreciate the role that individuals, groups and systems have on behavior in organizations. 

BBA002  PRINCIPLES OF ACCOUNTING I 

The aim of this module is to enable students to develop an understanding of the basic principles  

underlying the recording of business transactions, and the ability to maintain the books of, and prepare 

final accounts, for sole traders. 

BBA003  ENGLISH I 

The aim of this module is to provide to develop the effective and appropriate use of English for the 

purpose of communicating information in both oral and written forms in a business environment. 

BBA004  BUSINESS RESEARCH METHODS - FINAL PROJECT 

The main objectives of the module are to provide an overview of the whole research process and 

  appreciate the value of business research towards the effort of improvement the business  

  environment. 

 BBA005  BUSINESS STATISTICS I 

 This module is a study of statistical methods, descriptive statistics and inferential statistics.  

  It uses a problem-solving approach that focuses on proper interpretation and use of statistical 

       information, while developing necessary understanding of the underlying theory and  

         techniques. 
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Business Management 

BBA006  INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS 

The aim of this module is to acquaint students with a basic understanding of the dynamic 

field of public relations. It examines the history, theory, ethics, planning, evaluation,  

analysis, and global nature of public relations. 

BBA007  PRINCIPLES OF ACCOUNTING II 

The aim of this module is to enable students to develop an understanding of the basic principles  

underlying the recording of business transactions, and the ability to maintain the books of, and prepare 

final accounts, for sole traders. 

BBA008  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

The aim of this module is to emphasize personnel and human resource management activities as an 

integrative relationship of people, jobs and organization. To enable the student to realize the  

importance of effective personnel and human resource management for organizational performance. 

 BBA009  ENGLISH II 

 The aim of this module is to assist students gain knowledge on basic writing skills. Aspects in  

  Expository writing such as essay writing, the writing process, steps in essay writing, patterns of  

  essay development and special skills are covered. 

  BBA010  COMPUTER FUNDAMEΝTALS & APPLICATIONS 

     The aim of this module is to develop the students Information Technology skills, which are 

          relevant to business activities and to studying for the degree. It also develops the students 

    understanding of the role of Information Technology in Business. 
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CODE ECTS MODULE 

BBA 011 6 Managerial Finance 

BBA 012 6 Principles of Management 

BBA 013 Introduction to Psychology 6 

BBA 014 6 Principles of Microeconomics 

BBA 015 Business Ethics  6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Management 

4 Years, Bachelor of Arts 

Programme structure 

Year 2  -  Semester 3 

Business Management 

CODE ECTS MODULE 

BBA 016 6 Operations Management 

BBA 017 6 Marketing 

BBA 018 Business Law I 6 

BBA 019 6 Principles of Macroeconomics 

BBA 020 Introduction to Sociology 6 

 TOTAL ECTS 30 

Year 2  -  Semester 4 
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Business Management 

BBA011  MANAGERIAL FINANCE 

This module offers an introductory comprehensive analysis of the main concepts  

Prevailing in the area of Finance. Begins with basic concepts, focusing on the economic 

environment risk and the valuation process, and it then shows how specific techniques and decision 

rules can be used to help maximize the value of the firm. 

BBA012  PRINCIPLES OF MANAGEMENT 

The aim of this module is to provide a general understanding of the science, theory and 

principles of management and how they relate to the practice of managing. 

BBA013  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 

The aim of this module is to introduce the students to the scientific field of psychology through the 

study and critical review of the basic principles and theories of the various areas in psychology. 

 BBA014  PRINCIPLES OF MICROECONOMICS 

 The aim of this module is to give students a thorough understanding of the principles of 

 economics that are applied to the functions of individual decision makers, both consumers and 

 producers, within the larger economic system. 

 BBA015 BUSINESS ETHICS 

  The aim of this module is to provide to the students an understanding of major ethical  

      terminology and basic ethical systems oriented towards business ethics. It aims to help students 

           understand the need to lead their careers as business people to the ethical perspective. 
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Business Management 

BBA016  OPERATIONS MANAGEMENT 

The aim of this module is to give a general understanding to students of the issues included in productions 

 and operations management, design, operation and control of industrial enterprises, plant location,  

scheduling quality control, layouts, facilities, planning, material processing and inventory control. 

BBA017  MARKETING 

The aim of this module is to introduce students in the field of marketing, to develop the student’s 

understanding of marketing and to appreciate the importance of the separate marketing functions, 

the management of these functions, and how each function affects other functions within the marketing 
domain. 

BBA018  BUSINESS LAW I 

The aim of the module is to provide a general introduction to the legal environment that affects 

individuals, businesses, and business transactions. Students will understand the importance of contract 

 law and create awareness on the requirements for the formation of a contract, of the remedies for 

 breach of contract and of the main principles of contract law. 

 BBA019  PRINCIPLES OF MACROECONOMICS 

 The aim of this module is to introduce the student to the concepts and tools of macroeconomic 

 analysis. This course discusses the important economic theories and concepts that facilitate  

      understanding economic events and questions. 

  BBA020  INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 

  The aim of this module is to provide a broad overview of sociology and  

        how it applies to everyday life. Major theoretical perspectives and  

   concepts are presented, including sociological imagination,  

    culture, deviance, inequality, social change, and social  

     structure. 
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CODE ECTS MODULE 

BBA 021 6 Strategic Management 

BBA 022 6 Cross-Culture Management 

BBA 023 Business Law II 6 

——— 6 Elective Modules From Pages  57-58 

——— Elective Modules From Pages  57-58 6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Management 

4 Years, Bachelor of Arts 

Programme structure 

Year 3  -  Semester 5  

Business Management 

CODE ECTS MODULE 

BBA 024 6 Change Management 

BBA 025 6 Leadership in Organizations 

BBA 026 Project Management 6 

——— 6 Elective Modules From Pages  57-58 

——— Elective Modules From Pages  57-58 6 

 TOTAL ECTS 30 

Year 3  -  Semester 6 
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Business Management 

BBA021  STRATEGIC MANAGEMENT 

The aim of this module is to equip students with skills needed to analyze the business 

environment and, by considering organizations’ internal characteristics, plan strategically 

for organizational success. 

 

BBA022  CROSS-CULTURAL MANAGEMENT 

The aim of this module is to enhance the ability of students to interact effectively with people 

from cultures other than their own, specifically in the context of international business. The 

course is aimed at significantly improving the ability of practicing managers to be effective 

global managers. 

 

 BBA023  BUSINESS LAW II 

 The aim of this module is to present topics in business law beyond those covered in Business 

 Law I. It provides a practical understanding of the law of sales, nature and operation of 

 negotiable instruments, law of insurance suretyship and guarantee, carriage of goods, contracts 

 of employment, partnerships, hire purchase and consumer credit, agency. 

 

 

          Elective Modules - Pages 57-58 
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Business Management 

BBA024  CHANGE MANAGEMENT 

The aim of this module is to present a picture of the constant change in the business and 

social environment and discuss the impact on individuals and organizations. In addition, 

through the course, students will improve skills in analyzing data for the purpose of 

resolving issues related to change management. 

 

BBA025  LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS 

The aim of this module is to present the main theories of leadership and analyse factors that 

inflate effective leadership. Students will discuss differences in leadership styles and analyse the 

impact of culture. 

 

 BBA026  PROJECT MANAGEMENT 

 The aim of this module is to provide an integrative view of project management. Topics include 

 project selection, project organization, budgeting and cost estimation, progress and performance 

 measurement and evaluation, and project auditing. Project planning and control techniques, such 

 as CPM and PERT, are also covered. 

 

 

          Elective Modules - Pages 57-58 
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CODE ECTS MODULE 

BBA 027 6 Business Statistics II 

BBA 028 6 Business Readiness 

BBA 029 Final Project I 6 

——— 6 Elective Modules From Pages  57-58 

——— Elective Modules From Pages  57-58 6 

 TOTAL ECTS 30 

Business Management 

4 Years Bachelor of Arts 

Programme structure 

Year 4  -  Semester 7 

Business Management 

CODE ECTS MODULE 

BBA 030 6 Final Project II 

——— 6 Elective Modules From Pages  57-58 

——— Elective Modules From Pages  57-58 6 

——— 6 Elective Modules From Pages  57-58 

——— Elective Modules From Pages  57-58 6 

 TOTAL ECTS 30 

Year 4  -  Semester 8 



 54 

Business Management 

BBA027  BUSINESS STATISTICS II 

The aim of this module is to provide students with knowledge of the theory of hypothesis 

testing on population means and cover in detail all aspects of Analysis of Variance.  It will 

introduce several statistical methods that are used for a wide variety of applications.  It covers 

making inference based on two samples, analysis of variance, simple linear regression, 

categorical data analysis and nonparametric statistics. 

 

BBA028  BUSINESS READINESS 

The aim of this module is to assist students to recognize their own ‘business readiness’ (employability 

and added value).  Through this course they will be able to communicate their business readiness 

positively their Curriculum Vitae (CV), on-line profile and during employment selection processes 

and be able to outline the value of their business degree. 

 

 BBA029  FINAL PROJECT I 

 The aim of this module is to assist students to identify their research topic and prepare a draft 

 proposal setting their aim, objective and research questions. Students will be also asked to 

   analyse the existing literature on the chosen topic. 

 

 

          Elective Modules - Pages 57-58 



 55 

Business Management 

BBA030  FINAL PROJECT II 

 

The aim of this module is to enable students to develop further the skills and knowledge 

gained on the course by applying them to the analysis of a specific business problem or 

issue, via a substantial piece of independent work carried out over an extended period. 

Students will demonstrate proficiency in the design of a research project, application of 

appropriate research methods, collection and analysis of data, and presentation of results. 

 

 

          Elective Modules - Pages 57-58 
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CODE MODULE ECTS 

BBA031 Advertising & Sales Promotion 6 

BBA032 Analytical Decision Making 6 

BBA033 Auditing  6 

BBA034 Business & Professional Communication 6 

BBA035 Business Information Systems 6 

BBA036 Consumer Behavior  6 

BBA037 Corporate Finance I 6 

BBA038 Corporate Finance II 6 

BBA039 Electronic Business 6 

BBA040 Financial Markets & Institutions 6 

BBA041 Health & Safety 6 

BBA042 Advanced Accounting I 6 

BBA043 Advanced Accounting II 6 

BBA044 Innovation Management 6 

BBA045 Intermediate Accounting I 6 

BBA046 Intermediate Accounting II 6 

BBA047 International Business 6 

Business Management 

4 Years, Bachelor of Arts 

Programme structure - Electives 

Business Management 
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CODE MODULE ECTS 

BBA048 International Finance 6 

BBA049 International Marketing 6 

BBA050 Internship 6 

BBA051 Introduction to Business Mathematics 6 

BBA052 Marketing & Social Responsibility  6 

BBA053 Performance Management 6 

BBA054 Quality Assurance Management 6 

BBA055 Taxation  6 

Business Management 

4 Years, Bachelor of Arts 

Programme structure - Electives 

Business Management 
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ELECTIVE MODULES 
BBA031  ADVERTISING & SALES PROMOTION 

The module deals with the dynamic conception of sales promotion and advertising that’s effect on the  

consumer. The aim of the course is to achieve an understanding of the total contribution made to the  

marketing function by all the activities which, taken together, make up advertising and sales promotion. 

BBA032  ANALYTICAL DECISION MAKING 

The aim of this module is to introduce students to the basic principles of operational research/  

management science and to familiarize them with its basic concepts, methods and tools. 

BBA033  AUDITING 

The aim of this module is to provide an overview of the purpose and scope of the role of the external audit and its  

regulatory and ethical framework. 

BBA034  BUSINESS & PROFESSIONAL COMMUNICATION 

The aim of this module is to help students build confidence in preparing and delivering informative and persuasive 

speeches. Topics include subject selection, audience analysis, research, organization, and the use of voice and body in 

 speech delivery. 

 BBA035  BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 

 The aim of this module is to explain the different types of information systems for a business setting 

 and help the students identify the various risks when implementing them. 

 BBA036  CONSUMER BEHAVIOR 

 The aim of this module is to provide students with a comprehensive presentation of the concepts 

 and principles involved in the study of buyer behavior. It also aims at giving the student the  

    ability to understand and evaluate the importance of consumer behavior in a strong competitive environment. 

      BBA037  CORPORATE FINANCE I 

           The aim of this module is to provide an introduction to the basic concepts in corporate finance and their 

   application to valuation of risky assets including stocks, bonds and entire corporations, corporate financial 

        policy decisions including dividend, capital structure and risk management policies, etc. 

   BBA038  CORPORATE FINANCE II 

       The aim of this module is to explain the basic concepts of corporate financing and risk  

    management. The examines securities and securities markets with an emphasis on pricing,  

                investment characteristics and their use by corporations to manage risk. 
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ELECTIVE MODULES 
BBA039  ELECTRONIC BUSINESS 

The aim of this module is to give an understanding of e-business to students and to introduce them to new  

initiatives in e-business, the extent of promotion of e-business ventures through all media, and the concern  

of governments about the potential impact of the internet in society, mobile, technologies etc. 

BBA040  FINANCIAL MARKETS & INSTITUTIONS 

The aim of this module is to provide a general knowledge to students about the structure and  operation of the  

different financial institutions and understand their role in the decision-making process. 

BBA041  HEALTH & SAFETY 

The aim of this module is to provide knowledge in the field of safety and health at work. This course will explain the  

appropriate and adequate levels of safety and health at work for the elimination or drastic reduction of work accidents  

and occupational diseases. 

BBA042  ADVANCED ACCOUNTING I 

The aim of this module is to enable students to understand the basic principles underlying the recording of business  

transactions and develop the ability to prepare and interpret accounts for sole traders, partnerships, non-trading  

        organizations, limited companies and groups of companies in accordance with basic accounting conventions and current  

        accounting practice. 

 BBA043  ADVANCED ACCOUNTING II 

           The aim of this module is to enable students to understand the basic principles underlying the recording of business 

             transactions and develop the ability to prepare and interpret accounts for sole traders, partnerships, non-trading  

               organizations, limited companies and groups of  companies. Students who attempt this qualification must have the 

                  knowledge and skills equivalent to the LCCI IQ Level 1 Certificate in Book-keeping and Level 2 Certificate in  

                      Book-keeping and Accounts qualifications. 

                              BBA044  INNOVATION MANAGEMENT 

    The aim of this module is to provide students with basic concepts and awareness in technological  

        innovation and an understanding of the challenges and opportunities that small and large firms face in 

              relation to this. The course has an integrated approach to tackling the complex concepts in and 

       knowledge about technological innovation in relation to technological development. 
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ELECTIVE MODULES 
BBA045  INTERMEDIATE ACCOUNTING I 

The aim of this module is to enable students to understand the basic principles  

underlying the recording of business transactions and develop the ability to prepare and 

 interpret accounts for sole traders, partnerships, non-trading organisations and limited 

companies. 

BBA046  INTERMEDIATE ACCOUNTING II 

The aim of this module is to enable students to understand the basic principles underlying the 

 recording of business transactions and develop the ability to prepare and interpret accounts for sole 

traders, partnerships, non-trading organisations and limited companies. Students attempting this 

qualification should have the knowledge and skills equivalent to the LCCI IQ Level 1 Book-keeping 

qualification. 

BBA047  INTERNATIONAL BUSINESS 

The aim of this module is to cover in detail the various factors of the complex international business 

environment and provide students with in-depth knowledge on the required skills and competences 

       in the international business arena. 

 BBA048  INTERNATIONAL FINANCE 

         The aim of this module is to provide the knowledge on the structure and functioning of foreign currency 

           markets and of the factors that determine the exchange rates of currencies. It will also explain the analysis of 

              investment decision-making and the financing of companies and institutions from a global perspective. 

 BBA049  INTERNATIONAL MARKETING 

   The aim of this module is to introduce the student to a systematic treatment of marketing on 

       a global scale. Emphasis will be given on the conceptual and analytical tools that enable 

           marketing managers to better exploit the opportunities and avoid the pitfalls of global marketing. 

  BBA050  INTERNSHIP 

      The aim of this module is to provide students with a unique experiential learning 

   opportunity, related to business, and enable them to select an internship area 

       among a variety of business-related disciplines, in order to create a distinguishing independent 

     learning experience. 
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ELECTIVE MODULES 
BBA051  INTRODUCTION TO BUSINESS MATHEMATICS 

The aim of this module is to provide the student a solid foundation in mathematics 

sufficient for the study a degree level. This course reviews the fundamentals in arithmetic 

and basic algebra to demonstrate the applicability of general mathematics in a professional 

setting. It is designed to provide the student with techniques in the use of basic mathematical 

calculations for the solution of typical business problems. 

BBA052  MARKETING & SOCIAL RESPONSIBILITY 

The aim of this module is to provide students with a comprehensive understanding of the  

Philosophy of Corporate Social Responsibility, its Basic Concepts and Processes. Students will be  

introduced the fundamentals of Societal Marketing with emphasis on the “social”, “cause” and  

“values-based” marketing. 

BBA053  PERFORMANCE MANAGEMENT 

The aim of this module is to develop an understanding of the principles behind performance 

Assessment and develop a working knowledge of how to effectively apply these processes/ 

 techniques to improve planning and decision making, assist budget formulation and justification, 

 enhance transparency and accountability with stakeholders. 

 BBA054  QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT 

 The aim of this module is to assist students to understand the key concepts and the evolution of 

 quality management as a strategic tool. Students will understand the process improvement 

 tools and appreciate the importance of the quality management standards. 

    BBA055  TAXATION 

       The aim of this module is to provide students with knowledge regarding the different personal and business  

          tax schemes. Students will be able to understand the local tax system and construct computations for the  

  existing taxations. 
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3. Business Administration MBA 

18 Months, 90 ECTS, MBA – Accredited by CYQAA 

Duration of Studies: 18 Months 

Award: Master of Business Administration 

 

GENERAL OBJECTIVES 

 

The programme has been designed with an industry focus and aims to provide students 

with a solid foundation of business education enabling them to become effective 

managers anywhere in today’s globally competitive fast changing environment.  The 

programme is highly integrated in context and practical by remaining close to actual  

business practice.  It aspires to assist students to develop their management and leadership 

skills, operate effectively in a multicultural environment and to adapt quickly to changing 

social, political, legal and economic conditions. 

 

 The following specialisations are available: 

 MBA in Management 

 MBA in Marketing 

 MBA in Human Resource Management 

 MBA in Public Administration 

Language: English 

ENTRY REQUIREMENTS 

Secondary School Leaving Certificate 

or equivalent—Bachelor Degree 
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CODE MODULE ECTS 

MBAF001 Foundation in Management  0 

MBAF002 Foundation in Economics 0 

MBAF003 Foundation in Accounting 0 

 TOTAL ECTS 0 

Business Administration ΜΒΑ 

18 Months or 3 Semesters, plus an optional foundation year,  MBA 

Programme structure 

Foundation Course 

Business Administration 

CODE MODULE ECTS 

MBA001 Financial Performance Management 7.5 

MBA002 Sustainable Business Strategy 7.5 

MBA003 Research Methods 7.5 

MBA004 Leadership & Change Management  7.5 

 TOTAL ECTS 30 

Semester 1 
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Business Administration 

 

MBAF 001  FOUNDATION IN MANAGEMENT 

The aim of this module is to provide a general understanding (foundation) of the  

science, theory and principles of management and how they relate to the practice of 

managing. Above all, to address the needs of individuals learning how to manage effectively 

in the contemporary competitive environment. The basic managerial functions of planning, 

organizing, leading, and controlling are examined in depth. 

 

MBAF 002  FOUNDATION IN ECONOMICS 

The aim of this module is to introduce students to the fundamental and essential economic  

principles and understand the challenges and problems that consumers, organizations and 

governments face. Students will evaluate how any economy is linked to and affected by the business 

environment. 

 

 MBAF 003  FOUNDATION IN ACCOUNTING 

 The aim of this module is to enable students to develop an understanding of the basic principles 

 underlying the recording of business transactions, and the ability to maintain the books of, and 

 prepare final accounts, for sole traders. This includes the record of double-entry bookkeeping of 

 simple transactions concerning the purchase and sale of goods and the receipt and payment of 

 cash. 
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Business Administration 

MBA 001  FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT 

The aim of this module is to apply the accounting cycle for business and illustrate 

knowledge of key accounting issues for partnerships and corporations. Through the 

course, students will analyze how financial statements can be used in the decision-taking 

procedure and apply managerial accounting techniques and tools. 

 

MBA 002  SUSTAINABLE BUSINESS STRATEGY 

The aim of this module is to discuss the interconnection and the relation of strategic issues and 

how decisions set the overall direction of a company and determine its viability in the complex 

and dynamic business environment. Throughout the course, students will learn how to examine 

the strategic position of a company, by assessing the different business environments and analyse 

strategic choices. 

 

 MBA 003  RESEARCH METHODS 

 The main objectives of this module are to develop a knowledge and understanding of research 

  techniques suitable in a business environment.  It illustrates the structure of the research process 

  starting with a decision on the topic of research.  It examines the need for a critical review of the 

  current literature on the chosen topic to help clearly establish the aims and objectives of the 

   study.  Once established, it provides an understanding of how to achieve those aims and 

    objectives in either a qualitative or quantitative environment.  The ultimate objective of the  

        course is to satisfactorily prepare the research proposal for the dissertation. 

 

  MBA 004  LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT 

  The aim of this module is to challenge students to consider the practical issues associated with effective  

        change leadership from a range of different conceptual perspectives  and so be better equipped within  

   the workplace. A key organisational challenge is to bring about beneficial change.  Change for some 

         organisations is in itself not enough and only  transformation will do.  Effective leadership  

    of such processes is clearly of vital importance. 
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CODE MODULE ECTS 

——— Concentration Core Module (from Pages 68-75) 7.5 

——— Concentration Core Module (from Pages 68-75) 7.5 

——— Concentration Core Module (from Pages 68-75) 7.5 

——— Concentration Core Module (from Pages 68-75) 7.5 

 TOTAL ECTS 30 

 

Business Administration ΜΒΑ 

18 Months or 3 Semesters, plus an optional Foundation  Course, MBA 

Programme structure 

Semester 2 

Business Administration MBA 

CODE MODULE ECTS 

MBA010 Final Thesis 30 

 TOTAL ECTS 30 

       Semester 3 
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Business Administration MBA 

SPECIALISATION MODULES 

MBA IN MANAGEMENT 

Core Modules 

 

MBA 011  STRATEGIC MARKETING 

The aim of this module is to outline the essentials of marketing theory and offers a structured 

approach to identifying, understanding and solving marketing problems.  Students will be  

learning how to describe marketing operations by examining issues such as product policies, pricing, 

marketing communications, distribution channels and marketing research and familiarize 

themselves with the components of a strategic marketing plan. 

 MBA 016  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & ORGANISATIONS DEVELOPMENT 

 The aim of this module is to demonstrate an overview of concepts on managing issues related 

 to human resources within an organisation and underline the importance of this in relation to 

 the improvement of the organisation’s market position. Students will discuss the importance 

 of critical thinking and problem solving and changing tactics in relation to human resources issues. 

                              

                            Elective Modules - Any Two 

  MBA005  OPERATIONS & QUALITY MANAGEMENT 

  The aim of this module is to discuss the strategic role of operations management in 

  organisations and examine how to design various systems in order to support strategy  

   and gain competitive advantage in the marketplace. 

               MBA006  GLOBAL BUSINESS 

               The aim of this module is to examine fundamental issues related to conducting 

                business and managing in the international business environment. 
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MBA007  PROJECT MANAGEMENT 

Mastering project management is crucial to organisations in the 21st century.  Recognising 

the importance of both tools and techniques as well as human and organisational factors in 

achieving project success, the module enables students to learn the ‘hard’ science essential 

for project managers today. 

