Σπούδασε
στο

Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών

∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Εκµεταλλεύσου τη µεγάλη ζήτηση για προσωπικό που
εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση
δικτύων. Το πρόγραµµα Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών
παρέχει στους φοιτητές πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες,
από επαγγελµατίες καθηγητές σε πλήρως εξοπλισµένα
εργαστήρια και τους προετοιµάζει για απόκτηση
επαγγελµατικών πιστοποιήσεων.

Μηχανογραφηµένη Λογιστική

∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Όλες οι εταιρείες, από την πιο µικρή µέχρι την πιο µεγάλη
είτε έχουν µηχανογραφηµένο λογιστήριο είτε αγοράζουν
υπηρεσίες µηχανογραφηµένου λογιστηρίου από εταιρείες
παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Το πρόγραµµα
Μηχανογραφηµένης Λογιστικής παρέχει στους φοιτητές
µε ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες για να µπορέσουν να εργαστούν
αυτόνοµα σε ένα λογιστήριο.

∆ιεύθυνση Γραφείου
(Γραµµατειακά)

∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
1 ΧΡΟΝΟΣ

Μια γραµµατέας αποτελεί σπουδαίο συντελεστή για την
οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισµού.
Το πρόγραµµα ∆ιεύθυνση Γραφείου παρέχει στους
φοιτητές, µε πρακτικό τρόπο, όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες για να µπορέσουν να εργαστούν
αυτόνοµα σε ένα γραφείο ως γραµµατείς και προσωπικοί
βοηθοί διευθυντικών στελεχών.

Μαγειρικές Τέχνες

ΠΤΥΧΙΟ
4 ΧΡΟΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Ο µάγειρας κατατάσσεται στα δυναµικότερα και πρώτα σε
ζήτηση επαγγέλµατα. Τα προγράµµατα Μαγειρικών Τεχνών
παρέχουν στους φοιτητές, µέσα από πολλές ώρες πρακτικής
εξάσκησης σε πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια, όλες τις
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν
επαγγελµατίες µάγειρες, αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• Εταιρείες εγκατάστασης και διαχείρισης δικτύων
• Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• Προετοιµασία για εξετάσεις CISCO και Microso
• Πολλές ώρες πρακτικής εξάσκησης σε πλήρως
εξοπλισµένα εργαστήρια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• Εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• Προετοιµασία για εξετάσεις LCCI και ECDL
• 150 ώρες πρακτικής άσκησης στα δηµοφιλέστερα
στην Κύπρο λογισµικά λογιστικής και µισθοδοσίας
E-So και Premier Payroll
• ∆ιδάσκουν έµπειροι και προσοντούχοι επαγγελµατίες
λογιστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• Προετοιµασία για εξετάσεις LCCI, Υπουργείου
Παιδείας και ECDL
• ∆ιδάσκουν προσοντούχοι καθηγητές µε
πολύχρονη εργασιακή εµπειρία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Ξενοδοχειακές µονάδες
• Εστιατόρια
• Ζαχαροπλαστεία-Αρτοποιεία
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

• Συνεργασία µε κορυφαίους σεφ
• Πολλαπλές επιτυχίες σε διαγωνισµούς γαστρονοµίας
• Έµµισθη πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία και
εστιατόρια

Σπούδασε στο
American College
#notjustACollege

∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΠΤΥΧΙΟ
4 ΧΡΟΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Η αλµατώδης ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας
δηµιούργησε και ανάλογη ζήτηση για άρτια εκπαιδευµένο
προσωπικό. Τα προγράµµατα ∆ιοίκησης Ξενοδοχειακών
Μονάδων παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και
αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για µία
επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον τοµέα της σύγχρονης
ξενοδοχειακής βιοµηχανίας.

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΤΥΧΙΟ
4 ΧΡΟΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Όλοι οι οργανισµοί αναζητούν και εντάσσουν στη δύναµή
τους ανθρώπους µε γνώσεις σχετικές µε τη λειτουργία και
τη διοίκηση ενός σύγχρονου οργανισµού. Τα προγράµµατα
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων δίδουν έµφαση στην πρακτική
της διαδικασίας λήψεως επιχειρηµατικών αποφάσεων και
στην απόκτηση διοικητικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες
γνώσεις και αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες σχετικά
µε τη χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook,
Instagram, Linkedin, Tik-Tok), τη δηµιουργία και διαχείριση
περιεχοµένου ιστοσελίδας µέσω WordPress και τη
βελτιστοποίηση διαδικτυακής παρουσίας στις µηχανές
αναζήτησης µέσω SEO/Google Ads Search. Οι απόφοιτοι µας
είναι έτοιµοι επαγγελµατίες στο να προσφέρουν στους τοµείς
του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, διαφήµισης και επικοινωνίας.

Πληροφορική

ΠΤΥΧΙΟ
4 ΧΡΟΝΙΑ

04-2022

∆ΙΠΛΩΜΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

Η Πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας και οι άνθρωποι µε
γνώσεις στην Πληροφορική είναι περιζήτητοι. Τα
προγράµµατα Πληροφορικής παρέχουν όλες τις
απαραίτητες γνώσεις όπως γλώσσες προγραµµατισµού
(π.χ. Python, Java) που εγγυόνται την επιτυχηµένη
σταδιοδροµία των αποφοίτων µας.

∆ίπλα στο φοιτητή από το 1975

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Χώροι διαµονής (Ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, κ.α.)
• Χώροι µαζικής εστίασης (Εστιατόρια, κ.α.)
• Χώροι αναψυχής (θεµατικά πάρκα, καζίνα, µπαρ,
νυχτερινά κέντρα, κ.α.)
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• Έµµισθη πρακτική άσκηση σε κορυφαία ξενοδοχεία
• Σεµινάρια από βραβευµένους bartenders, barista
και οινοποιούς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες, κ.α.)
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• ∆υο κατευθύνσεις: ∆ιοίκηση ή Λογιστική
(µε εξαιρέσεις από το ACCA)
• ∆ιδάσκουν προσοντούχοι καθηγητές µε
πολύχρονη εργασιακή εµπειρία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• ∆ιαφηµιστικά γραφεία
• Εταιρίες σχεδίασης ιστοσελίδων
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• Προετοιµασία για εξετάσεις Facebook και Google
• 150 ώρες πρακτικής εξάσκησης σε πλήρως
εξοπλισµένα εργαστήρια
• ∆ιδάσκουν επαγγελµατίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Ιδιωτικοί οργανισµοί (ανάπτυξης λογισµικών,
πωλήσεων προϊόντων πληροφορικής, κ.α.)
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες, κ.α.)
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
• Έµφαση στον προγραµµατισµό και στον
σχεδιασµό ιστοσελίδων
• ∆ιδάσκουν προσοντούχοι καθηγητές µε
πολύχρονη εργασιακή εµπειρία.

Λεωφόρος Οµήρου 3,

+357 22368000

1097 Λευκωσία, Κύπρος

info@ac.ac.cy

www.ac.ac.cy