 

MBA 008  INNOVATION MANAGEMENT 

The aim of this module is to understand how to create value and find new market applications for 

technologies, products and services in the marketplace, as well as, become familiar with the  

importance of incremental and radical innovation in modern organisations. 

MBA 009  FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

The aim of this module is to evaluate the different types of financial risks and the various 

instruments available to face them and understand the available defensive strategies. 

 

 After completion of the course students are expected to be able to: 

 - evaluate ways to manage interest rate risk with forward rate agreements 

 - create foreign exchange hedging strategies 

 - evaluate basic forward and futures strategies for managing commodity risk 

 - evaluate opportunities to develop a risk management policy 

 - evaluate and analyse strategies for estimating risks. 
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MBA IN MARKETING 

Core Modules 

 

MBA 011  STRATEGIC MARKETING 

The aim of this course is to outline the essentials of marketing theory and offers a structured 

approach to identifying, understanding and solving marketing problems. Students will be  

learning how to describe marketing operations by examining issues such as product policies, pricing, 

marketing communications, distribution channels and marketing research and familiarize  

themselves with the components of a strategic marketing plan. 

MBA 012  DIGITAL MARKETING 

The aim of this module is to appreciate the strategic importance of digital marketing and to 

know how to apply this knowledge to build brands and drive sales. 

Elective Modules - Any Two 

 
         MBA008  INNOVATION MANAGEMENT 

        The aim of this module is to understand how to create value and find new market applications 

         for technologies, products and services in the marketplace, as well as, become familiar 

          with the importance of incremental and radical innovation in modern organisations. 

 MBA013  GLOBAL BRAND MANAGEMENT 

   The aim of this module is to teach students the foundations of what is a brand, what 

      a brand can and cannot offer, the factors that are important in building and main- 

          training a positive brand image as well as building brand equity and finally how to 

               develop a brand from a national brand into a global brand. The module will study 

                    different brand categories including for example manufacturer/private-label 

                         brands and luxury brands. 
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SPECIALISATION MODULES 

MBA014  GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

True global productions, it is inescapably enmeshed in the material network of its making 

The purpose of this module is twofold. First, to provide the principles of Supply Chain 

Management. Second, to identify the impacts of the Industry 4.0 changes on Supply Chain 

Management (SCM) and Logistics. The new industrial revolution brings many technological 

innovations, and the production-supporting management areas should be changed accordingly. 

Regarding the Industry 4.0 terminology, this module follows the main changes of Industry 4.0 

and the current issues, introducing new perspectives of SCM and Logistics. 

 

MBA 015  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

The aim of this module is to emphasise the need or a new strategic decision-making approach 

based on Corporate Social Responsibility and Business Ethics and understand the main  

concepts, issues and practices on this approach. 

 

 After completion of the course students are expected to be able to: 

  - display knowledge of the concepts of corporate social responsibility, corporate social 

       performance and citizenship 

  - be aware of the controversies and issues relating to corporate social responsibility 

  - have a basic understanding of social issues and stakeholder management 

  - demonstrate knowledge of policies and practices relating to corporate social  

        responsibility, particularly in the areas of employee relations, corporate operations in  

        conflict zones and community investment. 
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SPECIALISATION MODULES 

MBA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Core Modules 

MBA 016  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & ORGANISATIONS DEVELOPMENT 

The aim of this module is to demonstrate an overview of concepts on managing issues related to 

human resources within an organisation and underline the importance of this in relation to the 

improvement of the organisation’s market position. Students will discuss the importance of  

critical thinking and problem solving and changing tactics in relation to human resources issues. 

MBA 018  PERFORMANCE MANAGEMENT 

The aim of this module is to focus on the use of strategic aspects of performance management. 

Students will discover how performance improvement is achieved throughout the organisation, 

for individual, team and organisational effectiveness. They will also evaluate how the 

continuous training and development of individuals will enhance performance and working relationships. 

Elective Modules - Any Two 

 
 MBA005  OPERATIONS & QUALITY MANAGEMENT 

 The aim of this module is to discuss the strategic role of operations management in  

  organisations and examine how to design various systems in order to support strategy  

   and gain competitive advantage in the marketplace. 

   MBA017   MANAGING DIVERSITY IN ORGANISATIONS 

     The aim of this module is to communicate the needed skills to adapt successfully 

         to the demographic changes rapidly occurring in the workspace. Students will be 

            able to create individual awareness of the issues of diversity and how to  

                effectively cope with them. Also, they will learn how to organize work, based  

        on an understanding of the impact of diversity in relation to group  

              dynamics, values, motivation and conflict. 
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MBA019  EMPLOYEE RELATIONS 

The aim of this module is to provide an in-depth investigation of human resource manage- 

management in the context of union-management relations. Students will emphasize on how  

and why trade unions are established, understand their legal context and delineate the changing 

competitive environment in labor management relations.  Finally, the course will cover the  

dynamics of the collective negotiating process, including the determinants of negotiating power, 

preparation of labor contract demands, the examination of trade union-management relations 

and negotiation tactics. 

 

MBA 020  COACHING AND MENTORING 

The aim of this module is to explore the role of a mentor/coach and develop intrapersonal and 

interpersonal skills to the potential HR leaders. Students will develop their communication 

skills and learn how to act ethically and professionally, and effectively solve problems. 

 

 After completion of the course students are expected to be able to: 

 - critically assess a range of models and frameworks of coaching and of mentoring 

 - apply an informed and critical understanding of psychological theories and concepts 

  informing the design and use of coaching and of mentoring 

 - design organisation- based coaching strategies and mentoring strategies and  

  programmes, taking account of a range of contextual factors 

 - provide skilled, professional and effective coaching and mentoring services to 

  individuals in a range of organizational, professional and personal contexts 

 - Act ethically and professionally with regard to equality of opportunity and diversity 

   in coaching and mentoring practice and to continuous personal and professional 

        development. 



 73 
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SPECIALISATION MODULES 

MBA IN PUBLIC ADMINISTRATION 

Core Modules 

MBA 021  PUBLIC MANAGEMENT & GOVERNANCE 

The aim of this module is to introduce participants to the key concepts and principles in the 

management and governance of public organisations. The objectives are to provide students 

with a grounding in the development of public management and in the principles of good govern- 

ance, social inclusion and community cohesion, the role of the state in provision and commission- 

ing of public services; the nature of public accountability, forms of democracy, ethics, corruption 

and institutional aspects of governance. 

MBA 022  PUBLIC GOVERNANCE & POLICY NETWORKS 

The aim of this module is to analyze public sector networks, involving public, private and 

third sector organizations, at local and international level. The course intends to evaluate 

the existing interdependencies, to assess critically networks governances and functioning 

 modes in order to provide students with tools to re-design them. 

 Elective Modules - Any Two 

 MBA 009  FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 The aim of this course is to evaluate the different types of financial risks and the various 

 instruments available to face them and understand the available defensive strategies. 

 After completion of the course students are expected to be able to: 

     - evaluate ways to manage interest rate risk with forward rate agreements 

       - create foreign exchange hedging strategies 

           - evaluate basic forward and futures strategies for managing commodity risk 

  - evaluate opportunities to develop a risk management policy 

       - evaluate and analyze strategies for estimating risks. 



 74 

Business Administration MBA 

MBA 023  SOCIAL PROBLEMS 

The aim of this module is to introduce students to the ways in which "social problems" 

come to be defined within societies and the factors shaping social policy responses to such 

problems. Key to this course is the focus on a range of social problems and the use of  

sociological theory to understand the social-economic processes surrounding the construction of 

of issues as social problems and attempts by policymakers to address them. 

 

MBA 024  STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC & NON-PROFIT ORGANISATIONS 

The aim of this module is to discuss the interconnection and the relation of strategic issues 

and how decisions set the overall direction of a company and determine its viability in the 

complex and dynamic business environment. Throughout the course, students will learn how 

to examine the strategic position of a company, by assessing the different business environ 

ments and analyse strategic choices. 

 

 MBA 025  LEADERSHIP & ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN THE PUBLIC SECTOR 

 The aim of this module is to examine theories of individual behavior and leadership within local  

 government organizations. In particular, the course focuses on management in the public 

 sector, theories of leadership, roles and relationships, the structures and culture of local  

 government organizations, notions of motivation in the public sector, the empowerment of staff  

  and organizational change. 



 75 

4. Hospitality & Tourism Administration 

4 Years Bachelor of Arts - Accredited by CYQAA 

Duration of Studies: 4 Years 

Award: Bachelor of Arts in Hospitality & Tourism Administration 

 

GENERAL OBJECTIVES 

 

This degree programme has been designed to provide high quality education by exposing 

students to various aspects of the hospitality and tourism management industry.  The  

programme will assist students to gain the needed education, knowledge and expertise as  

tomorrow’s hospitality and tourism business managers.  The curriculum has been developed  

 so that students will be able to acquire knowledge that will be valuable for their hospitality and 

 tourism business careers, as well as to understand the basic functions, objectives and tools 

 of management that are common to all managerial roles. Required and elective courses 

 have been developed as to give students a strong sense of managerial responsibilities needed 

   in hospitality and tourism businesses. It is expected that graduates upon successful  

   graduation will be hired in supervisory or trainee management positions in various hospitality and 

   and tourism businesses.     
Language: English 

ENTRY REQUIREMENTS 

Secondary School Leaving Certificate 

or equivalent 
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CODE MODULE ECTS 

TOU100 Introduction to the Hospitality & Tourism 

Industry  

6 

ECO104 Microeconomics 6 

ENG200 English Writing 6 

ACC103 Accounting I 6 

CSC100 Computer Applications 6 

 TOTAL ECTS 30 

Hospitality & Tourism Administration 
4 Years, Bachelor of Arts 
 
Programme structure 
 
Year 1   -   Semester 1 

Hospitality & Tourism Administration 

Year 1  -  Semester 2 

CODE MODULE ECTS 

MGT101 Introduction to Management 6 

TOU318 Contemporary Issues in Tourism & Hospitality 

Industry  

6 

ACC203 Accounting II 6 

ENG210 Advanced English 6 

BUS502 Research Methodology I 6 

 TOTAL ECTS 30 
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Hospitality & Tourism Administration 

TOU100  INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY & TOURISM INDUSTRY 

Students are introduced in the opportunities, careers, responsibilities and trends of 

the hospitality and tourism industry. 

 

ECO104  MICROECONOMICS 

This module will develop reasoning and problem-skills. Students will understand what is 

meant by ‘thinking like an economist’. The purpose of this course is to help students develop an 

understanding of the links between current economic problems and economic theory. 

 

ENG200  ENGLISH WRITING 

This module brings to the learning process a freshness and vitality that further stimulates the learner’s 

active assimilation of material, and encourages the learner to develop self-expression through either 

formal or colloquial English. 

 

 ACC103  ACCOUNTING I 

 This module is an introduction to accounting. Its main aim is to provide students with the basic techniques 

 and skills required in order to prepare a set of financial statements comprising an income statement, a 

 balance sheet and a cash flow statement. 

 

  CSC100  COMPUTER APPLICATIONS 

  This module introduces students to computer applications, focusing on microcomputer technology  

  emphasizing file management, utilizing various operating system commands, statistical tools such as excel,  

        database software such as Access, presentation software such as PowerPoint. 
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Hospitality & Tourism Administration 

 

MGT101  INTRODUCTION TO MANAGEMENT 

The objectives of the module are to provide a broad introduction to theories of management, and to  

appraise their relevance to contemporary management practice. 

 

 

TOU318  CONTEMPORARY ISSUES IN TOURISM & HOSPITALITY 

This module seeks to leverage the knowledge students have obtained in previous courses to enable effective 

consideration of the contemporary issues that emerging professionals will face. 

 

 

ACC203  ACCOUNTING II 

This module builds on Accounting I and its purpose is to cover advanced aspects of financial accounting.  It 

also covers introductory aspects of management accounting. 

 

 

 ENG210  ADVANCED ENGLISH 

 This module provides material and exercises to develop the advanced language skills and competence  

 required in everyday life. 

 

 

  BUS502  RESEARCH METHODOLOGY I 

  The main objectives of the module are to provide an overview of the whole research process and  

                              appreciate the value of business research towards the effort of improvement the business  

                                  environment. 
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CODE MODULE ECTS 

MGT301 Operations Management  6 

MKT303 Marketing  6 

MGT202 Organizational Behavior  6 

——— Elective Module from Pages 87-88  6 

——— Elective Module from Pages 87-88  6 

 TOTAL ECTS 30 

Hospitality & Tourism Administration 
4 Years,  Bachelor of Arts 
 
Programme structure 
 
Year 2  -  Semester 3 

Hospitality & Tourism Administration 

Year 2  -  Semester 4 

CODE MODULE ECTS 

HOSP200 Front Office Operations  6 

HOSP202 Housekeeping & Maintenance Management  6 

HOSP205 Restaurant Operations Management  6 

——— Elective Module from Pages 87-88 6 

HOSP114 Summer Practicum I—Front Office Operations 6 

 TOTAL ECTS 30 
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Hospitality & Tourism Administration 

MGT301  OPERATIONS MANAGEMENT 

This module introduces students to the latest and the most important issues facing  

Operations Management managers and to create a competitive advantage for students in the 

marketplace by conveying a set of skills and tools that they can apply to identify such issues. 

MKT303  MARKETING 

This module aims to provide learners with an introduction to the fundamental concepts and 

principles that underpin the marketing process. In addition, it examines the role and practice of 

marketing within the changing business environment. 

MGT202  ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

This module provides an introduction to the nature of organisations in relation to management practices. 

The course examines the internal nature of organisations from both a theoretical and practical viewpoint. 

HOSP200  FRONT OFFICE OPERATIONS 

The module will expose students to front office operations. Students will gain an understanding of a  

systematic approach to front office procedures in order to be able to deal with the flow of business through  

       a hotel, beginning with the reservation process and ending with checkout and settlement. 

 HOSP202  HOUSEKEEPING & MAINTENANCE MANAGEMENT 

 The module aims to introduce students to the main functions of the housekeeping and maintenance  

 department.  The students will gain a basic knowledge and will acquire the skills necessary to organize 

 and supervise the housekeeping department for a range of hotel types, operation of the laundry function 

  and maintenance operations. 

  HOSP205  RESTAURANT OPERATIONS MANAGEMENT 

  This module introduces students to the field of restaurant organization, covering staffing, layout, equipment 

  and maintenance, menu design and production, food purchasing and controls, marketing, sanitation and 

  safety. 

   HOSP114  SUMMER PRACTICUM I - FRONT OFFICE OPERATIONS 

   This summer practicum will train students for an entry level positions in front office operations.  

                                                Students will get hands on experience and insights into the practical nature of the front office. 
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CODE MODULE ECTS 

HOSP206 Food & Beverage Management 6 

ECO205 Macroeconomics 6 

MIS704 Management Information Systems 6 

——— Elective Module from Pages 87-88  6 

——— Elective Module from Pages 87-88  6 

 TOTAL ECTS 30 

Hospitality & Tourism Administration 
4 Years, Bachelor of Arts 
 
Programme structure 
 
Year 3  -  Semester 5 

Hospitality & Tourism Administration 

Year 3  -  Semester 6 

CODE MODULE ECTS 

HRM305 Human Resource Management 6 

TOU306 Case Studies in International Tourism &  

Hospitality 
6 

HOSP208 Food & Beverage Cost Control 6 

——— Elective Module from pages 87-88 6 

HOSP214 Summer Practicum II  -  

Kitchen, Food & Beverage 
6 

 TOTAL ECTS 30 
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Hospitality & Tourism Administration 

HOSP206  FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT 

Provides a basis for understanding the Food and Beverage areas.  Emphasis is placed on 

the manager’s role and responsibilities in commercial or institutional food service 

and on the information in Food and Beverage training programs. 

ECO205  MACROECONOMICS 

This module covers the macroeconomics of development and the international economy.  The 

macroeconomics of development deals with issues relating to the determination of national income, 

inflation, balance of payments disequilibrium, exchange rates and economic stabilization. 

MIS704  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

This module introduces students to the usefulness, importance and concepts of MIS.  Management  

reports, organization of MIS data, decision support, the essence of MIS for corporate planning, control 

in MIS and the role of MIS in the structure of an organization are evaluated throughout the course. 

HRM305  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

This module provides an introduction to the concepts and practices of human resources management.  The 

 aim of the course is to provide an understanding of the human resources management role and function 

 within the key areas of resourcing, reward, development and relations. 

 TOU306  CASE STUDIES IN INTERNATIONAL TOURISM & HOSPITALITY 

 The aim of the course is to introduce students to the various aspects of hotel development and  

 management in international terms.  Overview and historic perspective.  International hotel investment, 

 development and agreements.  Human resources and cultural diversity. International hotel operations. 

  HOSP208  FOOD & BEVERAGE COST CONTROL 

  The module covers the principles and procedures involved in an effective food and beverage control system, 

  including the determination of standards, the operating budget, cost-volume-profit analysis, income and 

  cost control, menu pricing, labor cost control and computer applications. 

   HOSP214  SUMMER PRACTICUM II—KITCHEN, FOOD & BEVERAGE 

   The third summer practicum will provide an opportunity to the students to be trained in kitchen 

       departments.  The summer practicum will assist students to develop practical skills required to work and  

    manage the food and beverage department. 
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CODE MODULE ECTS 

TOU324 Sustainable Tourism Heritage & Society 6 

TOU408 Sustainable Tourism 6 

HOSP309 Hospitality and Tourism Marketing 6 

TOU416 Innovation in Tourism & Hospitality  

Management 
6 

———    Elective Module from Pages 87-88  6 

 TOTAL ECTS 30 

Hospitality & Tourism Administration 
4 Years, Bachelor of Arts 
 
Programme structure 
 
Year 4  -  Semester 7 

Hospitality & Tourism Administration 

Year 4  -  Semester 8 

CODE MODULE ECTS 

HRM400 Managing Service Quality in the Hospitality  

Industry 
6 

TOU400 European Community Tourism Law & Policy 6 

BUS503 Research Methodology II 6 

——— Elective Module from pages 87-88 6 

HOSP314 Summer Practicum III - 

Hotels, Restaurants & Bars 
6 

 TOTAL ECTS 30 
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Hospitality & Tourism Administration 

TOU324  SUSTAINABLE TOURISM HERITAGE & SOCIETY 

This module introduces students to the relationship between tourism, heritage and society. 
The massive growth of the tourism industry during the last 50 years has made this activity 
an integral part of social and cultural fabric of global society. 

 

TOU408  SUSTAINABLE TOURISM 

This introduces students to the concept of sustainable tourism. Sustainable tourism is defined 
as development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing 
opportunities for the future. 

 

HOSP309  HOSPITALITY AND TOURISM MARKETING 

This module provides a thorough understanding of the application of the general principles of marketing to 
the tourism and hospitality industries.  It supplies knowledge about the marketing concepts in general and 
in the tourism and hospitality industries such as consumer behavior, segmenting, targeting, planning, and 
marketing research. 

 

TOU416  INNOVATION IN TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT 

The module introduces students to the concept of innovation in relation to the new technology that is 
 transforming the tourism and hospitality industries.  It takes a constructivist approach, rather than a purely  

  technological one, to explore the relationships between the new technology, the users, innovators and  

                           consumers  
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Hospitality & Tourism Administration 

 
 

 

HOSP400  MANAGING SERVICE QUALITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY 

The course introduces students to the complex practicalities associated with the aim of achieving better  
quality performance are evaluated.  The course is integrated through the use of quality improvement  
illustrations which document the action required to improve performance in the service sector. 

 

TOU400  EUROPEAN COMMUNITY TOURISM LAW & POLICY 

This module will introduce students to the basics of hospitality and tourism law.  The course will assist students 
to identify the different principles of law as seen through the perspective of the hospitality and tourism industry. 

 

BUS503   RESEARCH METHODOLOGY II 
The aim of the module is to enable students to develop further the skills and knowledge gained on the course by 
applying them to the analysis of a specific business problem or issue, via a substantial piece of independent 
work carried out over an extended period. 

 

 HOSP314  SUMMER PRACTICUM III—HOTELS, RESTAURANTS & BARS 
 Students the second summer practicum are expected to get hands on experience and insights into the hotel  
 restaurants and bars.  Thus, students will be able to develop practical skills during the internship period, explore 
 career opportunities, be exposed to industry standards and conditions. 
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CODE MODULE ECTS 

CSC302 Introduction to E-Business 6 

FIN304 Financial Reporting 6 

FIN403 Financial Systems and Auditing 6 

BUS404 Business Strategy 6 

MKT405 Advertising and Promotion 6 

MKT501 Marketing Intelligence 6 

BUS504 Business & Society 6 

SOC505 Understanding Social Change 6 

MKT601  Social Marketing 6 

Hospitality & Tourism Administration 
4 Years, Bachelor of Arts 
 
Programme structure  
Business Electives 

Hospitality & Tourism Administration 

CODE MODULE ECTS 

BUS602 International Business 6 

ECO605 Development Economics and Policy 6 

MKT412 International Marketing Strategy 6 

MKT703 Consumer Behavior 6 

BUS502 Entrepreneurship:  

New Venture Development 
6 

BUS201 Business Environment 6 

BUS300 Business Communications 6 

HRM402 Employee Relation 6 

BUS802 Business Policy and Corporate Strategy 6 
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CODE MODULE ECTS 

HOSP302 Facilities Layout & Design 6 

HOSP304 Meetings, Events and Conference  
Management 

6 

HOSP360 Casino Management 6 

TOU300 Special Interest Tourism 6 

TOU106 Geography of Tourism 6 

TOU320 Recreational Tourism 6 

TOU405 Tourism Planning and Policy 6 

TOU406 Destination Management and Marketing 6 

Hospitality & Tourism Administration 
 
4 Years, Bachelor of Arts 
 
 Programme structure 
  
 Hospitality & Tourism Electives  

Hospitality & Tourism Administration 
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BUSINESS ELECTIVES 

 
 

CSC302  INTRODUCTION TO E-BUSINESS 

This module introduces the learner to the scope of e-business and the benefits it offers to an 
organisation through the different business models. It also provides sufficient understanding 
of internet technology for learners to appreciate the potential, and the limitations, of using the 
internet for business. 

 

FIN304  FINANCIAL REPORTING 
The aim of the module is to introduce students to the theory and practice of financial accounting. This 
area of accounting deals with the reporting of information to external users of financial statements. 

 

FIN403  FINANCIAL SYSTEMS AND AUDITING 

This module examines the accounting and management control systems of a business. Learners will analyse 
these systems and evaluate their effectiveness, particularly in terms of controls and safeguards against error 
and fraud. 

 

 BUS404  BUSINESS STRATEGY 

 The aim of this module is to develop the learners’ ability to evaluate and select strategies appropriate to business 
 organisations. This will involve an analysis of the impacts of the external operating environment and the need 
 to plan organisational strategies to ensure effective business performance. 

 

  MKT405  ADVERTISING AND PROMOTION 

  This module is designed to provide learners with a comprehensive understanding of the key areas of advertising 
  and promotion as part of an integrated approach to marketing communications. 

 

          MKT501  MARKETING INTELLIGENCE 
                The aim of this module is to enable learners to understand the purchase decision-making process and to 

                                recognise the variables and situations that influence buying behavior. The learner will explore the  
          marketing research process and assess the importance of different types of information and marketing  
       research requirements needed for effective marketing management in a competitive environment. 
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BUSINESS ELECTIVES 

 
 

BUS504  BUSINESS & SOCIETY 
The aim of this module is to examine the new challenges managers have to confront as they adopt  
corporate social responsibility policies, develop a greater awareness of ethical considerations  
and address issues of diversity. 
 

SOC505  UNDERSTANDING SOCIAL CHANGE 
This module sets out to examine some of the most consequential changes that have taken place in recent  
decades.  More particularly, it pays attention to new and emergent forms of gender, ethnic and class relationships 
in contemporary society. 

 

MKT601  SOCIAL MARKETING 
Students will acquire knowledge and understanding the definition of social marketing and how utilised as a tool 

for public services such as charities, government and the health service. 
 

 BUS602  INTERNATIONAL BUSINESS 
 The rapid growth of the global economy raises crucial questions: how does trade affect labour standards and

 the environment? What are the effects of global investment? What 

 are the effects of the ‘clash of cultures’ produced by the globalization of markets and production? 

 
 ECO605  DEVELOPMENT ECONOMICS AND POLICY 
 The purpose of this module is to introduce students to the contemporary analysis of the economic 
 problems of developing countries through the use of lectures, directed reading and seminar discussions. 

 

  MKT412  INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY 
  The purpose of this module is to enable students to critically analyze the ever-changing and dynamic 
   International marketing environment and the challenges before an international marketing firm.  This  
  Course will provide students with an opportunity to study how international marketing efforts can be  

                                   both a challenge  and rewarding experience.. 
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BUSINESS ELECTIVES 

 
 

 
MKT703  CONSUMER BEHAVIOR 
The aim of this module is to help students understand customer and consumer behaviour in  
business-to-consumer (B2C) markets although some comparison will be given with buying behaviour  
in business-to-business (B2B) markets. 

 

 
BUS502  ENTREPRENEURSHIP:NEW VENTURE DEVELOPMENT 
This module aims to introduce students to both theoretical and practical concepts of entrepreneurship and new 
firm formation. Entrepreneurship: New Venture Development provides an overview of the intellectual, physical  
and emotional demands associated with starting a new business. 

 

BUS201  BUSINESS ENVIRONMENT 
The purpose of the module is to encourage learners to identify the objectives of organisations and the influence 
of stakeholders. Learners are also encouraged to investigate the operation of organisations in relation to the 
      local, national and global environment. 

 

 

BUS300  BUSINESS COMMUNICATIONS 
The aim of this module is to introduce students to various business communication methods.  Students will have 
an opportunity to develop both written and speaking strategies. 

 

HRM402  EMPLOYEE RELATIONS 

The main aim of this module is to provide a general introduction to employee relations and to develop 
knowledge and understanding of the changes which have taken place over the years with respect to the 
employment relationship in Europe. 

 
 

BUS802  BUSINESS POLICY AND CORPORATE STRATEGY 
The main aim of this module is to convey to the students a holistic way of strategic thinkin

g which is needed in the contemporary world of corporations in their struggle to develop 

and sustain a competitive advantage. 
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GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

 
 

BUS604  CHANGE AND CREATIVITY IN ORGANISATIONS 
This module aims to examine how organizations cope with crises and manage profound 
change. The complex cultural, political and ethical issues faced by change agents will be 
examined in detail. 

 

HST705  EUROPEAN HISTORY 

The purpose of this module is to give students a better understanding of the developments throughout 
Europe since 1850, focusing on the concepts & causal forces that ultimately shaped world history. 

 

HST100  HISTORY OF CYPRUS 
An introduction to the history of Cyprus, from prehistoric times to the present.  It presents the  
chronological succession of civilisations that flourished on the island. In addition to political developments,  
the course examines the social and cultural conditions of the various eras; particular attention is paid to material 
remains, such as artefacts and buildings. 

 

LAW803  INTERNATIONAL LAW IN CONTEMPORARY SOCIETY 

This module will introduce you to the international legal system and the rules that regulate the international law. 
It will also provide an integrated overview of contemporary international law. 

LAW804  HUMAN RIGHTS AND THE INTERNATIONAL ORDER 
The module introduces students to some core ideas and problems of human rights, before exposing them in some 
detail to the “nuts and bolts” of international human rights protection – the UN and regional (European,  
InterAmerican and African) systems. 

 BUS805  EUROPEAN INTEGRATION 
 The purpose of this module is to provide an in depth analysis of the key issues and debates in European  inte 

 gration.  This course covers the substance of institutions and policies of the EU by examining in detail the  
  political, economic, legal and cultural dynamics accounting for the state of European integration today. 
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SOC100  INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 
A systematic introduction to the history and development of Sociology, basic foundations and 

 principles of sociological perspectives, culture and social structure, the socialization process, social  
issues related with differences in race, ethnicity, and gender, social stratus, the nature of power in terms 
of political and economic emphasis. 

 

PSY100  PSYCHOLOGY 
A survey of the theoretical perspectives and research in the scientific study of human behavior. Major topics 
include the nature of psychology as a science, life-span development, biology of behavior, perception, learning, 
memory, motivation, personality, stress, psychotherapy, and social behavior. 
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GER100  GERMAN LANGUAGE I 
The aim of this module is to offer beginners in German Language a basic introduction to the 

 language.  Tenses are studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading  
comprehension. 

 

GER102  GERMAN LANGUAGE II 

The aim of this module is to offer an understanding of German Language. Articles are studied but 

emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension. 

 

GRE100  GREEK LANGUAGE I 
The aim of this module is to offer beginners in Greek Language a basic introduction to the language.  Tenses 
are studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension. 
 

GRE102  GREEK LANGUAGE II 

     The aim of this module is to offer beginners in Modern Greek a broader introduction to the language. Grammar 
      is studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension and above all communication. 
  

FRE100  FRENCH LANGUAGE I 
The aim of this module is to offer beginners in French Language a basic introduction to the language. Grammar 
is studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension. 

 

FRE102  FRENCH LANGUAGE II 

The aim of this module is to offer to students the ability to use the French Language.  Articles, verbs and

pronouns are studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension. 

 

MTH102  MATHS 
The main aim of this module is to improve the mathematics skills that a business student must possess.

      Emphasis is placed on solving problems that can be formulated using matrix algebra or calculus. 
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HOSP302  FACILITIES LAYOUT AND DESIGN 
This module introduces students to the development of efficient work spaces for 
hospitality operations, with emphasis on space utilization, human factors, ergonomics, 
environmental concerns and development of work-flow patterns within functional areas and 
the facility as a whole. 

HOSP304  MEETINGS, EVENTS & CONFERENCE MANAGEMENT 
This module will assist students in understanding the systematic approach needed in managing  
meetings and conferences; understanding the needs of the industry and the related parameters involved, 
 like food and beverages, rooms and services. 

HOSP360  CASINO MANAGEMENT 
This module provides an in-depth analysis of the Gaming Industry and the major players involved. Different 
types of Casinos and operating systems based on geographical location. Casino operation, games, and food 
and beverages. 

TOU300  SPECIAL INTEREST TOURISM 
This module introduces students to the various forms of tourism. Tourism is motivated by an interest variety of 
different type of tourism behavior in arts, events, cultural festivals, regions, sports, heritage attractions, historic 
sites, education, sex cruises and the customs the wine and cuisine of the destination being visited. 

TOU106  GEOGRAPHY OF TOURISM 
This module introduces students to the concepts of geography: physical and human geography (including map 
interpretation) as they relate to travel and tourism. 

TOU320  RECREATIONAL TOURISM 
This module introduces students to the concept of recreational tourism. Recreation and leisure is a non-stop 
 industry with phenomenal growth, tremendous potential, and diverse career paths and options. 

TOU405  TOURISM PLANNING AND POLICY 
The main objective of this module is to develop understanding of the usefulness of tourism from a series of  
perspectives (economic, social, cultural and environmental) and to provide knowledge concerning the role of  
planning for tourism development. 

TOU406 DESTINATION MANAGEMENT AND MARKETING 
This module provides students with a comprehensive review of the main issues and concepts related to  
destination management and marketing.  The course analyzes in theoretical and practical terms the factors that  
contribute to the competiveness of tourist destinations by placing emphasis on the need for collaboration between 
 the various stakeholders of both the public and the private sector in the management and marketing of tourist 
 destinations. 
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5. Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 

2 Έτη, Δίπλωμα – Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

Διάρκεια Σπουδών:  2 Έτη 

Τίτλος:  Δίπλωμα στις Γραμματειακές Σπουδές & Διοίκηση Γραφείου 

 

 

Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος των Γραμματειακών Σπουδών και Διοίκησης Γραφείου, είναι  

να καταρτίσει θεωρητικά και πρακτικά φοιτητές  στον τομέα των Γραμματειακών Σπουδών, ώστε να είναι  

σε θέση να εργαστούν ως Γραμματείς/Ιδιαιτέροι Γραμματείς, Στενοδακτυλογράφοι και Βοηθοί Διεύθυνσης. 

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές, αναμένεται να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις  

απαραίτητες δεξιότητες της σωστής επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας τους, να κατανοήσουν τη  

σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης του χρόνου που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους,  

και να εφαρμόσουν τις αποκτηθείς γνώσεις στην οργάνωση γραφείου, στη χρήση προγραμμάτων  

Η/Υ και στη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.                                              

  

 

 
 

Απολυτήριο Λυκείου ή Ισοδύναμο 

Προσόν 
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  ECTS 

ΔΓΣ 101 Ελληνική Δακτυλογραφία Ι 6 

ΔΓΣ 102 Αγγλική Δακτυλογραφία Ι 4 

ΔΓΣ 103 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 5 

ΔΓΣ 104 Αγγλικά  Ι 5 

ΔΓΣ 105 Γραμματειακά καθήκοντα 5 

ΔΓΣ 106 Στενογραφία Ι 5 

    

Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 
2 Έτη, Δίπλωμα 
 
      Programme structure  

 ο   

Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 

  ECTS 

ΔΓΣ 107 Ελληνική Δακτυλογραφία II 6 

ΔΓΣ 108 Αγγλική Δακτυλογραφία II 4 

ΔΓΣ 109 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ 5 

ΔΓΣ 110 Αγγλικά ΙI 5 

ΔΓΣ 111 Οργανωτική Συμπεριφορά 5 

ΔΓΣ 112 Λογιστική Ι 5 

  Σύνολο ECTS  

Έτος 1ο -  Εξάμηνο 2ο 
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  ECTS 

ΔΓΣ 113 Ελληνική Δακτυλογραφία ΙΙΙ 6 

ΔΓΣ 114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ 6 

ΔΓΣ 115 Αγγλικά για Επιχειρήσεις 6 

ΔΓΣ 116 Στατιστική 6 

 Μάθημα επιλογής  από σελίδα 107 6 

    

Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 
2 Έτη, Δίπλωμα 
 
        Programme structure  

    

Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 

  ECTS 

ΔΓΣ 117 Τελική Διπλωματική Εργασία 6 

ΔΓΣ 118 Δημόσιες Σχέσεις 6 

ΔΓΣ 119 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 

ΔΓΣ 120 Βασικές Αρχές Διοίκησης 6 

  Μάθημα επιλογής από σελίδα 104 6 

ΔΓΣ 125 Πρακτική Άσκηση σε Εταιρεία/Οργανισμό 6 

  Σύνολο ECTS  

Έτος 2ο -   Εξάμηνο 4ο 
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Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 

  

 

ΔΓΣ 101  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι 
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του πληκτρολογίου, η δημιουργία εμπορικών 
επιστολών, (σύγχρονης, κλασικής και ημικλασσικής μεθόδου) και η επίλυση εξεταστικών 
δοκιμιών Κατώτερου Επιπέδου. 

 
ΔΓΣ 102    I 
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του πληκτρολογίου, η δημιουργία επιστολών, σημειωμάτων, 
εγκύκλιων επιστολών και η λύση ασκήσεων Κατώτερου Επιπέδου. 

 
ΔΓΣ 103  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι  
Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις φοιτήτριες τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των αρχείων και τη χρήση μίας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε έναν Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή. 

   
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της αποτελεσματικής και σωστής χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας με  
σκοπό την επικοινωνία σε προφορικό και γραπτό λόγο στο εργασιακό περιβάλλον μίας επιχείρησης με 
συναδέλφους/πελάτες. 

 
ΔΓΣ 105  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες τα καθήκοντα της γραμματέως, τις δομές και τα 
τμήματα ενός οργανισμού, τον τρόπο λειτουργίας τους και τον σύγχρονο γραφειακό εξοπλισμό και τη 
χρήση του. 

 
ΔΓΣ 106   
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του στενογραφικού αλφαβήτου, η δημιουργία λέξεων/προτάσεων 
και η εκμάθηση διαφόρων συμβόλων. 
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Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου 

  

 

  
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση δημιουργίας εγκύκλιων επιστολών, σημειωμάτων, 
εγγράφων συνεδριών, μενού, προγράμματος ταξιδιού, προσκλήσεων, πινάκων και η επίλυση 
εξεταστικών δοκιμιών Μέσου Επιπέδου. 

 Ι
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση δημιουργίας δισέλιδων επιστολών και άλλων εγγράφων και 
η επίλυση εξεταστικών δοκιμιών Μέσου Επιπέδου. 

 
Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις φοιτήτριες τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται 
με τη χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου επεξεργασίας Microsoft excel καθώς επίσης και η 
δημιουργία παρουσιάσεων με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Power Point. 

ΔΓΣ 110  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της αποτελεσματικής και σωστής χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας 
με σκοπό την επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό λόγο στο εργασιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης 
με συναδέλφους και πελάτες. 

 
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες μία συνολική θεώρηση των βασικών εννοιών της 
Οργανωτικής Συμπεριφοράς ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τον ρόλο των ατόμων, των ομάδων και  
των συστημάτων σε έναν οργανισμό.  Επιπρόσθετα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης, 
ανάλυσης δεδομένων και λύσης οργανωσιακών προβλημάτων. 

ΔΓΣ 112  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτήτριες για τις καταχωρήσεις βιβλίων (Book-keeping 
entries) και για τις βασικές αρχές της Λογιστικής. 
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ΔΓΣ 113  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία δισέλιδων επιστολών Σύγχρονης, Κλασικής και  
Ημικλασικής Μεθόδου, Βιογραφικού Σημειώματος, Τηλεομοιότυπου, Κυβερνητικών και  
Προσωπικών επιστολών, Προδιαγραφών, Νομικών Εγγράφων, Ποίησης, Θεατρικών και η επίλυση  
εξεταστικών δοκιμιών Ανώτερου Επιπέδου. 

 

ΔΓΣ 114  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να παραθέσει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση 
μίας βάσης δεδομένων Microsoft Access καθώς επίσης να προκαλέσει το κίνητρο για αναζήτηση πληροφοριών 
μέσω του διαδικτύου και τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΔΓΣ 115  ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες να έρθουν σε επαφή με τα Αγγλικά των επιχειρήσεων και να  
αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στον γραπτό και προφορικό λόγο έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες εταιρειών και επιχειρήσεων.  Το μάθημα Αγγλικά για Επιχειρήσεις βασίζεται  
στην εξάσκηση των φοιτητριών σε πραγματικές επιχειρησιακές καταστάσεις. 

 
ΔΓΣ 116  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στατιστικές γνώσεις στις φοιτήτριες ώστε να κατανοούν βασικές 
έννοιες Στατιστικής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σε πραγματικά προβλήματα ορισμένα στατιστικά 
τεστ.  Επίσης να μάθουν τις βασικές κατανομές και έννοιες που αφορούν τις μεταβλητές και τη 
       δειγματοληψία. 
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ΔΓΣ 117  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και έρευνα ενός υπαρκτού προβλήματος και η παρουσίαση 
του με συγκεκριμένο τρόπο και προδιαγραφές.  Πρέπει να υπάρχει έρευνα, παρουσίαση δεδομένων, 
προδιαγραφές, ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση, έλεγχος απόδοσης, συγκρίσεις 
και αποτελέσματα. 

 
ΔΓΣ 118  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τις φοιτήτριες με τη βασική κατανόηση του δυναμικού πεδίου 
των δημοσίων σχέσεων.  Το μάθημα εξετάζει την ιστορία, τη θεωρία, την ηθική, την ισορροπία, την αξιολόγηση, 
την ανάλυση και τον παγκόσμιο χαρακτήρα των δημοσίων σχέσεων.  Εξετάζει επίσης τις έννοιες επικοινωνίας και 
πειθούς που υποστηρίζουν τις δημόσιες σχέσεις πέραν από την ιστορία των δημοσίων σχέσεων, τον ρόλο, τα 
δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα, τα στρατηγικά σχέδια και τα τακτικά σχέδια. 

 
ΔΓΣ 119  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Στόχος του μαθήματος είναι να τονίσει ότι το προσωπικό και οι δραστηριότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 
δρουν ως μία ομάδα για το συμφέρον του ίδιου του προσωπικού, της δουλειάς και του οργανισμού.  Να κατανοήσουν 
οι φοιτήτριες τη σημασία της αποτελεσματικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για καλύτερη απόδοση στον 
εργασιακό χώρο. 

 
ΔΓΣ120  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει στις φοιτήτριες την ευρύτερη έννοια της Διοίκησης, τις ανάγκες προσαρμογής 
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη σωστή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο και τη διαδικασία λήψης  
αποφάσεων. 

 

ΔΓΣ 125 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
ΔΓΣ 121  ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών με το στενογραφικό αλφάβητο,  
η δημιουργία λέξεων/προτάσεων και η εκμάθηση διαφόρων συμβόλων. 

 
ΔΓΣ 122  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι φοιτήτριες θα μάθουν για τις καταχωρήσεις βιβλίων 
(book-keeping entries) και τις βασικές αρχές της Λογιστικής. 

 
ΔΓΣ 123  ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών με τη στενογραφική γραφή, την εκμάθηση διαφόρων 
συμβόλων και η απόκτηση ταχύτητας στη στενογράφηση/αποστενογράφηση κειμένων. 

 
ΔΓΣ 124  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις φοιτήτριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που 
διέπουν την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών του κατασκευαστή και να προετοιμάσουν  
λογαριασμούς για ιδιώτες.   
Οι φοιτήτριες που επιδιώκουν να αποκτήσουν αυτό το προσόν πρέπει να έχουν γνώση και δεξιότητες 
ισοδύναμες με αυτές που απαιτούνται στο πιστοποιητικό λογιστικής LCCI Level 1. 
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6. Automobile Engineering 

 

2 Years, Plus an optional foundation year, Diploma – Accredited 

Duration of Studies: 2 Years 

Award: Diploma in Automobile Engineering 

 

 

GENERAL OBJECTIVES 

 

The continuous increase of automobile and the significant technological growth in the 

sector of Automotive Engineering is producing a strong demand for well-qualified 

Diploma graduates with specific expertise in various aspects of automotive engineering. 

The Automobile Engineering (2 Years, Diploma) programme gives students the 

opportunity to gain a deep understanding of the Automobile Engineering 

discipline while forming a bridge of knowledge with the other engineering disciplines in 

the field. The course focuses on the important issues related to the automobile technology 

such as ICE, propulsion systems, vehicle dynamics and control, braking systems,  

automotive electronics, body and safety. 

Language: English 

ENTRY REQUIREMENTS 

Secondary School Leaving Certificate 

or equivalent 
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CODE MODULE ECTS 

MAT111 Engineering Mathematics I 5 

COM111 Application Packages & Computer  

Programming 

5 

DRW111 Engineering Drawing I 4 

AUT112 Basic Electric and Electronics 5 

MEC111 Physics 5 

AUT111 Motor Vehicle Technology I 5 

AUT113 Vehicles’ Workshop I 2 

    31 

Automobile Engineering 

2 Years, Plus an optional foundation year, Diploma) 
 
 Programme structure  
Year 1 - Semester 1 

Automobile Engineering 
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MAT 111  ENGINEERING MATHEMATICS I 

The aim of this module is to understand the concepts of limit, continuity and differentiability. 

Evaluate limits, understand the derivative as a slope of a graph and as a rate of change. 

Calculate derivatives using sum, product, quotient and chain rules, calculate derivatives of  

trigonometric, logarithmic and exponential function, maximize and minimize functions; understand 

the relationship between integration and area Riemann sums. 

COM 111  APPLICATION PACKAGES & COMPUTER PROGRAMMING 

Educational objectives are solving simple engineering problems using computer software, use personal 

computers, and apply computer technology in applications relevant to Mechanical Engineering. 

DRW 111  ENGINEERING DRAWING I 

The aim is to produce orthographic and isometric engineering drawings, to apply standard drawing 

practices, including dimensioning, tolerance and fits of detail and assembly drawings, interpret and  

generate advanced mechanical drawings. 

AUT 112  BASIC ELECTRIC AND ELECTRONICS 

The aim of this module is to remember in a number of ways various Laws of electricity, Mesh and Nodal 

Analysis, Logic Function and Truth Tables, Semiconductor Materials, Diodes and Transistors.  To 

 understand Sinusoidal Signals, DC and AC circuits analysis, Boolean algebra, Character and Numeric codes.

To know how to use various Laws of electricity or methods of analysis in estimating Voltages,  

Currents and Resistances/Impedances in DC or AC circuits and verifying them 

through experimental setup. To be able to analyze a combinational Logic circuits associated with  

various electronic components used in modern vehicles and finally to be in the position to select between 

components to be used on electronic circuits such as diodes, transistors, regulators, rectifiers and 

 problem solving by designing simple logic circuits using block diagrams and truth tables. 

MEC 111  PHYSICS 

Learn how to use the different units correctly, apply the basic principles of mechanics, such as Newton’s 

law, conversation of energy and momentum. To understand the concepts of measurement and uncertainty . 
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AUT 111  MOTOR VEHICLE TECHNOLOGY I 

 

Students should be able to remember some basic theory and principle of operation 

regarding internal combustion engines and propulsion systems. They should identify some 

basic laws of physics opposing vehicle motion and how these are used to calculate some 

transmission units gear sets. Understand vehicle concepts and how legislation, environmental 

laws and the need for fuel economy could affect the design of vehicles. Analyze the effects of vehicle 

usage such as noise pollution, maintenance, recycling, end-of-life costs, etc, and develop some 

knowledge of future trends in the automotive industry which will influence the design and use of future 

vehicles. 
 

 

AUT 113  VEHICLES’ WORKSHOP I 

 

Students should gain experience in the way of approaching a problem in a workshop and investigate 

the probable causes of it. Check various sub-assemblies fitted to the engine, gain technical  

knowledge and hands-on experience. Carry out engine assembly strip-out and rebuilt in a workshop  

environment gaining knowledge of the internal construction and function. Students must develop techniques  

to assess various materials, examining tear and wear on them. Tests are also carried out in a workshop  

environment. 
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CODE MODULE ECTS 

MAT121 Engineering Mathematics II 5 

AUT211 Vehicles’ Industry and Economy 5 

DRW121 Engineering Drawing II 4 

MEC121 Introduction to Materials Science 5 

AUT121 Motor Vehicle Technology II 5 

AUT122 Vehicle’s Electrics 5 

AUT123 Vehicle’ Workshop II 2 

  Total ECTS 31 

Automobile Engineering 

2 Years, Plus an optional foundation year, Diploma 
 
 Programme structure  
 Year 1  -  Semester 2 

Automobile Engineering 
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MAT 121  ENGINEERING MATHEMATICS II 
Evaluate integrals using standard techniques, such as integration by parts, trigonometric 
substitutions, and integration of rational functions by partial fractions. Use integration to 
find the area between two curves and the surface of a solid of revolution and understand power 
series, Polar and Cartesian coordinates. Recognize double integrals, complex variables and 
analytic functions. 

AUT 211  VEHICLES’ INDUSTRY AND ECONOMY 
Comprehend the main managerial attributes, structure engineering economic decisions and 
 understand how technology affects the competitive advantage of an engineering firm. 

DRW 121  ENGINEERING DRAWING II 
Design engineering drawings using CAD software, apply standard drawing practices and methodology 
in order to construct drawings, generate advanced 2D and 3D mechanical components. 

MEC 121  INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE 
The students should be able to draw the structure of a given atom (Electron configuration, Orbital diagrams,  
Valence electrons, Valence). To explain how bonding occurs in different materials (ionic, covalent, metallic). 
To draw a crystal structure (cubic, hexagonal etc), calculate linear densities, planar densities, packing 
ing factors and explain the effect of crystal defects in the mechanical properties of materials. To read 
Stress vs Strain diagrams and explain the mechanical, thermal and other properties of material 
(potential diagrams). To explain the energetics of homogeneous and heterogeneous nucleation during 
solidification. To explain the strengthening mechanisms of materials (strain, solid solution, dispersion 
strengthening) and suggest processes to strengthen these materials. 

AUT 121  MOTOR VEHICLE TECHNOLOGY II 
Students should be able to remember some basic theory and principles of operation regarding Braking, 
Steering and Suspension systems. Identify some basic laws of engineering such as the construction and design 
of a vehicle’s body, taking in mind of passive and active supplementary safety systems (i.e. SRS).  
Understand vehicle concepts and how legislation and some production techniques affect the design of 
a new vehicle. Analyze the effects of braking forces, tyre and road friction and develop some modeling 
skills of vehicles motion. Gain knowledge of future trends in the automotive industry which 
will influence the design and use of future vehicles. 
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AUT 122  VEHICLES’ ELECTRICS 

The aim of this module is students to recognize Instrumentation 

and Display systems, Starting and Charging Systems, Signals, wipers and lighting systems, 

Safety Systems, DIN regulations on wiring diagrams, Electrical symbols, codes and numbers, 

Production issues. Comprehend illustration of various electrical and electronic systems on computer  

simulations demonstrating full function of each system. Students must be able to identify faults circuits 

and provide solutions. Students should be able to use Multiplexed wiring systems on vehicles and 

compare modern writing solution with the conventional ones and clearly distinguish between them.

Students must provide supporting information about the future trends in 

power consumption and the growth of electrical and electronic systems in vehicles. Students must be 

able to design wiring diagrams for a system supporting their decisions on the various aspects selected. 

 

AUT 123  VEHICLES’ WORKSHOP II 

Students should gain experience in the way of approaching a problem in a workshop and investigate 

the probable causes of it. Check various sub-assemblies fitted to the Transmission systems 

(clutch systems), gain technical knowledge and hands-on experience. Carry out Transmission  

(manual and automatic) assembly strip-out and rebuilt in a workshop environment gaining knowledge of the 

 internal construction and function. They must develop techniques to assess various materials, examining tear  

and wear on them. Tests are also carried out in a workshop environment.  

Written reports and full workshop logbook must be kept where students must clearly show their point of view. 
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CODE MODULE ECTS 

MEC225 Machine Elements 5 

MEC211 Strength of Materials 6 

MEC212 Thermodynamics 5 

AUT223 Vehicle’s Body Design and Performance 5 

AUT212 Vehicles’ Electronics 5 

AUT213 Vehicles’ Workshop III 2 

  Electives – Any One   

ENG 121 Intermediate English 2 

ENG 211 Advanced English 2 

PSY 201 Introduction to Psychology 2 

PHIL 220 Ethics 2 

PHIL 201 Introduction to Philosophy 2 

  Total ECTS 30 

Automobile Engineering 

2 Years, Plus an optional  
foundation year, Diploma 
 
 Programme structure  
Year 2  -  Semester 3 

Automobile Engineering 
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MEC 225  MACHINE ELEMENTS 

The objectives of this course are to understand the basic principles of various machine  

elements and components, make the calculation for the selection of  minimum shaft diameter,  

sliding or rolling bearings, screws, welds, cams and flywheels, design machine structures that will 

consist of machine elements such as various shafts, and other machine elements. 

MEC 211  STRENGTH OF MATERIALS 

Analyze and/or design simple systems subjected to axial loading normal stress, shearing and bearing stress. 

 Find analytically and graphically the principal stress and strain, analyze and/or design simple cylindrical  

shafts subjected to torsion, bending and shear stress. Find the slope and deflection of beams 

and bucking loads for columns with various and conditions. 

MEC 212  THERMODYNAMICS 

Be able to understand fundamentals of thermodynamics, make thermodynamic calculations related to 

the first and second law of thermodynamics, design preliminary engineering systems and provide an  

integrated academic background in order to adapt to technological advancement in the context of  

Mechanical/Automobile Engineering. 

AUT 223  VEHICLES’ BODY DESIGN AND PERFORMANCE 

Students should be able to recognize the properties of various materials available for the construction of 

vehicle body. Carry out appropriate experimental and theoretical techniques to assess the suitability of 

automobile structure body components and subassemblies in relation to failure and damage. 

AUT 212  VEHICLES’ ELECTRONICS 

These course focuses on the electronic control strategy for Fuel and Ignition systems, Function of Various  

Sensors and Actuators, Fuel and Ignition Maps, Fuel and Ignition Timing, Effects and Control Features  

of Performance, Function of Catalytic Converters. Students should be able to use live engines to observe both steady-

state and transient emissions. Also use computer simulation packages to support the theory in an  

experimental environment. 

Implementation of stratified fuel injection (direct injection) on petrol engines were students must compare 

the new technology with the indirect fuel injection systems. Use of four channel oscilloscope on live 

engines in order to acquire various sensor and actuator waveforms, test and monitor proper 

function and detect defecting components. Students must be able to construct a base map and develop 

it further using additional information. Correction to the map must also be carried out. 
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AUT 213  VEHICLES’ WORKSHOP III 
Students should gain experience in the way of approaching a problem in a workshop 
and investigate the probable causes of it. Carry out brake, suspension and steering  
assemblies strip-out and rebuilt in a workshop environment gaining knowledge of the internal 
construction and function. Students must develop techniques to assess various materials, 
examining tear and wear on them. Tests are also carried out in a workshop environment. 
Written reports and full workshop logbook must be kept where students must clearly show their 
point of view. 
 
ENG 121  INTERMEDIATE ENGLISH 
Develop reading skills through a variety of activities, increase vocabulary through communicative 
tasks, practice grammar points in a less guided way and apply grammatical knowledge to individual 
self-expression. 

ENG 211  ADVANCED ENGLISH 
Learn to analyze and understand required readings and discover ideas that can be used for writing 
assignments and projects, learn basic academic writing skills, including a variety of organizational patterns, 
selected grammatical and sentence structures, and the steps in the writing process. 

PSY 201  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 
Understand basic methods and points of view in the scientific study of human behavior. Provide the 
students with a solid background on fundamentals concepts and theories of psychology. Students will have an 
in-depth understanding of human thought and behavior. 

PHIL 220  ETHICS 
The objectives of this course are to cover a number of ideas, theories and arguments on ethics. Students should  
apply moral reasoning to specific situations and defend the conclusions of that reasoning. 
 
PHIL 201  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 
To cover a number of major philosophical problems, study classical arguments and counter-arguments 
on these problems and students will be encouraged to think critically on the same issues from a contemporary 
perspective. 
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CODE MODULE ECTS 

ENG221 Technical Writing 2 

MEC221 Fluid Mechanics 5 

MEC223 Ventilation, Heating and Air-Conditioning 5 

AUT222 Vehicle’s Dynamics and Control 5 

AUT221 Vehicles’ Internal Combustion Engines 5 

AUT224 Vehicles’ Workshop IV 2 

AUT225 Diploma Project 5 

  Electives—Any One (page 119)   

ENG121 Intermediate English 2 

ENG211 Advanced English 2 

PSY201 Introduction to Psychology 2 

PHIL220 Ethics 2 

PHIL201 Introduction to Philosophy 2 

  Total ECTS 31 

Automobile Engineering 

2 Years, Plus an optional  
foundation year, Diploma) 
 
 Programme structure  
Year 2  -  Semester 4 

Automobile Engineering 
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ENG 221  TECHNICAL WRITING 
Students should develop writing skills on a mature level. They should be enabled to 
express their thought with clarity and precision, converse fluently and flexibility and show 
proficiency and fluency in the written work. Develop skills to produce technical reports by 
researching on a given chosen topic. Help the students with the structure and organization of 
their final project; provide students techniques of orally presenting a certain topic to a peer. 

MEC 221  FLUID MECHANICS 
To gain understanding of the integral and differential form of the conservation laws for mass, momentum 
and energy. To identify, formulate and solve engineering problems related to both real and ideal 
fluids by applying the appropriate form of the conservation laws to a control value. To use experimental 
instruments and identify their relevance. Understand the important considerations that must be taken into 
account when analyzing or designing a Hydraulic or Pneumatic circuit. 

MEC 223  VENTILATION, HEATING AND AIR CONDITIONING 
Perform heating load estimate and cooling load estimate Make calculations related to psychrometry, 
understand the refrigeration cycle and make calculations on it. Make a preliminary design to match comforta- 
ble conditions of a building. 

AUT 222  VEHICLES’ DYNAMICS AND CONTROL 
Students should be able to identify the basics regarding vehicle dynamics and control systems. Design and validate  
a closed loop control system. Students must develop skills to solve problems regarding the dynamic response of a  
body, which is supported to the ground via a spring and a damper and is excited by an external force.
Analyze the effects of a body balance and be able to adapt this knowledge in automotive content. 

AUT 221  VEHICLES’ INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
The objectives of this course are to understand the thermodynamic cycle related with the ICE. Perform calculations 
related with the efficiency of an engine. Analyze factors offerning the performance. Know about properties of fuels. 

AUT 224  VEHICLES’ WORKSHOP IV 
Students should gain experience in the way of approaching a problem in a workshop and investigate the 
probable causes of it. Familiarize with various service, maintenance and diagnostics tools. Students must  
develop techniques to assess various local market compulsory vehicle tests. Apply the knowledge developed 
from previous workshops to judge measurements retrieved from various measuring tools in order to trace 
sources of faults. Written reports and full workshop logbook must be kept where students must clearly show 
their point of view. 
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AUT 225  DIPLOMA PROJECT 

Present a final report that will include a detailed mathematical background of the problem, 

justify design decisions and include working drawings, specifications and calculations 

where applicable. Be able to express ideas for a given engineering problem and show if possible 

signs of innovation and originality. Prepare a peer presentation and be able to answer questions 

regarding the project. 
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ELECTIVES 

 

ENG 121  INTERMEDIATE ENGLISH 

Develop reading skills through a variety of activities, increase vocabulary through communicative 

tasks, practice grammar points in a less guided way and apply grammatical knowledge to individual 

self-expression. 

 

ENG 211  ADVANCED ENGLISH 

Learn to analyze and understand required readings and discover ideas that can be used for writing assignments 

and projects, learn basic academic writing skills, including a variety of organizational patterns, 

selected grammatical and sentence structures, and the steps in the writing process. 

 

PSY 201  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 

Understand basic methods and points of view in the scientific study of human behavior. Provide the 

students with a solid background on fundamentals concepts and theories of psychology. Students will have an  

in-depth understanding of human thought and behavior. 

 

PHIL 220  ETHICS 

The objectives of this course are to cover a number of ideas, theories and arguments on ethics. Students should apply  

moral reasoning to specific situations and defend the conclusions of that reasoning. 

 

PHILL 201  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 

To cover a number of major philosophical problems,  study classical arguments and counter-arguments on 

these problems and students will be encouraged to think critically on the same issues from a contemporary  

perspective. 
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7. Αισθητική  

4 Έτη, Πτυχίο -  Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 
 
Διάρκεια Σπουδών:  4 Έτη  
 
Τίτλος:  Πτυχίο 
 

Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των  

φοιτητών και η δημιουργία αισθητικών με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα αυτό, έτσι ώστε  

να μπορούν να χειρίζονται τόσο τα απλά καθημερινά θέματα του επαγγέλματος, όσο και τα  

διάφορα πολύπλοκα θέματα της αισθητικής. Η διερεύνηση, η εξάσκηση και η εξειδίκευση σε  

θεωρητικές και πρακτικές τεχνικές εφαρμογές και μεθόδους, εμπλουτίζουν την ήδη  

παρεχόμενη γνώση. 

 

Η διδακτέα ύλη σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες  

 και εξελίξεις στον τομέα της Αισθητικής, καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πετυχημένη  

 επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξή τους στον τομέα αυτό. Σημαντική επίσης είναι και η  

 απόκτηση επικοινωνιακών ικανοτήτων, σωστής επαγγελματικής  

 συμπεριφοράς και δεοντολογίας.  
 

 
 

Απολυτήριο Λυκείου ή Ισοδύναμο 

Προσόν 
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          ECTS 

ΠΑΙΣ101 Εισαγωγή στην Αισθητική Προσώπου 6 

ΠΑΙΣ102 Δερματολογία 6 

ΠΑΙΣ103 Ανατομία 4 

ΠΑΙΣ104 Φυσιολογία 4 

ΠΑΙΣ105 Κοσμητολογία 6 

ΠΑΙΣ106 Αποτρίχωση 4 

   ECTS 30 

Αισθητική  
 
4 Έτη, Πτυχίο 
  

    

Αισθητική  
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101      

Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα της ειδικότητας, με το οποίο οι φοιτητές θα γνωρίσουν 

τους τύπους των διαφόρων δερμάτων και θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις περί Αισθητικής 

προσώπου με τις οποίες, βασιζόμενοι σ’ ένα συνδυασμό γνώσης, κρίσης και πράξης πρέπει να 

εφαρμόσουν σωστά βάσει των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 
 

102   

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής του δέρματος και των διαφόρων δερματικών παθήσεων 

Επίσης η σωστή κατάρτιση για τα διαφορετικά είδη δέρματος και η σύνθεση γνώσης βάση της ανατομίας, 
φυσιολογίας και ιστολογίας του δέρματος. 
 

103   

Έχει στόχο την απόκτηση γνώσης στις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος, ανάλυση και 
κατανόηση των παρεχόμενων γνώσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της 

ανατομικής του ζωντανού υγιούς με τον ασθενή άνθρωπο. 
 

104   

Απαραίτητες γνώσεις σε θέματα Φυσικής με έμφαση σε θέματα Ηλεκτρολογίας, ώστε οι φοιτητές 

Απόκτηση γνώσεων για τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρωπίνου οργανισμού.  Η γνώση 

αυτή αποτελεί οδηγό αλλά και βασική προϋπόθεση για να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι  
φυσιολογικές μεταβολές στη λειτουργία του οργανισμού από τη σύλληψη έως το θάνατο. 

 

105   

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις που αφορούν την 

τεχνολογία των καλλυντικών, τις βασικές θεωρητικές γνώσεις για την παρασκευή ποιοτικών  
προϊόντων, να αναλύσουν τα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων, τις διαφορετικές  
καλλυντικοτεχνικές μορφές και να αξιολογούν τις ευεργετικές ιδιότητες αυτών με βάση τις ιδιότητες των  
συστατικών τους, βασιζόμενοι στην κριτική σκέψη. 

106   

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα γνωρίσουν ένα βασικό μέρος του δέρματος που 

είναι η τρίχα, τη χρησιμότητά της, τις ασθένειές της ,και θα αξιολογήσουν την κάθε 

περίπτωση, έτσι ώστε να γνωρίσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες στους  
τρόπους προσωρινής απαλλαγής τις τριχοφυΐας από σημεία του σώματος. 
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         ECTS 

ΠΑΙΣ111 Ηλεκτροτεχνία 6 

ΠΑΙΣ112 Νοσολογία 4 

ΠΑΙΣ115 Βασικές Εφαρμογές Αισθητικής Προσώπου 6 

ΠΑΙΣ116 Αισθητική Σώματος 6 

ΠΑΙΣ117 Μορφολογία και Χρώμα 6 

ΠΑΙΣ118 Αγγλική Ορολογία 2 

   ECTS 30 

 
Αισθητική  
4  Έτη, Πτυχίο  
 

   

Αισθητική  
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Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις 

σε ειδικά θέματα και να έρθουν σ` επαφή με τα διάφορα είδη των ηλεκτρικών ρευμάτων, των 

ακτινοβολιών και των κυμάτων που είναι απαραίτητα για την σύγχρονη εφαρμοσμένη επιστήμη 

της Αισθητικής. 

  

Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσουν οι σπουδαστές τις διάφορες νόσους μέσα από το πρίσμα της 

πρόληψης (Υγιεινή), της διάγνωσης και της θεραπείας καθώς και το συσχετισμό υγείας και διατροφής. Η 

γνώση των διαφόρων ασθενειών μπορεί να βοηθήσει στη σωστή εκτίμηση και τη σωστή αξιολόγηση και 
αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων. 

     

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα μελετήσουν τις μεθόδους για φροντίδα και θεραπεία των διαφόρων τύπων 

δέρματος ,κατόπιν ανάλυσης, έτσι ώστε μέσω κριτικής σκέψης να εξοικειωθούν με την εφαρμογή διαφόρων 

μορφών απολέπισης και μασκών ερευνώντας τις ευεργετικές ιδιότητές τους. 

   

Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα ειδικότητας, με το οποίο οι φοιτητές θα αναλύσουν και αξιολογή 

σουν τους διάφορους τύπους σώματος και τις διάφορες θεραπείες, τα καλλυντικά και μεθόδους 

περιποίησης του σώματος με έμφαση στη σύνθεση της Μάλαξη του σώματος. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση για τη σωστή εφαρμογή του μακιγιάζ, 
ανάλογα με το σχήμα του προσώπου, τον τύπο και την ιδιομορφία του μέσα από την εφαρμογή των 

κατάλληλων τεχνικών. 

   

Στόχος του μαθήματος είναι η βασική γνώση και η μελέτη της αγγλικής γλώσσας σε σχέση με 

την ορολογία της επιστήμης της Αισθητικής και της πρακτικής εφαρμογής/ χρήσης κατά την 

εξάσκηση του επαγγέλματος. 
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     ECTS 

ΠΑΙΣ201 Παθολογία Ενδοκρινών Αδένων 4 

ΠΑΙΣ202 Υγιεινή 2 

ΠΑΙΣ205 Θεραπείες στην Αισθητική Προσώπου 6 

ΠΑΙΣ206 Ηλεκτροθεραπεία στην Αισθητική Σώματος 6 

ΠΑΙΣ207 Ηλεκτρική Αποτρίχωση 6 

ΠΑΙΣ208 Ψιμυθίωση 6 

   ECTS  

Αισθητική  
 4 Έτη, Πτυχίο 

    

Αισθητική  
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Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της λειτουργίας του ενδοκρινικού συστήματος και η 
σημασία του για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού και τη διατήρηση της ψυχικής και  
σωματική υγείας. 

  
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών  γνώσεων σε θέματα Υγιεινής, επιδημιολογικών 
δεδομένων, πολιτικών και στρατηγικών υγείας.  Βαθύτερη ανάλυση σε έννοιες της Μικροβιολογίας και των  
κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων. 

     
Οι φοιτητές θα αξιολογήσουν τις μεθόδους για φροντίδα και θεραπεία του γερασμένου και χαλαρωμένου 
δέρματος του προσώπου.  Την εφαρμογή διαφόρων μορφών απολέπισης, όπως τα οξέα φρούτων, τις 
ενδείξεις τους και των διαφόρων μασκών. 

      
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να μπορούν να εντοπίζουν και αξιολογούν τους 
διάφορους τύπους κυτταρίτιδας και να εφαρμόζουν διάφορους τρόπους θεραπείας της. Η εξακρίβωση και 
διόρθωση των διαφόρων ατελειών/προβλημάτων του σώματος όπως κυτταρίτιδα, χαλάρωση, ευρυαγγεία, 
κιρσοί, και η σωστή χρήση των διαφόρων τεχνικών & μηχανημάτων αισθητικής. 

   
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ υπερτρίχωσης και δασιτριχισμού και θα τους δοθεί η 
ευκαιρία τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά να μάθουν τη σωστή εφαρμογή των διαφόρων μορφών 
μόνιμης αποτρίχωσης με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και να αξιολογούν τα αποτελέσματα τους. 

 
   

Στόχος του μαθήματος είναι η μορφολογική μελέτη ενός προσώπου και οι διορθώσεις που 
μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να δοθεί η καλύτερη εμφάνιση, καθώς και η σύνθεση του 
μακιγιάζ, με σκοπό να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα σε σχέση με την εποχή, τη μόδα, 
τα άτομα. 
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       ECTS 

ΠΑΙΣ212 Αισθητική Χειρουργική 2 

ΠΑΙΣ213 Διαιτολογία 3 

ΠΑΙΣ214 Πρώτες Βοήθειες 2 

ΠΑΙΣ215 Ειδικές Εφαρμογές στην Αισθητική Προσώπου 6 

ΠΑΙΣ216 Παχυσαρκία-Κυτταρίτιδα Αισθητική Αντιμετώπιση 6 

ΠΑΙΣ218 Επαγγελματικό Μακιγιάζ 6 

          

ΠΑΙΣ211 Πληροφορική 5 

ΠΑΙΣ200 Μανικιούρ & Πεντικιούρ 5 

   ECTS 30 

Αισθητική  
 4 Έτη, Πτυχίο 

      

Αισθητική  
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Αισθητική  

    
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σχέση αισθητικής και 
ιατρικής επιστήμης, τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη συμπεριφορά τους, να  
αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και ικανότητα συνεργασίας με ιατρικές ειδικότητες. 

   
Οι σπουδαστές μαθαίνουν τα θρεπτικά συστατικά που αποτελούν την τροφή μας καθώς επίσης και το 
σωστό τρόπο διατροφής ο οποίος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των οργάνων του  
σώματος και τη διατήρηση της καλής υγείας. 

    
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι οι σπουδαστές να μάθουν να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς ή ό,τι άλλο 
μπορεί να συμβεί που να χρειάζεται πρώτες βοήθειες. 

      
Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ασκώντας κριτική σκέψη 
γνωρίζοντας και αξιολογώντας μηχανήματα νέας τεχνολογίας. 

     
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις γύρω από την παχυσαρκία και θα 
συνθέσουν κατόπιν αξιολόγησης τις διάφορες πρακτικές μεθόδους αντιμετώπισής της μέσα πάντοτε από 
το επάγγελμα του αισθητικού. 

    
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα υλικά, τους τρόπους και τα μέσα με τα οποί- 
α επιτυγχάνεται το επαγγελματικό μακιγιάζ ώστε να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα συνθέτοντας 
την ιδιότητα ή δραστηριότητα που θα υποδυθεί κάποιος. 

   
Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής, των βασικών  
λογισμικών επεξεργασίας κειμένων και βάσεων δεδομένων καθώς επίσης τη χρήση του διαδικτύου και 
των εφαρμογών του στον κόσμο της εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 

    
Σκοπός του μαθήματος είναι η σωστή περιποίηση των άκρων (νυχιών χεριών και 
ποδιών) για θέματα αισθητικής και καλλωπισμού εφαρμόζοντας την υγιεινή 
και την ασφάλεια του πελάτη. 
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      ECTS 

ΠΑΙΣ303 Αρωματοθεραπεία 6 

ΠΑΙΣ304 Ειδικές Θεραπείες στην Αισθητική Σώματος 6 

ΠΑΙΣ306 Επαγγελματική Δεοντολογία 2 

ΠΑΙΣ307 Βασικές Αρχές και Εφαρμογές LASER KAI IPL 6 

ΠΑΙΣ308 Καλλιτεχνικό Μακιγιάζ 6 

          

ΠΑΙΣ309 Αισθητική & Γυμναστική 4 

ΠΑΙΣ310 Ονυχοπλαστική 4 

   ECTS  

Αισθητική  
 4 Έτη, Πτυχίο 

    

Αισθητική  
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Αισθητική  

   

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αρωματοθεραπεία 

αναλύοντας αυτή τη μορφή θεραπείας με τη χρήση αιθέριων ελαίων. 

       

Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν  
εξειδικευμένες θεραπείες και μηχανήματα σώματος για επίλυση προβλημάτων σώματος (παχυσαρκία,  
κυτταρίτιδα, χαλάρωση) και να αξιολογήσουν τα αξιολογήσουν. 

    

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη έννοια της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει κάθε σωστό 

επαγγελματία. Επίσης θα διδαχθούν μεθόδους για σωστή επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους, καθώς 

και τη σωστή τοποθέτησή τους απέναντι στο επάγγελμά και τους πελάτες τους. 

         

Στο μάθημα οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μεθόδων αποτρίχωσης που διδάχθηκαν 

μέχρι τώρα. Θα γνωρίσουν και θα αναλύσουν εξειδικευμένες μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης με την χρήση του 

laser και του παλμικού φωτός. 

     
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν εις βάθος το 
επαγγελματικό μακιγιάζ μαθαίνοντας όλα όσα αφορούν το φωτισμό και το χρώμα στο μακιγιάζ έτσι ώστε να 

μπορούν σαν επαγγελματίες πλέον να ανταπεξέλθουν επάξια στο χώρο των ΜΜΕ καθώς επίσης και στο θέα- 
τρο ή τον κινηματογράφο. 

     

Μέσα από την θεωρία του μαθήματος αυτού οι σπουδαστές θα μάθουν για την ιστορία της γυμναστικής 

και τους σκοπούς της, την ασφάλεια των ασκήσεων, τα διάφορα είδη γυμναστικής, το σωστό 

τρόπο αναπνοής, και τους σωματικούς μυς. 

  

Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τη σημασία της ονυχοπλαστικής. Θα εφαρμόζουν όλες τις 

τεχνικές προσθετικής εφαρμογής Νυχιών και θα αναγνωρίζουν τις ασθένειες και 
ανωμαλίες των νυχιών  
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      ECTS 

ΠΑΙΣ313 
Φαρμακολογία & Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις από  
Καλλυντικά 

6 

ΠΑΙΣ316 Αισθητικές Εφαρμογές LASER KAI IPL 6 

ΠΑΙΣ317 Θεραπείες SPA 6 

ΠΑΙΣ318 Μακιγιάζ Καλυπτικό & Χαρακτήρων 8 

          

ΠΑΙΣ311 Οργάνωση Επιχείρησης 4 

ΠΑΙΣ312 Ψυχολογία 4 

   ECTS 30 

Αισθητική  
 4 Έτη, Πτυχίο 

    6ο 

Αισθητική  
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Αισθητική  

        
Ο φοιτητής να αντιληφθεί τις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και να αξιολογήσει τον 
τρόπο δράσης των φαρμάκων και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Επίσης να κατανοήσει 
τις αντιδράσεις των καλλυντικών σκευασμάτων στην υγεία και την Αισθητική εμφάνιση. 

       
Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων σχετικά με την ακτινοβολία LASER και 
τις πηγές έντονου παλμικού-IPL. Την ασφαλή εφαρμογή LASER χαμηλής ισχύος σε κάθε περίπτωση που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αισθητικής και κυρίως να γνωρίσουν τους κινδύνους και τα μέτρα  
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στις διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής LASER και IPL. 

   
Οι φοιτητές θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων όσο αφορά τη μάλαξη και τις εφαρμογές θεραπειών SPA. 
Θα μελετήσουν και αξιολογήσουν εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης. 

      
Το πρώτο μέρος αφορά το καλυπτικό μακιγιάζ .Σκοπός του μαθήματος είναι μέσω αυτής της τεχνικής και 
γνωρίζοντας πολύ καλά τα προϊόντα, να μπορούν να καλύψουν και να διορθώσουν σημεία του σώματος 
και του προσώπου τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη κάλυψη. Το δεύτερο μέρος αφορά το Μακιγιάζ  
Χαρακτήρων. Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματοποιούν ολοκληρωτική μεταμόρφωση χαρακτήρα  
συνδυάζοντας μακιγιάζ εποχής και προσθετικό μακιγιάζ. 

    
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές μεθόδους για καλή οργάνωση του Ινστιτούτου 
Αισθητικής καθώς επίσης τις λειτουργίες και χρησιμότητες του marketing στην επίτευξη των στόχων 
της επιχείρησης. 

   
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν υπόβαθρο στις  
θεμελιώδεις έννοιες και θεωρίες της ψυχολογίας, με σκοπό να καταλάβουν τόσο τους εαυτούς τους 
όσο και τους άλλους ανθρώπους γύρω τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στις  
καθημερινή και επαγγελματική ζωή  
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     ECTS 

ΠΑΙΣ401 Μεθοδολογία της Έρευνας για Σκοπούς  

Συγγραφής Πτυχιακής εργασίας 
6 

ΠΑΙΣ404 Ψυχολογία & Δεξιότητες Διαχείρισης του Στρες 4 

ΠΑΙΣ405 Νέες Τεχνολογίες στην Αισθητική 6 

ΠΑΙΣ407 Μέθοδοι Ευεξίας & Χαλάρωσης στην Αισθητική 6 

ΠΑΙΣ 408 Δημιουργικό Μακιγιάζ 4 

         

ΠΑΙΣ402 Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων 4 

ΠΑΙΣ403 Ρωσικά 4 

   ECTS 30 

Αισθητική  
4 Έτη, Πτυχίο 
 

   7ο 

Αισθητική  
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Αισθητική  

        
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να μάθουν πως πραγματοποιεί- 
ται μια σε βάθος έρευνα και ανάλυση. Έτσι οι φοιτητές θα πάρουν απαραίτητες γνώσεις σχετικά με 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή ερευνητικών εργασιών στον τομέα της αισθητικής. 

        
Στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα βασικό υπόβαθρο των βασικών αρχών 
και τεχνικών συμβουλευτικής και σε συνδυασμό με την συμμετοχή τους σε εργαστηριακές, ομαδικές 
συνεδρίες, να αναπτυχθούν και καλλιεργηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για αποτελεσματική 
διαχείριση του στρες τόσο σε ατομικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

      
Στόχος του μαθήματος είναι η συνεχής ενημέρωση σε θέματα σύγχρονου επιστημονικού πεδίου που εμπίπτουν 
σε θέματα Αισθητικής Προσώπου, Αισθητικής Σώματος και Μεθόδων Αποτρίχωσης. Επίσης ενημέρωση για τις 
νέες εξελίξεις στην Ιατρική Αισθητική και Χειρουργική. 

        
Η μελέτη των διάφορων εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών και η σημασία τους για τη σωστή 
λειτουργία του οργανισμού και την προαγωγή της ευεξίας και της ευημερίας. 

    
Το μάθημα αυτό του δημιουργικού μακιγιάζ στοχεύει στην εξάντληση της δημιουργίας και φαντασίας των 
καταρτιζόμενων πάνω στις εξελίξεις του μακιγιάζ στον χώρο του θεάτρου, μόδας, διαφήμισης και  
τηλεόρασης στο μέγιστο βαθμό. 

     
Σκοπός είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν μια καλύτερη εκτίμηση του ρόλου που 
διαδραματίζει στην οικονομία μας η μικρή επιχείρηση και να ερευνήσουν τα κρίσιμα ζητήματα και 
τις προκλήσεις της διαχείρισης μιας μικρής επιχείρησης. 

   
Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές βασικές γλωσσικές δεξιότητες 
στα ρωσικά. Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής 
ωστόσο η ομιλία και η ακρόαση θα παρεμβάλλονται. 
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     ECTS 

ΠΑΙΣ411 Πρακτική Άσκηση 20 

ΠΑΙΣ412 Πτυχιακή Εργασία 10 

   ECTS 30 

Αισθητική  
 4 Έτη, Πτυχίο 

   8ο 

Αισθητική  
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Αισθητική  

   Α

 

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του κλάδου Αισθητικής είναι η εφαρμογή 

των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών τους και αφορά την  

αντιμετώπιση όλων των αισθητικών εφαρμογών.  Η Πρακτική Άσκηση συνεπώς συμβάλλει στην 

καλύτερη εμπέδωση και διεύρυνση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή 

δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων  

επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Να γνωρίσουν στην πράξη τις επιμέρους πτυχές του 

επαγγέλματος του αισθητικού, τους διάφορους τρόπους εργασίας και οργάνωσης ενός ινστιτούτου 

Αισθητικής, να έρθουν σε επαφή με πραγματικούς πελάτες, και γενικά να εφαρμόσουν στην 

πράξη όσα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
 

    

 Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία και παρουσίαση μίας εκτεταμένης έρευνας η  

 οποία θα αποτελέσει και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.  Η πτυχιακή εργασία πρέπει να εκπονηθεί 

 σε θέμα επιλογής του φοιτητή, συμβατό με τον κλάδο Αισθητικής.  Το προτεινόμενο θέμα 

 πρέπει να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του μαθήματος. Το συγκεκριμένο μάθημα 

 αποτελεί μέρος του προγράμματος μαθημάτων του κλάδου σπουδών Αισθητικής όπου οι φοιτητές 

 θα πρέπει να συνδυάσουν και να παρουσιάσουν τυχόν προσωπικά ενδιαφέροντα πάντοτε υπό 

 τη καθοδήγηση του Υπεύθυνου Καθηγητή σε σχετικό ερευνητικό υπόβαθρο παρουσιάζοντας μια 

 πρωτότυπη ερμηνεία πρωτογενούς έρευνας. 



 137 Κομμωτική  
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8. Κομμωτική  

3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα – Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

Διάρκεια Σπουδών:  3 Έτη  

Τίτλος:  Ανώτερο Δίπλωμα 

 

   

 

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση άρτιας θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης  

των φοιτητών στον κλάδο της Κομμωτικής δίνοντάς τους όλα τα εφόδια για την απόκτηση  

ψηλού επιπέδου επιδεξιότητας και αυτοπεποίθησης, απαραίτητα στοιχεία για μία  

πετυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη στον τομέα αυτό. 

 

Η σωστή κατάρτιση, τα απαραίτητα εφόδια και προσόντα, δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές  

να φθάσουν τους στόχους τους και να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές, είτε αυτές 

προκύπτουν στον χώρο εργασίας είτε από αλλαγές στις τάσεις της μόδας. Η απόκτηση βασικών  

γνώσεων όσον αφορά τα μαλλιά και τη σωστή περιποίησή τους και μίας εις βάθος γνώση σε  

τομείς όπως το κούρεμα, φόρμα διάρκειας, τεχνικές για σωστό βάψιμο των μαλλιών,  

προσωπολογία για σωστή επιλογή κόμμωσης, είναι μερικές από τις  

 γνώσεις που αναμένεται να αποκομίσουν οι φοιτητές. 

 

 
 

 
 

Απολυτήριο Λυκείου ή Ισοδύναμο 

Προσόν 



 139 

      ECTS 

ΚΟΜ101 Υγιεινή και Ασφάλεια 4 

ΚΟΜ102 Ιστορία της Κομμωτικής Τέχνης 2 

ΚΟΜ103 Διάγνωση-Συμβουλές στους Πελάτες - Λούσιμο - Περιποίηση 6 

ΚΟΜ104 Δερματολογία - Τριχολογία 4 

ΚΟΜ105 Βασικές Τεχνικές Χτενίσματος Ι 6 

ΚΟΜ106 Αγγλική Ορολογία Ι 2 

   ECTS 24 

Κομμωτική 
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα 
  
Έτος 1ο - Εξάμηνο 1ο 

Κομμωτική  
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Κομμωτική  

    

Απόκτηση γνώσεων για την σημασία του να εργάζεσαι σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον 

τόσο για τους ιδίους τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες. Επίσης θα αντιληφθούν την 

ανάγκη και τη σημασία της ασφάλειας στη εργασία, τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με 

την ασφάλεια του χώρου , κομμωτηρίου – κουρείου που ισχύουν και πως εφαρμόζονται. 

      
Απόκτηση γνώσεων όσον αφορά την ιστορία της κομμωτικής τέχνης & το επάγγελμα του κομμωτή διαμέσου 
των αιώνων και παράλληλα να γνωρίσουν την ιστορία της μόδας και πως εξελίσσεται. 

     

Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων όσο αφορά τη σωστή διάγνωση, τις κατάλληλες συμβουλές στο λούσιμο 

χρησιμοποιώντας σωστές τεχνικές στη διαδικασία του λουσίματος για την σωστή περιποίηση των μαλλιών. 
Δίνοντας έτσι μια σωστή εικόνα στο πελάτη. 

  

Απόκτηση γνώσης για την δομή και τις λειτουργίες του δέρματος του κεφαλιού, και για τις διάφορες 

καταστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν στο δέρμα. Επίσης θα αποκτήσουν γνώσεις όσον αφορά τις 

λειτουργίες των μαλλιών τα μέρη της τρίχας και για τις διάφορες ανωμαλίες και βλάβες που μπορεί να 

παρουσιαστούν στα μαλλιά. 

      

Απόκτηση ικανότητας και δεξιοτεχνίας ούτως ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να δημιουργούν χτενί- 
σματα με όγκο, κίνηση, και ίσια, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό. 

    

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της βασικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε σχέση με 

την ορολογία της κομμωτικής και πρακτικής εφαρμογής-χρήσης κατά την εξάσκηση του  
επαγγέλματος.  Μέσα από το μάθημα ο φοιτητής θα αποκτήσει τις βάσεις με απώτερο στόχο τη  
σωστή επικοινωνία στο χώρο του κομμωτηρίου-κουρείου. 
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      ECTS 

ΚΟΜ107 Τύποι Προϊόντων Βαφής & Βασικές Τεχνικές      

Εφαρμογής της Βαφής 
6 

ΚΟΜ108 Βασικές Τεχνικές Χτενίσματος ΙΙ 6 

ΚΟΜ109 Βασικές Τεχνικές Κουρέματος Ι 6 

ΚΟΜ110 Αποτελεσματικές Επικοινωνιακές Σχέσεις 4 

ΚΟΜ111 Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών 4 

ΚΟΜ112 Αγγλική Ορολογία ΙΙ 2 

   ECTS 28 

Κομμωτική 
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα 
  

Έτος 1ο - Εξάμηνο 2ο 

Κομμωτική  
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Κομμωτική  

        
   

Απόκτηση γνώσεων στους διάφορους τύπους προϊόντων βαφής που χρησιμοποιούμε. Απόκτηση 

ικανοτήτων και δεξιότητας στην εφαρμογή βαφής ανάλογα με τον τύπο βαφής που θα χρησιμοποιήσουμε. 

      

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής  ικανότητες και δεξιότητες όσον 

αφορά τεχνικές χτενίσματος χρησιμοποιώντας ρόλεϊ για τη δημιουργία διαφόρων στυλ. Οι δεξιότητες 

θα είναι η βάση για την εξέλιξη του σε πιο εξειδικευμένα χτενίσματα. 

      

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων /ικανοτήτων όσον αφορά τις βασικές τεχνικές κουρέματος 

και την προετοιμασία του πελάτη για την υπηρεσία του κουρέματος.  Οι βασικές τεχνικές κουρέματος είναι η 

βάση για τον φοιτητή στην εξέλιξη του για πιο αναβαθμισμένα κουρέματα. 

     

Απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τις αποτελεσματικές επικοινωνιακές σχέσεις με τους πελάτες.  Μέσα από  
το μάθημα αυτό ο φοιτητής θα γνωρίσει τους διάφορους τύπους πελατών και θα μάθει για τη σωστή 

αντιμετώπισή τους. 

      

Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων στον τομέα της σωστής υποδοχής και εξυπηρέτησης των πελατών. 
Μέσα από το μάθημα ο φοιτητής θα μάθει πόσο σημαντική είναι η σωστή υποδοχή και εξυπηρέτηση 

των πελατών στο κομμωτήριο. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της βασικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε σχέση 

με την ορολογία της κομμωτικής και πρακτικής εφαρμογής-χρήσης κατά την εξάσκηση του 

επαγγέλματος.  Ο φοιτητής θα αποκτήσει τις βάσεις με απώτερο στόχο 

τη σωστή επικοινωνία στον χώρο του κομμωτηρίου-κουρείου. 
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      ECTS 

ΚΟΜ113 Τεχνικές Μασάζ Κεφαλής 6 

ΚΟΜ114 Βασικές Αρχές στη Θεωρία του Χρώματος 4 

ΚΟΜ115 Βαφή και Ξάνοιγμα των Μαλλιών 6 

ΚΟΜ116 Βασικές Τεχνικές Κουρέματος ΙΙ 6 

ΚΟΜ117 Τεχνολογία Υλικών 4 

ΚΟΜ118 Πρακτική Εξάσκηση Ι 6 

ΚΟΜ119 Αγγλική Ορολογία ΙΙΙ 4 

   ECTS 36 

Κομμωτική 
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα  

Έτος 2ο - Εξάμηνο 3ο 

Κομμωτική  
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Κομμωτική  

   
Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να απόκτησει την ικανότητα και δεξιοτεχνία στην 
υπηρεσία του μασάζ κεφαλής, ως ξεχωριστή υπηρεσία στο χώρο. Επίσης η απόκτηση γνώσεων 
όσον αφορά τη δομή του κεφαλιού και ποιους μύες χαλαρώνουμε κατά τη διάρκεια του 
μασάζ. 

        
Απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τις βασικές αρχές της θεωρίας του χρώματος.  Η επαρκής γνώση της 
χρωματομετρίας διευκολύνει τον φοιτητή να κατανοήσει θέματα που αφορούν το χρώμα για την  
ανάπτυξη του στις βαφές. 

        
Ο στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά τα προϊόντα 
βαφής και ξανοίγματος.  Την επίδραση που έχουν στα μαλλιά και πώς να τα χρησιμοποιεί με ασφάλεια στους 
πελάτες. 

       
Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων όσον αφορά τις βασικές τεχνικές κουρέματος.  Πιο συγκεκριμένα 
μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής θα μάθει τα στάδια της διάγνωσης για το κούρεμα.  Η 
γνώση αυτή αποτελεί οδηγό αλλά και βασική προϋπόθεση για να μπορεί να εφαρμόσει τις σωστές 
τεχνικές κουρέματος. 

     
Ο στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει βασικές γνώσεις όσον αφορά τα χημικά 
υλικά που χρησιμοποιούνται στη κομμωτική.   

      
Ο στόχος του μαθήματος  είναι  να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητες και δεξιότητες όσον αφορά 
τις τεχνικές χτενίσματος, κουρέματος και εφαρμογής της βαφής.  Μέσα από το μάθημα 
της πρακτικής ο φοιτητής θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση σε θέματα χτενίσματος, κουρέματος και βαφής. 

    
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της βασικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε σχέση με 
την ορολογία της κομμωτικής και πρακτικής εφαρμογής-χρήσης κατά την εξάσκηση του  
επαγγέλματος.  ο φοιτητής θα αποκτήσει τις βάσεις με απώτερο στόχο τη σωστή 
επικοινωνία στοω χώρο του κομμωτηρίου-κουρείου. 
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      ECTS 

ΚΟΜ120 Μόνιμη Αλλαγή της Φόρμας των Μαλλιών (Περμ.) 6 

ΚΟΜ121 Τεχνικές Εφαρμογής σε Επιλεγμένα Σημεία (Ανταύγειες) 6 

ΚΟΜ122 Τεχνικές Κόμμωσης Μαλλιών 6 

ΚΟΜ123 Προσωπολογία 4 

ΚΟΜ124 Πρώτες Βοήθειες 2 

ΚΟΜ125 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ 6 

   ECTS 30 

Κομμωτική 
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα 
  

Έτος 2ο - Εξάμηνο 4ο 

Κομμωτική  
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Κομμωτική  

         

Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων όσον αφορά την αλλαγή του σχήματος των μαλλιών σε μια 

νέα φόρμα διαρκείας. Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής θα αποκτήσει τις γνώσεις για τη σωστή  
επιλογή και χρήση των προϊόντων περμανάντ στα μαλλιά. 
 

        

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει ικανότητα/δεξιότητα στον τομέα 

της εφαρμογής χρώματος σε επιλεγμένα σημεία στα μαλλιά με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αντίθεσης στο χρώμα.   Ο φοιτητής θα αναπτύξει τη δημιουργικότητα του για να είναι σε 

θέση να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών στα θέματα που αφορούν το χρώμα. 
 

     

Απόκτηση ικανότητας και δεξιοτεχνίας όσον αναφορά τις τεχνικές κόμμωσης των μαλλιών ούτως ώστε να είναι 
σε θέση να δημιουργεί χτενίσματα για ειδικές περιπτώσεις όπως σινιών ή ψηλούς κότσους. 
 

  

Μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες στην αναγνώριση των  
διαφόρων σχημάτων προσώπου που υπάρχουν,  έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει την ανάλογη κόμμωση για 

το ανάλογο σχήμα προσώπου. 
 

    

Μέσα από το μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς ή ότι άλλο 

μπορεί να προκύψει που να χρειάζεται η εφαρμογή πρώτων βοηθειών. 
 

    

Ο στόχος της πρακτικής εξάσκησης του φοιτητή είναι η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που έχει διδαχτεί. 
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      ECTS 

ΚΟΜ126 Εξειδικευμένες Τεχνικές Κουρέματος 6 

ΚΟΜ127 Εξειδικευμένες Τεχνικές Χτενίσματος 6 

ΚΟΜ128 Εξειδικευμένες Τεχνικές στο Ανδρικό Κούρεμα 6 

ΚΟΜ129 Περιποίηση Προσώπου για Άνδρες 6 

ΚΟΜ130 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙΙ 6 

ΚΟΜ131 Τεχνικές Διόρθωσης Χρώματος 6 

   ECTS 36 

Κομμωτική 
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα 
  

Έτος 3ο - Εξάμηνο 5ο 

Κομμωτική  
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Κομμωτική  

    

Απόκτηση γνώσεων , ικανοτήτων δεξιοτήτων σε εξειδικευμένες τεχνικές κουρέματος ούτως 

ώστε να μπορούν να συνάδουν με τις απαιτήσεις της αγοράς. Ο φοιτητής θα μάθει να συνδυάζει 
τεχνικές κουρέματος για τη δημιουργία του κουρέματος που επιθυμεί. 
 

    

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά τη 

δημιουργία πιο εξειδικευμένων χτενισμάτων.  Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων θα βοηθήσει  
στην ανέλιξη του στον χώρο της κομμωτικής. 
 

      

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώση και ικανότητες όσον αφορά εξειδικευμένες  
τεχνι κές στο ανδρικό κούρεμα.  Επίσης θα μάθει να συνδυάζει τεχνικές κουρέματος για τη δημιουργία του 

κουρέματος που επιθυμεί. 
 

     

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες στη σωστή περιποίηση του 

προσώπου στους άνδρες.  Να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες για τη σωστή περιποίηση της  
γενειάδας και τον κλασικό τρόπο ξυρίσματος. 
 

    

Απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσο αφορά την εφαρμογή των κουρεμάτων, χτενισμάτων 

και βαφών σε πραγματικό περιβάλλον.  Η συνεχής και τακτική πρακτική θα δώσει στον φοιτητή 

αυτοπεποίθηση για να εργαστεί με άνεση στον χώρο της κομμωτικής. 
 

     

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες στο πώς να 

διορθώνει προβλήματα που παρουσιάζονται στην υπηρεσία της βαφής. 
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      ECTS 

ΚΟΜ132 Οργάνωση και Διοίκηση Κομμωτηρίου/Κουρείου 4 

ΚΟΜ134 Τεχνικές Εφαρμογής Προσθηκών στα Μαλλιά 6 

ΚΟΜ136 Εξειδικευμένες Τεχνικές Εφαρμογής Χρώματος 6 

ΚΟΜ138 Ηλεκτρολογία 3 

ΚΟΜ139 Επαγγελματική Δεοντολογία 3 

  Επιλεγόμενα—1 από τα πιο κάτω   

ΚΟΜ133 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 4 

ΚΟΜ140 Στοιχεία Πληροφορικής 4 

   ECTS 26 

Κομμωτική 
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα 
  

Έτος 3ο - Εξάμηνο 6ο 

Κομμωτική  
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Κομμωτική  

      

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ενός 
κομμωτηρίου - κουρείου, καθώς επίσης και τις λειτουργίες για επίτευξη των στόχων της 
επιχείρησης. 

       

Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων όσο αφορά την εφαρμογή προσθηκών στα μαλλιά.  Η ικανότητα 
του φοιτητή να εφαρμόζει προσθήκες μαλλιών θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του για 
να είναι σε θέση να ακολουθήσει τις ανάγκες της αγοράς. 

      

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά την εφαρμογή 
χρώματος για να είναι σε θέση να δημιουργήσει χρώματα με άνεση χρησιμοποιώντας νέες ιδέες και τεχνικές. 

   

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις σε ειδικά 
θέματα και να έρθουν σ` επαφή με τα διάφορα είδη των ηλεκτρικών ρευμάτων, των ακτινοβολιών και 
των κυμάτων που είναι απαραίτητα στην Κομμωτική.  Η επαρκής γνώση της Ηλεκτρολογίας διευκολύνει 
την οριζόντια κινητικότητα των φοιτητών στο να αξιολογήσουν θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό 
τους. 

    

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη έννοια της δεοντολογίας που 
πρέπει να διέπει κάθε σωστό επαγγελματία.  Επίσης να γνωρίσουν τον εσωτερικό κόσμο του 
ανθρώπου, να διδαχθούν μεθόδους για σωστή επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους, καθώς 
και τη σωστή τοποθέτησή τους απέναντι στο επάγγελμά και τους πελάτες τους. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια γενική κατάρτιση και κατανόηση των βασικών αρχών 
και λειτουργιών του μάρκετινγκ και πώς αλληλοεπιδρούν στην αγορά. 

   

Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια σαφή κατανόηση των συστημάτων 
πληροφορικής του σήμερα και τα πιο χρήσιμα προγράμματα εφαρμογών. 
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9. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

2 Έτη, Δίπλωμα  –  Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 
Διάρκεια Σπουδών:   2 Έτη  
Τίτλος:   Δίπλωμα 
 

 

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά ανθρώπων με 
γνώσεις στη διαχείριση ασφάλειας, με πλήρη γνώση του εύρους και της πολυπλοκότητας των 

τοπικών και διεθνών προβλημάτων ασφάλειας. 

Οι φοιτητές αποκτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις σε θέματα ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, 
γεωπολιτικής, διεθνείς και δημόσιες σχέσεις, διοίκησης επιχειρήσεων, νομοθεσιών και ασφάλειας 
πληροφορικών συστημάτων. Παράλληλα εξασκούνται στις πολεμικές τέχνες, την αυτοάμυνα, 
 τη σωματική ευεξία και προβαίνουν σε εξομοιωμένα μαθήματα σεναρίων, κρίσεων, καταστροφών, 
συνοδείας προσώπων, επεισόδια σε αθλητικούς ή εμπορικούς χώρους, απόπειρας διάρρηξης 
διάρρηξης κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων. 

 
 

 
 

Απολυτήριο Λυκείου ή Ισοδύναμο 

Προσόν - Καθαρό Ποινικό Μητρώο 
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  ECTS 

DSM101 Αρχές Ασφάλειας 6 

DSM102 Μέθοδος Συγγραφής Εργασιών -Έρευνα 6 

DSM103 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 6 

DSM104 Εισαγωγή στην Αυτοάμυνα 6 

DSM105 Αγγλική Γλώσσα 6 

   ECTS 30 

    Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
    2 Έτη, Δίπλωμα 
 
     Έτος 1ο – Εξάμηνο 1ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

  ECTS 

DSM106 Μάνατζμεντ 6 

DSM107 Αρχές Ανάλυσης Ρίσκου 6 

DSM108 Η Διαδικασία της Διερεύνησης 6 

DSM109 Εισαγωγή στην Εργασιακή Ψυχολογία 6 

DSM110 Προστασία Σημαντικών Προσώπων 6 

   ECTS 30 

Έτος 1ο – Εξάμηνο 2ο 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

    

Το μάθημα έχει στόχο να δώσει μια πρώτη προσέγγιση στις βασικές αρχές της ασφάλειας 
όπως η πρόληψη, έλεγχος πρόσβασης, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, κλοπή και πλάνα 
εκτάκτου ανάγκης. Στόχος επίσης είναι μια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης ρίσκου και το  
φάσμα εκπαίδευσης στην ασφάλεια. 
 

       

Το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές  
δεξιότητες συγγραφής εργασιών, να κατανοήσουν τις μεθόδους έρευνας και να μπορούν να εκτελέσουν 
μια έρευνα, κάτι που θα τους βοηθήσει στη συνέχεια των σπουδών τους. 

     

Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια σαφή κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής του 
σήμερα και τα πιο χρήσιμα προγράμματα εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα που τους 
επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τις πιο ενημερωμένες πηγές συστημάτων πληροφορικής. 

      

Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια σαφή κατανόηση στις βασικές αρχές αυτοάμυνας 
και τον τρόπο εφαρμογής τους.  Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατέχουν τα ακόλουθα: 
Αυτοάμυνα - τεχνικές εξουδετέρωσης με ένα κτύπημα, ανάπτυξη φυσικών παραμέτρων σωματοφυλάκων 
 (εκρηκτικότητα, ταχύτητα αντίδρασης), ανάλυση ανθρώπινων ευαίσθητων σημείων, τεχνικές 
 αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας. 

    

Το μάθημα στοχεύει στη γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών τόσο στο γραπτό όσο και στον 
προφορικό λόγο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις για ικανοποίηση  
συγκεκριμένων αναγκών.  Επιπλέον, να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν για απλά και  
συνηθισμένα επιχειρησιακά θέματα, που απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών. 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

   

Το μάθημα έχει στόχο την παροχή βασικών αρχών του Μάνατζμεντ σε σχέση με την 
πρακτική της διοίκησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για το πώς 
θα διοικήσουν μια επιχείρηση, συλλέγοντας πληροφορίες και αναλύοντας τα δεδομένα για 
να λάβουν μια απόφαση. 

     

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές αρχές ανάλυσης ρίσκου, οι οποίες θα βοηθήσουν 
τους φοιτητές να διεκπεραιώσουν μελέτη για την ασφάλεια, βασισμένη σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

      

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δουλειάς του ιδιωτικού ερευνητή στον τομέα της ασφάλειας 
και η ανάλυση των διερευνητικών ικανοτήτων, όπως οι τεχνικές επιτήρησης, συνεντεύξεις και ανακρίσεις, 
αποδεικτικά στοιχεία, ομολογίες και γραπτές δηλώσεις. 

    

Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική μελέτη των ενδο-οργανωσιακών φαινομένων, των στάσεων, 
των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ατόμων σε σχέση με την εργασία τους, καθώς και της  
αλληλεπίδρασης των οργανισμών με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. 

     

Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει ιδέες και σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από τους ειδικούς στην προστασία σημαντικών προσώπων, καθώς και η 
εξοικείωση των φοιτητών με τις μεταβαλλόμενες απειλές που μπορεί να αντιμετωπίζουν 
σήμερα τα στελέχη επιχειρήσεων. 
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  ECTS 

DSM111 Νομικές Πτυχές & Κώδικας Ηθικής 6 

DSM112 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών 6 

DSM113 Πρακτική Εξάσκηση σε Εταιρεία/Οργανισμό 6 

DSM114 Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσε

ων 

6 

DSM115 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 6 

   ECTS 30 

      Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
      2 Έτη, Δίπλωμα 
 
      Έτος 2o –  Εξάμηνο 3o 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

  ECTS 

DSM116 Τελική Διπλωματική Εργασία 6 

DSM117 Τρομοκρατία 6 

DSM118 Ασφάλεια σε Υποδομές 6 

DSM119 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 6 

   Επιλεγόμενο  από σελίδα 160 6 

   ECTS 30 

Έτος 1o –  Εξάμηνο 4o 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

      

Το μάθημα έχει σκοπό να διδάξει τους φοιτητές τις νομικές πτυχές και νομικό πλαίσιο 
γύρω από την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

      

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει ένα επιτυχημένο σχέδιο ασφάλειας  
πληροφοριών.  Γίνεται επισκόπηση και ανάλυση των βασικών εννοιών στον στρατηγικό σχεδιασμό, την  
πληροφορική και τη στρατηγική διαχείριση και ανασκόπηση των οικονομικών πληροφοριών που αποτελούν 
τη σύνδεση μεταξύ στρατηγικής ασφάλειας πληροφοριών και επιχειρησιακής στρατηγικής. 

      

Στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας στο χώρο της ασφάλειας. 

      

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της διαχείρισης ασφάλειας αθλητικών 
εκδηλώσεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνει μια δομημένη επεξήγηση της 
ασφάλειας και αναλύει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κάθε φορέα. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι η παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από κοινωνιολογική 
σκοπιά καθώς και η περιγραφή σημαντικών κοινωνιολογικών εννοιών του λειτουργισμού, της 
σύγκρουσης και της αλληλεπίδρασης. Η ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κατανόηση 
της έννοιας του κοινωνικού θεσμού, της κοινωνικής αλλαγής και τη σχέση της κοινωνικοποίησης 
με την οικογένεια. 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

     

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και έρευνα ενός υπαρκτού προβλήματος στον τομέα της 
ασφάλειας και η παρουσίαση του με συγκεκριμένο τρόπο και προδιαγραφές. Πρέπει να υπάρχει 
έρευνα, παρουσίαση δεδομένων, προδιαγραφές, ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση, 
έλεγχος απόδοσης, συγκρίσεις και αποτελέσματα. 

  

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην τρομοκρατία.  Γίνεται ανάλυση πολυσυζητημένων 
θεμάτων όπως ο ορισμός και η φύση της τρομοκρατικής απειλής και οι αντιτρομοκρατικές στρατηγικές 
και μελετά κοινές πεποιθήσεις και απόψεις για την τρομοκρατία. 
 

     

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα μέτρα προστασίας σε σημαντικές υποδομές, τα 
οποία έχουν σκοπό να μετριάσουν το ρίσκο που προκύπτει από ένα συμβάν, είτε το ρίσκο προέρχεται από 
μια κακόβουλη πράξη σε διεθνές επίπεδο, είτε προέρχεται από μία φυσική απειλή.  Το μάθημα παρουσιάζει 
μια πρακτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας που είτε 
αποτρέπει ανεπιθύμητα γεγονότα, είτε μετριάζει τις συνέπειες τέτοιων γεγονότων. 

     

Ο στόχος του μαθήματος είναι η παροχή μιας ενδιαφέρουσας εισαγωγής στην εγκληματολογία, αγγίζοντας 
τις θεωρητικές, πρακτικές και πολιτικές πτυχές του θέματος καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν το 
έγκλημα στην Κύπρο και το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος. 
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  ECTS 

DSM120 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 6 

DSM121 Τεχνικές Αυτοάμυνας 6 

DSM122 Σχεδιασμός Ασφαλείας—Προστασία Εγκαταστάσεων 
6 

DSM123 Διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων 6 

DSM124 Εισαγωγή στη Λογιστική 6 

DSM125 Διοίκηση Οργανισμών Παροχής Φύλαξης 30 

DSM126 Αστυνομία & Αστυνόμευση στην Κύπρο  

 Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
2 Έτη, Δίπλωμα 
 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  



 160 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

     
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια γενική κατάρτιση και κατανόηση των βασικών αρχών 
και λειτουργιών του μάρκετινγκ και πώς αλληλοεπιδρούν στην αγορά. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο 
μείγμα του Μάρκετινγκ καθώς και στην μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και 
τη μελέτη αγοράς. 
 

     
Το μάθημα στοχεύει μέσω της πρακτικής εξάσκησης στην εμπέδωση διάφορων τεχνικών εξουδετέρωσης 
και αυτοάμυνας και στην ανάπτυξη φυσικών παραμέτρων όπως εκρηκτικότητα και ταχύτητα αντίδρασης. 

      
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνικές στους φοιτητές ούτως ώστε 
να είναι σε θέση να ετοιμάσουν ένα πλήρες σχέδιο ασφάλειας για την μέγιστη προστασία μιας εγκατάστασης 
σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. 

      
Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση του πως οι στρατηγικές των Δημοσίων Σχέσεων επηρεάζουν τα πλάνα και 
τα αποτελέσματα ενός οργανισμού. 

     
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των εννοιών της λογιστικής επιστήμης.  Ο φοιτητής έρχεται για πρώτη 
φορά σε επαφή με τα βασικά - τι είναι επιχείρηση - τι οικονομική μονάδα και γιατί χρειάζεται η λογιστική επιστήμη. 
Παράλληλα μαθαίνει να διαβάζει ισολογισμούς, να καταλαβαίνει έννοιες όπως απογραφή, ενεργητικό, παθητικό, 
χρέωση, πίστωση, διπλογραφική μέθοδος. 
 

      
Το μάθημα στοχεύει στην προσέγγιση και εφαρμογή των αρχών διοίκησης στην βιομηχανία της ασφάλειας. Επίσης, 
εστιάζει στις διοικητικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες που συχνά παραμελούνται από εταιρείες  
ασφάλειας και ασχολείται με το σχεδιασμό και τη υλοποίηση λειτουργιών ασφαλείας. 
 

       
Το μάθημα έχει στόχο να μεταφέρει την έννοια της αστυνόμευσης και τα διάφορα μοντέλα με τα οποία εμφανίζεται 
και να εξηγήσει τη χρήση της βίας μέσα από την αστυνόμευση και το ρόλο της διακριτικής εξουσίας. 
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10. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας – Εξ Αποστάσεως 

2 Έτη, Δίπλωμα –  Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

Διάρκεια Σπουδών:  2 ‘Έτη Εξ Αποστάσεως Φοίτηση 

Τίτλος:  Δίπλωμα 

 

 
 
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά 

στελεχών με πλήρη γνώση του εύρους και της πολυπλοκότητας των διεθνών 

προβλημάτων ασφάλειας. 

Η ύλη του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δοθεί 

στους φοιτητές μια σειρά από επιλογές μαθημάτων που να δημιουργεί τις βάσεις σε 

θεμελιώδη θέματα ασφάλειας.  Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με πραγματικά 

και σύγχρονα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν στη σημερινή εποχή.   Το βάθος 

και το εύρος των μαθημάτων δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν 

ουσιώδεις γνώσεις και κατάρτιση για την επαγγελματική  

τους ανέλιξη στον τομέα της ασφάλειας.  
 

 
 

Απολυτήριο Λυκείου ή Ισοδύναμο 

Προσόν - Καθαρό Ποινικό Μητρώο 
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  ECTS 

DSM101 Αρχές Ασφάλειας 6 

DSM102 Μέθοδος Συγγραφής Εργασιών - Έρευνα 6 

DSM103 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 6 

DSM104 Σχεδιασμός Ασφάλειας—

Προστασία Εγκαταστάσεων 

6 

DSM105 Αγγλική Γλώσσα 6 

   ECTS 30 

      Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας —  
      Εξ Αποστάσεως 
      2 Έτη, Δίπλωμα 
      Έτος 1ο –  Εξάμηνο 1ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας– Εξ Αποστάσεως 

  ECTS 

DSM106 Μάνατζμεντ 6 

DSM107 Αρχές Ανάλυσης Ρίσκου 6 

DSM108 Η Διαδικασία της Διερεύνησης 6 

DSM109 Εισαγωγή στην Εργασιακή Ψυχολογία 6 

DSM110 Προστασία Σημαντικών Προσώπων 6 

   ECTS 30 

Έτος 1ο – Εξάμηνο 2ο 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

   

 
Το μάθημα έχει στόχο να δώσει μια πρώτη προσέγγιση στις βασικές αρχές της ασφάλειας 
όπως η πρόληψη, έλεγχος πρόσβασης, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, κλοπή και πλάνα 
εκτάκτου ανάγκης.  Στόχος επίσης είναι μια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης ρίσκου και το  
φάσμα εκπαίδευσης στην ασφάλεια. 

      

 
Το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές  
δεξιότητες συγγραφής εργασιών, να κατανοήσουν τις μεθόδους έρευνας και να μπορούν να εκτελέσουν μια 
έρευνα, κάτι που θα τους βοηθήσει στη συνέχεια των σπουδών τους. 

     

 
Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια σαφή κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής του 
σήμερα και τα πιο χρήσιμα προγράμματα εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα που τους 
επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τις πιο ενημερωμένες πηγές συστημάτων πληροφορικής. 

      

 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνικές στους φοιτητές 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να ετοιμάσουν ένα πλήρες σχέδιο ασφάλειας για την μέγιστη 
προστασία μιας εγκατάστασης σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. 

   

 
Το μάθημα στοχεύει στη γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών τόσο στο γραπτό όσο και 
στον προφορικό λόγο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις για 
ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.  Επιπλέον, να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν 
για απλά και συνηθισμένα επιχειρησιακά θέματα, που απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών. 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

 

 
Το μάθημα έχει στόχο την παροχή βασικών αρχών του Μάνατζμεντ σε σχέση με την 
πρακτική της διοίκησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για το 
πώς θα διοικήσουν μια επιχείρηση, συλλέγοντας πληροφορίες και αναλύοντας τα δεδομένα 
για να λάβουν μια απόφαση. 

   

 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές αρχές ανάλυσης ρίσκου, οι οποίες θα 
βοηθήσουν τους φοιτητές να διεκπεραιώσουν μελέτη για την ασφάλεια, βασισμένη σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα. 

     

 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δουλειάς του ιδιωτικού ερευνητή στον τομέα της 
ασφάλειας και η ανάλυση των διερευνητικών ικανοτήτων, όπως οι τεχνικές επιτήρησης, συνεντεύξεις 
και ανακρίσεις, αποδεικτικά στοιχεία, ομολογίες και γραπτές δηλώσεις. 

   

 
Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική μελέτη των ενδο-οργανωσιακών φαινομένων, των στάσεων, 
των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ατόμων σε σχέση με την εργασία τους, καθώς και της  
αλληλεπίδρασης των οργανισμών με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. 

    

 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει ιδέες και σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως 
από τους ειδικούς στην προστασία σημαντικών προσώπων, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με τις 
μεταβαλλόμενες απειλές που μπορεί να αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη επιχειρήσεων. 



 165 

  ECTS 

DSM111 Νομικές Πτυχές & Κώδικας Ηθικής 6 

DSM112 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών 6 

DSM113 Πρακτική Εξάσκηση σε Εταιρεία/Οργανισμό 6 

DSM114 Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσε

ων 

6 

DSM115 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 6 

   ECTS 30 

      Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας —  
      Εξ Αποστάσεως 
     2 Έτη, Δίπλωμα 
      Έτος 2ο – Εξάμηνο 3ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας– Εξ Αποστάσεως 

  ECTS 

DSM116 Τελική Διπλωματική Εργασία 6 

DSM117 Τρομοκρατία 6 

DSM118 Ασφάλεια σε Υποδομές 6 

DSM119 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 6 

         

DSM120 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 6 

DSM121 Διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων 6 

DSM122 Διοίκηση Οργανισμών Παροχής φύλαξης 6 

   ECTS  

Έτος 2ο – Εξάμηνο 4ο 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

 

      

 
Το μάθημα έχει σκοπό να διδάξει τους φοιτητές τις νομικές πτυχές και νομικό πλαίσιο γύρω 
από την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
 

     

 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει ένα επιτυχημένο σχέδιο ασφάλειας 
πληροφοριών.  Γίνεται επισκόπηση και ανάλυση των βασικών εννοιών στον στρατηγικό σχεδιασμό, την 
πληροφορική και την στρατηγική διαχείριση και ανασκόπηση των οικονομικών πληροφοριών που  
αποτελούν τη σύνδεση μεταξύ στρατηγικής ασφάλειας πληροφοριών και επιχειρησιακής στρατηγικής. 
 

     

 
Στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας στο χώρο της ασφάλειας. 
 

    

 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της διαχείρισης ασφάλειας αθλητικών 
εκδηλώσεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.  Περιλαμβάνει μια δομημένη επεξήγηση της 
ασφάλειας και αναλύει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κάθε φορέα. 
 

   

 
Στόχος του μαθήματος είναι η παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από κοινωνιολογική σκοπιά 
καθώς και η περιγραφή σημαντικών κοινωνιολογικών εννοιών του λειτουργισμού, της σύγκρουσης και 
της αλληλεπίδρασης.  Η ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κατανόηση της έννοιας του 
κοινωνικού θεσμού, της κοινωνικής αλλαγής και τη σχέση της κοινωνικοποίησης με την οικογένεια. 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

 

DSM116     
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και έρευνα ενός υπαρκτού προβλήματος στον τομέα της 
ασφάλειας και η παρουσίαση του με συγκεκριμένο τρόπο και προδιαγραφές.  Πρέπει να υπάρχει 
έρευνα, παρουσίαση δεδομένων, προδιαγραφές, ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση, 
έλεγχος απόδοσης, συγκρίσεις και αποτελέσματα. 

  
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην τρομοκρατία.  Γίνεται ανάλυση πολυσυζητημένων θεμάτων 
όπως ο ορισμός και η φύση της τρομοκρατικής απειλής και οι αντιτρομοκρατικές στρατηγικές και 
μελετά κοινές πεποιθήσεις και απόψεις για την τρομοκρατία. 

     
Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα μέτρα προστασίας σε σημαντικές υποδομές, 
τα οποία έχουν σκοπό να μετριάσουν το ρίσκο που προκύπτει από ένα συμβάν, είτε το ρίσκο προέρχεται 
από μια κακόβουλη πράξη σε διεθνές επίπεδο, είτε προέρχεται από μία φυσική απειλή. 

     
Στόχος του μαθήματος είναι παροχή μιας ενδιαφέρουσας εισαγωγής στην εγκληματολογία, αγγίζοντας τις 
θεωρητικές, πρακτικές και πολιτικές πτυχές του θέματος καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν το έγκλημα 
στην Κύπρο και το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος. 

    
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια γενική κατάρτιση και κατανόηση των βασικών αρχών και 
λειτουργιών του μάρκετινγκ και πώς αλληλοεπιδρούν στην αγορά.  Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο μείγμα 
του Μάρκετινγκ καθώς και στην μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και την μελέτη 
αγοράς. 

     
Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση του πως οι στρατηγικές των Δημοσίων Σχέσεων επηρεάζουν τα 
πλάνα και τα αποτελέσματα ενός οργανισμού. 

      
Το μάθημα στοχεύει στην προσέγγιση και εφαρμογή των αρχών διοίκησης στην βιομηχανία της 
ασφάλειας.  Επίσης, εστιάζει στις διοικητικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες που συχνά 
παραμελούνται από εταιρείες ασφάλειας και ασχολείται με το σχεδιασμό και τη υλοποίηση 
λειτουργιών ασφαλείας. 
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11. Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

 
 
4 Έτη, Πτυχίο – Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 
Διάρκεια Σπουδών: 4 Έτη 

Τίτλος Σπουδών:  Πτυχίο στη Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
 

 

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά 

διευθυντών και επιστημόνων που να έχουν πλήρη γνώση για το εύρος των διεθνών και 
κρατικών προβλημάτων ασφάλειας. Η διδακτέα ύλη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 

ούτως ώστε να δοθεί στους μαθητές μια σειρά από επιλογές μαθημάτων που δημιουργεί 
τις βάσεις σε θεμελιώδη θέματα ασφάλειας. Το βάθος και το εύρος των προσφερόμενων 

μαθημάτων παροτρύνουν τους φοιτητές να συνεχίσουν την πνευματική και επαγγελματική 

τους εξέλιξη και να αναπτύξουν τους δικούς τους τομείς εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα έχει 
σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές τις βάσεις στις έννοιες, την ιστορία, και την ουσία 

των κρατικών και διεθνών προβλημάτων ασφάλειας, καθώς και τις δεξιότητες για τη  
διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης πάνω σε επίκαιρα θέματα ασφάλειας. 

 
 

 
 

Απολυτήριο Λυκείου ή Ισοδύναμο 

Προσόν - Καθαρό Ποινικό Μητρώο 
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  ECTS 

BSM101 Αρχές Ασφάλειας 6 

BSM102 Προστασία Σημαντικών Προσώπων 6 

BSM103 Μέθοδος Γραφής Εργασιών—Έρευνα 6 

BSM104 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 6 

BSM201 Διαχείριση Δημοσιών Σχέσεων 6 

   ECTS 30 

      Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας   
      4 Έτη,  Πτυχίο 
 
      Έτος 1ο –  Εξάμηνο 1ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

  ECTS 

BSM106 Αρχές Μάνατζμεντ 6 

BSM107 Αρχές Ανάλυσης Ρίσκου 6 

BSM108 Η Διαδικασία Διερεύνησης 6 

BSM109 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ 6 

BSM110 Εισαγωγή στη Ψυχολογία 6 

   ECTS  

Έτος 1ο –  Εξάμηνο 2ο 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

 

     
Οι αρχές Ασφάλειας υπήρξαν το σημαντικότερο θέμα σχετικά με την ιδιωτική ασφάλεια για 
πάνω από τριάντα χρόνια. Γνωστή για την ισορροπημένη και επαγγελματική της προσέγγιση, 
αυτή η νέα προσέγγιση προσφέρει στους μελλοντικούς επαγγελματίες ασφάλειας μια ευρεία,  
στερεή βάση η οποία τους προετοιμάζει να προσφέρουν υπηρεσίες μέσα από διάφορες θέσεις, σε ένα 
αναπτυσσόμενο πεδίο που έχει ανοσία στην ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών σε τρίτους (outsourcing). 
 

      
Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει πολλές σωτήριες ιδέες και επίκαιρα εργαλεία που  
χρησιμοποιούνται συνήθως από τους ειδικούς στην Προστασία σημαντικών προσώπων. Αναλύει επίσης τις  
μεταβαλλόμενες απειλές όπου στελέχη επιχειρήσεων μπορεί να αντιμετωπίζουν σήμερα. 
 

        
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις μεθόδους έρευνας και να 
μπορούν να εκτελέσουν μια έρευνα ξεκινώντας από το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, τον καθορισμό 
δείγματος, κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 
μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές δεξιότητες γραφής. 
 

      
Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια σαφή κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής 
του σήμερα και τα πιο χρήσιμα προγράμματα εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα 
που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τις πιο ενημερωμένες πηγές συστημάτων πληροφορικής. 
 

     
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει στους φοιτητές τις διαστάσεις του άκρως δυναμικού 
κόσμου των δημοσίων σχέσεων. Μελετούν την ιστορία, τη θεωρία, την ηθική, τον προγραμματισμό, 
την αξιολόγηση, την ανάλυση και την διεθνή φύση των δημοσίων σχέσεων. Εξετάζει επίσης τις 
έννοιες της επικοινωνίας και πειθούς που διέπουν τις δημόσιες σχέσεις, όπως και την ιστορία 
των δημοσίων σχέσεων, τον ρόλο τους, τους επαγγελματικούς και ηθικούς κώδικες, στρατηγικά 
 πλάνα και τακτικές  
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Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει στους φοιτητές την ευρύτερη έννοια του  
μάνατζμεντ, την επιστήμη, τη θεωρία και τις βασικές αρχές του και κατ’ επέκταση να γίνει μία  
σύνδεση με την πρακτική διάσταση του θέματος. Κυρίως, το μάθημα θέλει να εξηγήσει τις ανάγκες 
προσαρμογής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να  
ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά. Οι βασικές αρχές του μάνατζμεντ, όπως ο προγραμματισμός, η  
οργάνωση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος αναλύονται εκτενώς. 

      
Επισκόπηση των δύο όψεων του ελέγχου κινδύνου: την προστασία των περιουσιακών στοιχείων εντοπίζοντας, 
αναλύοντας και κατατάσσοντας το ρίσκο σε μια προτεραιοποίηση και από την άλλη τον προγραμματισμό 
σμό για αποκατάσταση μετά από ένα καταστροφικό γεγονός. Παρέχει τις βασικές αρχές ανάλυσης κινδύνου/ 
ρίσκου, οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να κάνουν μία πιο αποτελεσματική μελέτη για την ασφάλεια, 
βασισμένη σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

      
Η Διαδικασία Διερεύνησης ασχολείται με τις ανάγκες του ιδιωτικού ερευνητή στον τομέα της ασφάλειας. Το 
μάθημα καλύπτει τα βασικά θέματα που συχνά παραβλέπονται σε έργα που επικεντρώνονται στις δημόσιες 
πτυχές έρευνας. Μεταξύ άλλων αναλύονται διερευνητικές ικανότητες, όπως οι τεχνικές επιτήρησης, συνεντεύξεις 
ξεις και ανακρίσεις, αποδεικτικά στοιχεία, ομολογίες και γραπτές δηλώσεις και γίνεται συμπληρωματική 
διδασκαλία με ενημερωμένες περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα. 

      
Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί τι είναι το υλικό τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός 
υπολογιστή και τι είναι οι περιφερειακές συσκευές, να κατανοεί τι είναι το λογισμικό και να δίνει παραδείγματα 
λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων να ξέρει τι σημαίνει ο όρος Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και να αναγνωρίζει σημαντικά νομικά θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και την  
προστασία των δεδομένων αναφορικά με την χρήσης των υπολογιστών. 

      
Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία διερευνά τη γνωστική διαδικασία, τα κοινωνικά φαινόμενα και τα  
επιτεύγματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σκοπός είναι ο φοιτητής να αποκτήσει μια συνολική εικόνα της  
σύγχρονης μελέτης της ψυχολογίας και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων σχεδιασμού έρευνας για να  
μπορούν να αξιολογήσουν το εμπειρικό υλικό στον τομέα της ψυχολογίας. 
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  ECTS 

BSM 202 Διοίκηση Οργανισμών Παροχής Φύλαξης 6 

BSM 203 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών 6 

BSM 204 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 6 

BSM 222 Κυβερνοχώρος και Έγκλημα 6 

BSM 227 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο 6 

   ECTS 30 

     Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
     4 Έτη,  Πτυχίο 
 
     Έτος 2ο –  Εξάμηνο 3ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

  ECTS 

BSM205 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 6 

BSM206 Τρομοκρατία 6 

BSM207 Ασφάλεια σε Υποδομές 6 

BSM208 Έγκλημα στον Εργασιακό Χώρο 6 

BSM224 Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία και Δίκαιο του 
Εγκλήματος 

6 

   ECTS  

Έτος 2ο –  Εξάμηνο 4ο 
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Τo “Guard Force Management” αντιμετωπίζει τις συμβάσεις με φρουρούς ασφάλειας ως  
επιχειρήσεις και εξηγεί πώς οι υπάρχουσες τεχνικές διοίκησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη  
βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της κερδοφορίας σε αυτές τις επιχειρήσεις. Επίσης εστιάζει 
στις διοικητικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες που συχνά παραμελούνται από εταιρείες  
ασφάλειας και ασχολείται αναλυτικά με το σχεδιασμό και τη υλοποίηση λειτουργιών ασφάλειας. Ασχολείται 
με τις διοικητικές και οικονομικές ανάγκες τέτοιων εταιρειών, όπως επίσης και τις ανάγκες εξυπηρέτησης 
πελατών. 

       
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα επιτυχημένο σχέδιο ασφάλειας πληροφοριών. 
Γίνεται μια επισκόπηση και εκτενής ανάλυση των βασικών εννοιών στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη πληροφορική 
και τη στρατηγική διαχείριση. Επίσης γίνεται μία ανασκόπηση των οικονομικών πληροφοριών που 
αποτελούν τη σύνδεση της στρατηγικής ασφάλειας πληροφοριών και της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

        
Το μάθημα καταπιάνεται με τις βασικές αρχές διατύπωσης μιας λογικής συνθήκης μιας δομής επιλογής/ 
επανάληψης και της κατανόησης και της βασικής χρήσης αλγορίθμων. 

      
Η κατανόηση των μορφών με τις οποίες κάνει την εμφάνιση του το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η γνώση των  
χαρακτηριστικών της πορνογραφίας (παιδικής) ως μορφή διαδικτυακής εγκληματικότητας. Η γνώση ηλεκτρονικής 
τρομοκρατίας, ηλεκτρονικού βανδαλισμού, οικονομικών εγκλημάτων, προπαγάνδας μίσους, διαδικτυακών  
προσβολών ως άλλες μορφές διαδικτυακής εγκληματικότητας και ανάπτυξη αντεγκληματικής πολιτικής στον  
κυβερνοχώρο. 

       
Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει την ιστορία και τη δομή της Αστυνομίας στην Κύπρο, όπως επίσης και την 
έννοια και την εφαρμογή της Αστυνόμευσης. Ο σκοπός τους μαθήματος είναι να εξηγήσει τη χρήση της βίας μέσα 
από την αστυνόμευση και το ρόλο της διακριτικής εξουσίας. Σημαντικό επίσης είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν 
την αστυνομική κουλτούρα και τη σχέση της Αστυνομίας με τα ΜΜΕ. 
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Το μάθημα παρέχει μια ευρεία επισκόπηση της επιστήμης της κοινωνιολογία και εξηγεί τις 
εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή. Παρουσιάζονται σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσει και 
έννοιες, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνιολογικής φαντασίας, τον πολιτισμό, την αποκλίνουσα 
συμπεριφορά, την ανισότητα, την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική δομή. Οι φοιτητές διερευνούν 
την επιρροή της κοινωνικής τάξης και των κοινωνικών θεσμών, όπως η εκκλησία, η εκπαίδευση, η 
υγειονομική περίθαλψη, η κυβέρνηση, η οικονομία και το περιβάλλον. 

   
Η τρομοκρατία και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατία έχει επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, 
άρα η γνώση περί τρομοκρατίας είναι πιο σημαντική αλλά και πιο αμφιλεγόμενη, από ποτέ. Το μάθημα  
προσσφέρει μια εισαγωγή στην τρομοκρατία. Γίνεται έρευνα και ανάλυση πολυσυζητημένων θεμάτων όπως ο  
ορισμός της τρομοκρατίας, η φύση της τρομοκρατικής απειλής και αντιτρομοκρατικές στρατηγικές. 

     
Τα μέτρα προστασίας σε σημαντικές υποδομές, έχουν σκοπό να μετριάσουν το ρίσκο που προκύπτει από ένα 
συμβάν, είτε το ρίσκο προέρχεται από μια κακόβουλη πράξη σε διεθνές επίπεδο, είτε προέρχεται από μία φυσική 
απειλή. Το μάθημα παρουσιάζει μια πρακτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 
προστασίας που είτε αποτρέπει ανεπιθύμητα γεγονότα, είτε μετριάζει τις συνέπειες τέτοιων γεγονότων. 

       
Το μάθημα έχει ως στόχο να εξετάσει την έκταση, τον αντίκτυπο και τα πρότυπα των εγκλημάτων που συμβαίνουν 
στο χώρο εργασίας. Γιατί οι άνθρωποι διαπράττουν ληστείες, τι αποθαρρύνει τους κλέφτες, γιατί οι άνθρωποι  
πιστεύουν ότι η λιτή ασφαλιστική κάλυψη είναι νόμιμη, τι θίγει τους εργαζόμενους και οι διάφορες αντιλήψεις για 
τη χρήση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. 

        
Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα θέματα που αναφέρονται στο έγκλημα ως ατομικό 
φαινόμενο και στην εγκληματολογία ως κοινωνικό φαινόμενο. Επίσης οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τις έννοιες των πρωταγωνιστών του εγκλήματος και τέλος να κατανοήσουν τα μέτρα κατά του εγκλήματος όπως οι 
ποινές και τα μέτρα ασφάλειας  
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  ECTS 

BSM301 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 

BSM302 Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων 6 

BSM303 Διοίκηση Ασφάλειας για Αθλητικές  

Διοργανώσεις 

6 

BSM306 Νομικές Πτυχές της Παροχής Υπηρεσιών       

Ασφάλειας 

6 

BSM105 Πρακτική Εργασία σε Εταιρεία/Οργανισμό 6 

   ECTS 30 

     Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
     4 Έτη,  Πτυχίο 
 
     Έτος 3ο –  Εξάμηνο 5ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

  ECTS 

BSM304 Διαχείριση Ρίσκου 6 

BSM305 Διαδίκτυο & Επικοινωνία 6 

BSM307 Έρευνα στον Εργασιακό Χώρο 6 

BSM308 Διαχείριση Καταστάσεων Ομηρίας 6 

---------- Επιλογή – Από Μαθήματα Ασφάλειας από σελ. 183 6 

   ECTS  

Έτος 3ο –  Εξάμηνο 6ο 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

      

Να τονίσει ότι το προσωπικό και οι δραστηριότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

δρουν ως μια ομάδα για το συμφέρον του ίδιου του προσωπικού, της δουλειάς και του 

οργανισμού. Στόχος είναι να μπορέσει ο φοιτητής να αντιληφθεί τη σημασία της  

αποτελεσματικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για καλύτερη απόδοση στον εργασιακό χώρο. 

      

Το μάθημα καλύπτει, ακριβείς και πρακτικές λύσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση του 

ευρέος φάσματος των θεμάτων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων από μια μόνο πηγή. 

Ο στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με προβλήματα προστασίας. 

        

Περιλαμβάνει μια δομημένη επεξήγηση της ασφάλειας εκδηλώσεων. Παρέχει λεπτομερείς 

οδηγίες για τη βελτίωση της ποιότητας, του συντονισμού και ανταπόκρισης των πρωτοκόλλων 

ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με φυσικές καταστροφές, την τρομοκρατία, τα 

προβλήματα στον έλεγχο του πλήθους και άλλες απειλές μεγάλης κλίμακας. 

        

Το μάθημα έχει σκοπό να ενημερώσει τους φοιτητές για τις νομικές πτυχές και νομικό πλαίσιο 

γύρω από την παροχή υπηρεσιών μέσα από την Ισχύουσα νομοθεσία στη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το νομικό πλαίσιο αφορά διάφορες νομοθεσίες που σχετίζονται με τα φυσικά ή/και 

νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και αναφέρονται 

στις ευθύνες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που απορρέουν μέσα από τις 

νομοθεσίες. 
 

       
Στόχος είναι η σύνδεση του Φοιτητή με την Αγορά Εργασίας στον χώρο της Ασφάλειας . 
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Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

 

    

Το μάθημα εξετάζει πώς οι κίνδυνοι, οι κρίσεις και η ασφάλεια μπορούν να μπουν σε 

ένα οργανωτικό πλαίσιο. Η Διαχείριση Ρίσκου φαίνεται να κυριαρχεί σε κάθε συζήτηση 

θεμάτων, από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, οι συγκοινωνίες και η 

δημόσια ασφάλεια, μέχρι τη ρύθμιση των εταιρικών δραστηριοτήτων. 
 

     

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα εξαρτήματα ενός μικροϋπολογιστή, τις εφαρμογές 

λογισμικών, λειτουργικών συστημάτων, πολυμέσων και δικτύων υπολογιστών. 

      

Οι έρευνες στον χώρο εργασίας, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τους ερευνητές εταιριών και 

υπευθύνων ασφάλειας, για το ανθρώπινο δυναμικό, την Αστυνομία, τους δικηγόρους και για  

οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο για την εποπτεία των ερευνών στον χώρο εργασίας. 
 

      

Στόχος είναι να εμπεδώσει στους φοιτητές τις τεχνικές και τους τρόπους αντιμετώπισης ομηρίας και 

των διαπραγματεύσεων σε τέτοιες καταστάσεις και το πώς μπορούν να αναπτυχθούν με επιτυχία  

προκειμένου να σωθούν ζωές. Συνδυάζονται αρχές και εφαρμογές από πολλούς κλάδους για να  

δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση ομήρων. 
 
 
 

        187 
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  ECTS 

BSM401 Διαχείριση Λειτουργιών 6 

BSM402 Συστήματα Φυσικής Προστασίας 6 

BSM404 Διατριβή Ι 6 

---------- Επιλογή – Μαθήματα Ασφάλειας από σελ. 

183 

6 

---------- Επιλογή – Άλλα Μαθήματα από σελ. 186 6 

   ECTS 30 

     Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
     4 Έτη, Πτυχίο 
 
     Έτος 4ο –  Εξάμηνο 7ο 

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 

  ECTS 

BSM403 Επιχειρησιακή Γλώσσα (Αγγλικά) 6 

BSM404 Διατριβή ΙΙ 6 

---------- Επιλογή – Μαθήματα Ασφάλειας από σελ. 183 6 

---------- Επιλογή – Από Άλλα Μαθήματα από σελ. 186 6 

——— Επιλογή—Από Άλλα Μαθήματα από σελ. 186 6 

  
 ECTS  

Έτος 4ο –  Εξάμηνο 8ο 
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Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια γενική εικόνα των θεμάτων που προκύπτουν 
στις παραγωγές και στη διαχείριση των λειτουργιών, όπως τον σχεδιασμό, τη λειτουργία 
και τον έλεγχο των βιομηχανικών επιχειρήσεων και του χώρου του εργοστασίου, τον  
προγραμματισμό ελέγχου ποιότητας , τα σχεδιαγράμματα, τις εγκαταστάσεις, τον προγραμματισμό, την  
επεξεργασία υλικών κα τον έλεγχο της απογραφής αποθεμάτων. Ο φοιτητής θα μάθει να χρησιμοποιεί το 
SPSS ως στατιστικό εργαλείο για την επίλυση διοικητικών και διαχειριστικών προβλημάτων. 

      
Τα Συστήματα Φυσικής Προστασίας περιλαμβάνουν ενημερωμένες πηγές για τις προσδοκίες και τις αλλαγές 
που επήλθαν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Το μάθημα περιλαμβάνει αναφορές σε νέες απειλές 
όπλων μαζικής καταστροφής όπως και από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες μίσους τις ΗΠΑ. Το τεχνολογικό 
μέρος συμπεριλαμβάνει την σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον, το μάθημα δείχνει πώς η μεθοδολογία που 
περιγράφεται σε αυτό εφαρμόζεται σε συστήματα μεταφοράς. 

     
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση της αγγλικής γλώσσας 
για σκοπούς επικοινωνίας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Το μάθημα  
καλύπτει τα διάφορα στυλ γραφής, έτσι ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές στη χρήση της κατάλληλης γλώσσας, 
ανάλογα με τις περιστάσεις. 

     
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές, να μάθουν πως γίνεται η σε βάθος έρευνα και 
ανάλυση, αν αυτό καθοριστεί από τον επιβλέποντα καθηγητή, ανάλογα με το θέμα που θα επιλεγεί, ενός θέματος 
ή ζητήματος που έχει τεθεί προς διερεύνηση. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν στην πράξη όλες τις 
γνώσεις που απέκτησαν, λαμβάνοντας μέρος σε μεγάλης κλίμακας ρεαλιστική μελέτη.  Θα έχουν επίσης την  
ευκαιρία να κάνουν πρακτική εξάσκηση αποκομίζοντας σημαντική εμπειρία σε μια τοπική εταιρία για περίοδο 3 μηνών. 
 
                                                      Επιλογή από άλλα Μαθήματα—Σελίδα 186 

   ά      183 
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  ECTS 

BSM111 Αυτοάμυνα Ι 6 

BSM209 Αυτοάμυνα ΙΙ 6 

BSM210 Ασφάλεια Καζίνο 6 

BSM211 Ασφάλεια Χώρων Φιλοξενίας – Ξενοδοχεία 6 

BSM212 Ασφάλεια Νοσοκομείου και Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης 6 

BSM213 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 6 

BSM214 Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων 6 

BSM215 Εισαγωγή στην Ασφάλεια στη Ναυτιλία 6 

BSM216 
Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας 

6 

BSM217 Ασφάλεια και Προστασία σε Εγκαταστάσεις Γηπέδων 6 

BSM218 Ασφάλεια Αεροπλοΐας 6 

BSM219 Ασφάλεια Κολεγίων και Πανεπιστημίων 6 

BSM220 
Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων Ι 

6 

BSM221 
Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων ΙΙ 

6 

BSM225 Κοινωνιολογία της Αστυνόμευσης 6 

BSM226 Σκηνή Εγκλήματος 6 

     

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  
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Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές βασικές τεχνικές της αυτοάμυνας, 

οι οποίες θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αμύνονται σε αυτόν που τους επιτίθεται. Η 

πιθανή επίθεση που θα δεχτούν, αφορά την απλή μορφή της, δηλ. αυτή που γίνεται με τα 

χέρια από οποιαδήποτε πλευρά του σώματος. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι να διδαχτούν ανώτερες τεχνικές αυτοάμυνας, οι οποίες θα δίνουν τη 

δυνατότητα στον σπουδαστή να αμύνεται σε αυτόν που του επιτίθεται. 

     
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει αποδεδειγμένες και δοκιμασμένες τεχνικές για την  

ανίχνευση και τον περιορισμό των απειλών της ασφάλειας καζίνο και επίσης να αναπτύξουν βασικές  

δεξιότητες, γνώσεις και τεχνικές που απαιτούνται για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του 

καζίνο, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους. 

       

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη μελέτη του ρίσκου γνώσης και Διοίκησης Προσωπικού, τον προϋπολο- 

γισμό και τα χρηματοοικονομικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους διευθυντές ασφάλειας να αξιολογήσουν 

τους εγγενείς κινδύνους σε περιβάλλοντα φιλοξενίας, αναλύοντας τους μέσω αξιολογήσεων απειλών και 

τρωτών σημείων. Αυτό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν μεθόδους για τον περιορισμό ή την εξάλειψη 

τέτοιων απειλών. 

         

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην επισκόπηση των θεμάτων ασφάλειας που υπάρχουν στη υγειονομική  

περίθαλψη και στα νοσοκομεία και διδάσκει πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια επιχείρηση ή ένα καλό  

τμήμα ασφάλειας. 

      

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή μιας ενδιαφέρουσας εισαγωγής στην εγκληματολογία, αγγίζοντας τις 

θεωρητικές, πρακτικές και πολιτικές πτυχές του θέματος. Μελετά επίσης το έγκλημα και εξηγεί γιατί οι 

άνθρωποι γίνονται εγκληματίες. Τέλος μελετά το τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη της  

εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων. 
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Τα λιμάνια αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της υποδομής μιας  

χώρας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της  

παγκόσμιας και εγχώριας οικονομίας. Για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικά μια δυναμική  

λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων, πρέπει κάποιος να μπορεί να κατανοήσει τις  

επιχειρηματικές δραστηριότητες του θαλάσσιου εμπορίου. Το μάθημα περιλαμβάνει τη 

νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια πλοίων, ασφάλεια φορτίων, και εξασφάλιση αδειών  

εργαζομένων. 

        

Ο εμπορικός τομέας των ναυτιλιακών είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις κλοπές και στην πειρατεία και 

αποτελεί έναν πιθανό στόχο για σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο καλύτερος τρόπος για πρόληψη 

και αποφυγή ζημιών είναι να εφαρμοστούν διδάγματα από άλλους τομείς, όπως τον αγώνα για την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Η προσπάθεια αυτή έχει δείξει ότι η επιτυχία αυτής 

της προσπάθειας μπορεί να επιτευχθεί όταν παρθούν αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα μέτρα και 

γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες στα κρίσιμα αρχικά στάδια του εφοδιασμού του φορτίου. 

          

Το μάθημα εξετάζει τις θεωρίες κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας, μετατρέπει 

τη θεωρία σε πρακτική και παράλληλα αναπτύσσεται ή παρουσιάζει τρόπους εκπαίδευσης, κατάρτισης, 

παρακίνησης ή ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας. Διδάσκει πώς δημιουργείται και ενσωματώνεται 

ένα καλά δομημένο, συντονισμένο και συνεκτικό πρόγραμμα ασφάλειας και δείχνει πώς να αξιολογούνται 

και να αναλύονται οι ανάγκες του προγράμματος αυτού, όπως και του κοινού και προσαρμόζει 

την εκπαίδευση αναλόγως. 

         

Το μάθημα έχει ως στόχο να μελετήσει συμπεριφορές του πλήθους και να διδάξει πώς ελέγχεται το  

πλήθος στα γήπεδα, στα στάδια και χώρους εκδηλώσεων. Γίνεται συζήτηση για θέματα όπως η χρήση  

κερμάτων, η αξιολόγηση κινδύνων, η προστασία αγωνιστικών χώρων, για τους φύλακες ασφάλειας,  

την αστυνόμευση και την εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας. 

    

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής μεθόδους που  

εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ασφάλειας και επίσης να εξηγήσει πώς  

εισάγεται κάποιος σε ρόλους ασφάλειας αεροδρομίου ή άλλους ρόλους διοίκησης και διαχείρισης των  

αερομεταφορών με τις γνώσεις που επιτρέπουν την εφαρμογή των απαραίτητων προγραμμάτων ασφάλειας. 
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Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει καθοδήγηση σε θέματα αντιμετώπισης σύγχρονων 

προσκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας σε κολέγια, πανεπιστήμια και πανεπιστημιουπόλεις 

Καλύπτει επίσης εκτιμήσεις θεμάτων ασφάλειας και συγκεκριμένες απειλές, λειτουργικά 

και εκπαιδευτικά προβλήματα αλλά και λύσεις. 

 

           

Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των βασικών αρχών της διαχείρισης ασφάλειας αθλητικών 

εγκαταστάσεων και αθλητικών εκδηλώσεων, σε επίπεδο ομάδας ασφάλειας. 

 

           

Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των βασικών αρχών της διαχείρισης ασφάλειας αθλητικών 

εγκαταστάσεων και αθλητικών εκδηλώσεων, σε επίπεδο Υπεύθυνου Ασφάλειας. 
 

      

Στόχος είναι να αναδείξει το θεωρητικό πλαίσιο που επεξηγεί την αναγκαιότητα της ύπαρξης της                          

αστυνομίας μέσα από την άποψη του κοινωνιολογικού σχεδιασμού και των εφαρμογών του. 
 

     

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της σκηνής ενός εγκλήματος, να  

εντοπίσουν και να αξιολογήσουν αποδεικτικά στοιχεία για την διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων. Οι 

φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τεχνικές συλλογής και αξιοποίηση μαρτυρίας, 

για την εξιχνίαση υποθέσεων. 
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  ECTS 

BSM310 Δημόσια Ομιλία 6 

BSM311 Χρηματοοικονομική Διοικητική 6 

BSM312 Εργασιακές Σχέσεις 6 

BSM313 Οργανωτική Συμπεριφορά 6 

BSM314 Διοικητική Λογιστική 6 

 

    

Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας  

     Διαχείριση Φυσικής Ασφάλειας 
     4 Έτη, Πτυχίο 
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Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές να  

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση ενημερωτικών  

και πειστικών ομιλιών. Τα θέματα περιλαμβάνουν την επιλογή αντικειμένου, την ανάλυση  

ακροατηρίου, την έρευνα, την οργάνωση και τη χρήση της φωνής και του σώματος κατά τη  

τη διάρκεια της ομιλίας. 

    

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα εκτενούς ανάλυσης της δομής 

των πιο αποτελεσματικών αποφάσεων σε σχέση με τις λειτουργίες τη εταιρείας σε χρηματοοικονομικό 

επίπεδο. Οι εφαρμογές και οι περιορισμοί των μοντέλων λήψης αποφάσεων είναι μία από τις  

σημαντικότερες πτυχές του μαθήματος. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες των εργασιακών σχέσεων 

Προσφέρει μια επισκόπηση και μια εισαγωγή στις σχέσεις της διοίκησης/εργαζομένου. Τα θέματα θα 

περιλαμβάνουν τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη νομοθεσία του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα, στρατηγικές διαπραγμάτευσης, τακτική, απεργίες και παράπονα. Επίσης εξετάζεται ο  

ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργαζομένων και της κυβέρνησης για την αποφυγή και  

επίλυση των εργατικών διαφορών. 

     

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη πολυπλοκότητα των θεμάτων που  

περιβάλλουν σήμερα τους οργανισμούς, ειδικότερα στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Εξετάζει τη συμβολή  

της επιστήμης της συμπεριφοράς στη διαδικασία διοίκησης ενός οργανισμού, από θεωρητική και 

λειτουργική άποψη. Το μάθημα ασχολείται με τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και τις οργανωτικές σχέσεις. 

     

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της φύσης της κοστολόγησης 

και της ροής εξόδων σε ένα λογιστικό σύστημα. Μαθαίνουν πώς η Διοικητική Λογιστική χρησιμοποιείται 

ως βάση για τη λήψη αποφάσεων και εξηγεί στους φοιτητές πώς η διοικητική λογιστική βοηθά στον 

έλεγχο, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οργανισμού. 



 187 
Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 



 188 

12. Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

Μεταπτυχιακό – Αξιολογημένος από ΔΙ.Π.Α.Ε. 

Διάρκεια Σπουδών: 1.5 Έτη 

Τίτλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό στις Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση 

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη, αλλά 

και την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη κάθε φοιτητή/τριας.  Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε 

να ικανοποιεί τις ανάγκες των φοιτητών/- τριών που: 
 
(α) εργάζονται σε τομείς της εκπαίδευσης, των τεχνών, της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών 

       και ανθρωπιστικών επιστημών. 

(β) επιζητούν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και εμπλουτισμό των  

       γνώσεων τους μέσω των τεχνών. 

 
Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους/ις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση των Τεχνών και της διαδικασίας της Εμψύχωσης, 
σε ποικίλα παιδαγωγικά και επαγγελματικά πλαίσια.  
 
Βασικός σκοπός του προγράμματος  
είναι η προετοιμασία και εκπαίδευση  
παιδαγωγών-εμψυχωτών  
που αξιοποιούν αποτελεσματικά τη σύζευξη των δημιουργικών τεχνών,  
της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής κατά τον σχεδιασμό και την  
εφαρμογή εμψυχωτικών παρεμβάσεων. 

                                                                                 

 
 

 

Κριτήρια Εισδοχής 

Πτυχίο Πανεπιστημίου ή 

Ισοδύναμου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
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  ECTS 

ΔΤΕ 001 Δραματική Τέχνη & Εμψυχωτικές Διαδικασίες 6 

ΔΤΕ 002 Δημιουργική Κίνηση & Χορός 6 

ΔΤΕ 003 Σύγχρονες 

Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης 

6 

ΔΤΕ 004 Εμψυχωτικές Παρεμβάσεις της Θετικής  

Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και στη Ζωή 

6 

ΔΤΕ 005 Η Μουσική ως Παιδαγωγικό Εργαλείο  

Μάθησης και Εμψύχωσης 
6 

   ECTS 30 

     1.5 Έτη, Μεταπτυχιακό 
 
      Εξάμηνο 1ο 

Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

  ECTS 

ΔΤΕ 006 Μέθοδοι Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας 6 

ΔΤΕ 007 Εικαστικές Τέχνες—Κατασκευές Αυτοσχέδιων  

Εμψυχωτικών Εποπτικών Μέσων 

6 

ΔΤΕ 008 Σύζευξη Τεχνών—
Τρόποι Οργάνωσης & Διεκπεραίωσης  
Εμψυχωτικών Δρώμενων 

6 

  Μάθημα Επιλογής από Σελίδα 193 6 

  Μάθημα Επιλογής από Σελίδα 193 6 

   ECTS  

Εξάμηνο 2ο 
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Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

        

Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό στους σπουδαστές/ριες, 
ώστε να μπορούν να εντάξουν με επιτυχία την Δραματική Τέχνη και την εμψύχωση κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

      

Το μάθημα έχει ως στόχο να ενισχύσει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους σπουδαστές/ριες, 
ώστε να μπορούν να εντάξουν με επιτυχία τη Δημιουργική Κίνηση - Χορό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

        

Στόχος του μαθήματος είναι η κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικής διδασκαλίας στο χώρο των δημιουργικών 
τεχνών και της εμψύχωσης με βάση τα πορίσματα της εκπαιδευτικής έρευνας και τις θεωρίες  
διδασκαλίας—μάθησης. 
 

             

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές/τριες στο να εφαρμόζουν με τις βασικές αρχές 
της Θετικής Ψυχολογίας και τις εφαρμογές της τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην τάξη και το σχολείο με 
συγκεκριμένες τεχνικές και πρακτικές στρατηγικές. 

           

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της δυναμικής συσχέτισης της Μουσικής με το παιχνίδι, την 
εμψύχωση, τη μαθησιακή διαδικασία και τη δημιουργία και η σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες καθώς 
και άλλα διδακτικά αντικείμενα. 

        

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα στάδια διεξαγωγής έρευνας στην 
εκπαίδευση καθώς και η ανάπτυξη από μέρους τους κριτικής ικανότητας έναντι των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. 
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Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

      
 
Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση στους  
σπουδαστές/ριες, ώστε να μπορούν να εντάξουν τις Εικαστικές Τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

         
 
Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές/ριες να εκπαιδευτούν στο πώς μπορούν να εφαρμόσουν  
αποτελεσματικά τη σύζευξη των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αναγνωρίζουν  τη  
συμβολή της στην εμψύχωση. 
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  ECTS 

ΔΤΕ 009 Πρακτική Άσκηση 20 

ΔΤΕ 010 Μεταπτυχιακή Εργασία 10 

   ECTS  

1.5 Έτη, Μεταπτυχιακό 

 
Εξάμηνο 3ο 

Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 
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Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

    

Η Πρακτική Άσκηση έχει ως κύριο στόχο να φέρει τους/τις φοιτητές/ριες, σε άμεση επαφή με 
το εργασιακό περιβάλλον και την εφαρμογή και αξιοποίηση των δεξιοτήτων που αποκόμισαν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  Ουσιαστικά, η πρακτική άσκηση αποτελεί μία σύνδεση της 
θεωρίας με την πράξη. 
 

    

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη η έρευνα και η παρουσίαση ενός υπαρκτού προβλήματος. 
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  ECTS 

ΔΤΕ 011 Εμψυχωτική Διαχείριση της Διαφορετικότητας 6 

ΔΤΕ 012 Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Δημιουργικής Σκέψης 6 

ΔΤΕ 013 Εφαρμογές της Ψυχολογίας, Ανάπτυξης & Μάθησης στην Εμψυχωτική Διαδικασία 6 

ΔΤΕ 014 Σύγχρονες Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 6 

ΔΤΕ 015 Εμψύχωση μέσα από το Πολιτισμικό &Φυσικό Περιβάλλον σε Κοινωνίες Πολυπολιτισμικές 6 

ΔΤΕ016 Σχεδιασμός Εμψυχωτικών Προγραμμάτων Τεχνολογικής Καινοτομίας 6 

1.5 Έτη, Μεταπτυχιακό 
Επιλεγόμενα 

Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 
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Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση 

       
Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές/ριες να εκπαιδευτούν στο πως να αναγνωρίζουν τις 
διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων και πως να διαμορφώσουν τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης και της ένταξης στην ομάδα ανάλογα. 

        

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές/ριες να αποκτήσουν το ανάλογο θεωρητικό αλλά και πρακτικό 
υπόβαθρο σε σχέση με τη δημιουργική σκέψη, ούτως ώστε να είναι σε θέση να το μεταλαμπαδεύσουν στους 
εκπαιδευομένους τους. 

            

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να μπορέσουν να είναι σε θέση να παρατηρούν, να αξιολογούν και να 
ενσωματώνουν στις εμψυχωτικές τους αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά - μαθητές, τις αρχές και τις τεχνικές των  
διαφόρων θεωριών για διαχείριση δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς και να μπορούν να εμψυχώνουν τους  
μαθητές τους. 

       

Το μάθημα αυτό αναγνωρίζει τον ρόλο και τη σημασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην αποτελεσματική  
διδασκαλία και μάθηση.  Στόχος του είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να διευκρινίσουν τις κύριες έννοιες και 
διαδικασίες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική αξιολόγηση με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις, και 
να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση 
εμψυχωτικών δράσεων. 

              
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν την εμψύχωση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
τόσο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών/ριων σε θέματα που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα, ετερότητα και 
διαφορετικότητα. 

        
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις βασικές έννοιες των  
πολυμέσων (ήχος, εικόνα, βίντεο) και η ένταξή τους στην καθημερινότητά τους.  Τόσο με τη χρήση του  
νέου λογισμικού που διδάσκονται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού, όσο και μέσα από την επαφή τους  
 με πιο σύνθετες λειτουργίες γνωστών λογισμικών επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης  
διαφανειών, οι φοιτητές μαθαίνουν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται κάθε είδος  
 πολυμέσων αλλά και να τα συνδυάζουν μεταξύ τους. 
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Registration Fee €100   
       €150 

  €2630    €30 

      

€1120 

  

 

  

€50 

Tuition & Other Fees 
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Course 1ST Year 2nd Year 3rd Year 4th Year Deposit 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
     2 Έτη, Δίπλωμα 

€ 4500 € 4500      € 800 

BUSINESS ADMINISTRATION                                 
2 Years, plus an optional foundation year, Diploma € 5500 € 5500     € 800 

BUSINESS MANAGEMENT                                    
4 Years, Bachelor of Arts €6000 €6000 €6000 €6000 €800 

BUSINESS ADMINISTRATION   
 18 Months, MBA € 4000 € 2000     € 800 

HOSPITALITY & TOURISM ADMINISTRATION                   
4 Years, Bachelor of Arts €6000 €6000 €6000 €6000 €800 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
4 Έτη, Πτυχίο € 5800 € 5800 € 5800 € 5800 €800 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ  
3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα €5500 €5500 €5500   €800 

AUTOMOBILE ENGINEERING                                 
2 Years, Plus an optional foundation year, Diploma € 5500 € 6200     € 800 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
2 Έτη, Δίπλωμα € 5500 € 5500     € 800 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ           
2 Έτη, Δίπλωμα €5500 €5500     €800 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
4 Έτη, Πτυχίο € 6500 € 6500 € 6500 € 6500 € 800 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΕΜΨΥΧΩΣΗ                        
18 Μήνες ή 3 Εξάμηνα, Μεταπτυχιακό €5200 €2600     € 800 

Tuition & Other Fees 
*Tuition Fees have been prompt for approval to the Ministry of Education and Culture on 

9/3/2011 and were approved with documentation on 24/3/2011 under number 7.14.10.1/17 
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Tuition & Other Fees 

     
 Registration Fee 
 Tuition deposit at the beginning of classes 
 Remaining tuition may be in 8 equal monthly instalments 
 

  
Tuition Fees are non-refundable except for extreme cases in which a student experiences severe 
health problems and must interrupt studies. In such cases, tuition will be refunded in accordance to 
the number of hours attended. For example, if a student has attended half the academic year and 
then withdraws from college because of serious illness, then 50% of the tuition may be refunded  
according to the terms of the contract. 

     
For International students tuition fees are only refundable in the following case: 
If Entry visa has been granted but the student has not been able to come to Cyprus and the 
Migration Authorities have confirmed his/her non-arrival. 
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Tuition & Other Fees 

              
         

      
 

  
Students who are eligible for a scholarship must have for: the Business Management and Hospitality  
& Tourism Administration a High School leaving certificate grade of 17/20 and above. 
Secretarial & Office Administration Studies, Automobile Engineering, Security Management,  
and Beauty Studies, a High School leaving certificate grade of 16/20 and above. 

Thereafter scholarships are provided to students on the basis of their college performance. 
Scholarships and discounts are also provided to students by the Financial Aid Committee on 
the basis of family Financial Criteria. 
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Rights & Obligations of Students 

 
Course is obligatory during  the entire academic year as well as the participation in written or oral tests given by  the 
College. 
 
Course study includes in-class participation, written examinations  (tests), and oral examinations throughout the entire  
academic year.  Satisfactory work at home and in-class, in all subject  areas  as prescribed by teaching staff of each course. 
 

 
 To use all suitable equipment considered necessary for his/her education in Internal and External Examinations as well as 
        other Examination Boards. 
 To have the course  programme information they are attending and final internal examination programme of the College.  
 Upon successful completion of course,  students will be awarded with a certificate of study and a transcript. 
 To request  “reasonable” explanations from the teaching staff about examination marks. 
 To use clean study areas, classroom and other premises available at the College. 
 

 
    Students must attend classes regularly and according to the schedule given by the College. 
    Students must also complete work at home and in-class and comply with instructions from teaching staff. 
    Students must try to keep the entire premises of the College clean and not harm or destroy any property that belongs to the College. 
    Students are obliged to pay tuition fees according to the  agreement contract made and signed upon registration.   



 202 

Academic Staff 

   
 
 

  
  

BSc & MSc in Accounting & Finance.   Post Graduate Certificate  in Marketing 
  
Business/Accounting 

  
Full-time 

  
  

BA  in International Politics/Sociology.  MA  in Social & Political Theory.  PhD School of Business   
Business/Management 

  
Full-time 

 
 

BSc in Mechanical Engineering.  MSc in Manufacturing & Welding  

Engineering Design 
  
Automotive Technologies 

  
Full-time 

  
  

Higher Diploma in Office Management & BSc (Hons)  in  International Business  

Communication 

  
Greek Typing/Secretarial Duties 

  
Full-time 

  

  

BA (Hons) in International Hospitality Management.  MA in Martial Arts 
MA in Business Administration 

  

Management/Hospitality/Business 

  

Full-time 

  MSc in Security & Risk Management Security Management Full-time 

 
 

Διδακτορικό Γλωσσών, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.  Master of Arts in Choreography 
MSc in Human Resource Mgt .   Postgraduate Diploma in Dance 

  

Music 

  

Part-time 

 BA in Business.   MBA /PhD in Business Administration Business Full-time 

  BA & MA in Police Studies Security Management Part-time 

  
  

MBA in Management.  BSc  in Mathematics 

Post Graduate Certificate in Marketing 
  
Management/Mathematics 

  
Full-time 

   
 

PhD in Psychology.  Master of Science in Psychological Research Methods 
BSc in Psychology 

  

Psychology 

  

Part-time 

  BSc & MSc Honors in International Employment Relations  & HRM 
Marketing/Management Full-time 

  BSc  in Economics.  MSc  in Corporate Finance Business Part-time 

 
Postgraduate Diploma (Level 7) in e-learning 
& Blended learning Microsoft Certified 
Engineer 

Computers Full-time     
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Academic Staff 

   
 
 

  
 

BA in Greek.  MA in Intercultural  Education .  MA  in Management 
 

  
Greek/Management 

  
Full-time 

 
 

BA  in Arts, BA in Sociology & MA in Management Sociology/Eng. Drawings Part-time 

  BSc in Management 
MA in Management 

Management Full-time 

  BSc in Mechanical Eng. 
MSc in Wireless Communication Systems 

Mechanical Part-time 

  
 

  
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ΜΑ, ΜΒΑ 

  
Business 

  
    Part-time 

  BA in Political Science & Public Administration 
MA  in Management 

Philosophy Full-time 

  LLB Law, LLM International, Public Law 

PGD International Dispute Resolution 
Law Full-time 

  BA  in Accounting & Finance 
MA in Management 

Accounting/Management Full-time 

  BA  in Sociology  

MSc in Criminology 
Criminology/Sociology Part-time 

  
 

 

Diploma  in  Security  Services 

BA & MA in Business Administration 
Bachelor of Law 
MA in Management 

  

Security Management 

  

Part-time 

 
 

  
BSc in Physics & MSc in Electrical Engineering 

  

Electrical 

  

Part-time 

 
  
BSc in Computers Computers Part-time 

 
 

Diploma  in Security Services & VIP Protection 
BA in Security Management 

Security Management Part-time 

  BA & MA in English English Language Full-time 
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Academic Staff 

   
 
 

  
 

  

BA & MA in English 

  

English 

  

Part-time 

  Higher Education (School of Army Cadets  Degree is considered equal with 
University’s Degree) 

  
Security Management 

  
Part-time 

  

  
BA in English  Language and Literature 
BA in Business Enterprises 
MBA in Business & Finance 
HND in Business & Finance 

  

English/Business/Finance 

  

Part-time 

  BA in Marketing 
MBA 

Marketing/Management Full-time 

  ΒΑ in  English  Language & Literature 
MA in Applied Linguistics 

English Part-time 

 
 BA & MA in English English Part-time 

  
  

BA  in Physical Education & Sport 
MA  in Adapted Physical & Sport 
MBA 

  
First Aid 

  
Part-time 

  Diploma  in Security Services & VIP  Protection 

 BA  in Business 
Security Management Full-time 

   
BSc in Computer Engineering Computers Part-time 

  Aviation Security Management 
Diploma 

Management Part-time 

  BSc in Biology Biology Part-time 

  

  

Level 2&3 NVQ Hairdressing D32&D33 Assessor 
Δίπλωμα Επιθεωρητή Εκπαιδευτής ΑΝΑΔ 
Αξιολογητής Επαγγελματικών Προσόντων ΑΝΑΔ 
Αξιολογητής ΔΕΚ ΑΝΑΔ 

  

Hairdressing/Management 

  

Part-time 
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Academic Staff 

   
 
 

  BSc in Computers Computers Part-time 

 
BA in Statistics 

Business Part-time 

  
BSc in Economics Accounting Full-time 

  
PhD in Education Pedagogy Part-time 

  
  

Πτυχίο Αισθητικής Level 2&3 NVQ 
Hairdressing D32&D33 Asseror 
Δίπλωμα Επιθεωρητή Εκπαιδευτής ΑΝΑΔ Αξιολογητής 
Επαγγελματικών Προσόντων ΑΝΑΔ 

  

Hairdressing 

  

Full-time 

  
 

Bachelor in Management, field of study Economics 
Level 2&3 NVQ 
Hairdressing ACCA 

  

Hairdressing 

  

Part-time 

  
  

Πτυχίο Αισθητικής & Κοσμετολογίας 
Πτυχίο Επαγγελματικού Μακιγιάζ 
ΜΒΑ 

  

Beautician 

  

Part-time 

  BA in Psychology 
MA  in Student Guidance 

Psychology Part-time 

  
  

PhD in Music Education 
Postgraduate Diploma in Social Research Methods 
Postgraduate Diploma & BA in Music 

  

Music 

  

Part-time 

MONICA CHRISTODOULOU Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής.  Diploma  in Executive Secretarial Studies 
Greek shorthand/English Typing/  

Organizational  Behavior 
Full-time 

  Πτυχίο Αισθητικής & MA Beautician Full-time 

  BA & MA in Management Management Full-time 
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Message from a Student 

 

“Global College has surpassed my expectations concerning the facilities, academic 
support and surrounding area. In other words, Global College will give you the skills and  
knowledge to go on and have a long and successful career. The educational environment  
and general atmosphere makes Global a great place to study.” 

This Prospectus was submitted to the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth for approval on 
11/04/2022. Approval was given on 18/04/2022 under number 7.14.10.1/34 
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  245 Eleonon Street, 2048 Strovolos 
  Nicosia, Cyprus 

Tel.:+357 22814555 
E-mail: info@globalcollege.com.cy 
Website: www.globalcollege.ac.cy 


