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ποσοστό
εργοδότησης
αποφοίτων
∆ίπλωµα

2 χρόνια

120 ECTS

Τ

ο ∆ίπλωµα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι ένα σύγχρονο και
καινοτόµο πρόγραµµα σπουδών το οποίο έχει δηµιουργηθεί στο
πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών της αγοράς και του ηλεκτρονικού
εµπορίου. Οι απόφοιτοι του ∆ιπλώµατος Ψηφιακού Μάρκετινγκ είναι
έτοιµοι επαγγελµατίες στους τοµείς του Ψηφιακού Μάρκετινγκ,
∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας. Τα µαθήµατα του προγράµµατος αυτού
διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισµένα και σύγχρονα εργαστήρια
πληροφορικής από έµπειρους επαγγελµατίες του τοµέα. Οι φοιτητές
αποκτούν πρακτικές γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικά µε:

Αξιολογηµένο
πρόγραµµα
σπουδών Αναγνωρισµένο
δίπλωµα
∆ιδάσκουν
έµπειροι
επαγγελµατίες
ψηφιακού
µάρκετινγκ

• τη δηµιουργία και διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας µέσω
WordPress και

150 ώρες πρακτικής
εξάσκησης σε
πλήρως
εξοπλισµένα
εργαστήρια

• τη βελτιστοποίηση διαδικτυακής παρουσίας στις µηχανές αναζήτησης
µέσω SEO / Google Ads Search.

Βραδινά
µαθήµατα

• τη χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram,
Linkedin, Tik-Tok),

Ψηφιακό
Μάρκετινγκ

∆ίπλα στο φοιτητή από το 1975

Επαγγελµατικές Πιστοποιήσεις
Η διδακτική ύλη των µαθηµάτων του προγράµµατος είναι σχεδιασµένη, ώστε να προετοιµάσει τους φοιτητές του
∆ιπλώµατος Ψηφιακού Μάρκετινγκ για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις και να αποκτήσουν, παράλληλα µε τις
σπουδές τους, τις ακόλουθες επαγγελµατικές πιστοποιήσεις:
• Google Ads Search Certification,
• Google Ads Display Certification και
• Meta Certified Digital Marketing Associate.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών
Το διαδίκτυο είναι το κύριο µέσο ενηµέρωσης, άντλησης πληροφοριών, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και αγορών. Έτσι, για το
µάρκετινγκ των προϊόντων/υπηρεσιών τους οι οργανισµοί έχουν σε µεγάλο βαθµό αντικαταστήσει το παραδοσιακό
µάρκετινγκ µε το ψηφιακό προκειµένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα! Οι απόφοιτοι του προγράµµατος αυτού έχουν
τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισµούς και επαγγέλµατα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
πτυχιακό πρόγραµµα στον τοµέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.:
• Εταιρείες πάσης φύσεως,

• Εταιρίες σχεδίασης ιστοσελίδων, και

• ∆ιαφηµιστικά γραφεία,

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.

∆οµή και Μαθήµατα Προγράµµατος
Το πρόγραµµα απαιτεί τη συµπλήρωση τουλάχιστον
120 πιστωτικών µονάδων ECTS ως ακολούθως:
ECTS

Μαθήµατα Γενικής Εκπαίδευσης
Μαθήµατα Κορµού Επιχειρηµατικότητας
Μαθήµατα Ειδίκευσης
Σύνολο

36
42
42
120

ACC201 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική II (6)
CSC101 Βασικές Αρχές Πληροφορικής (6)
CSC102 Εφαρµογές Υπολογιστών (6)
CSC203 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (6)
FIN101 Αρχές Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης (6)
LAW101 ∆ίκαιο των Επιχειρήσεων (6)
MAR101 Αρχές Μάρκετινγκ (6)
MGT101 Αρχές ∆ιοίκησης (6)
MGT102 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις (6)
MGT302 Οργανωσιακή Συµπεριφορά (6)

Μαθήµατα Ειδίκευσης

Μαθήµατα Γενικής Εκπαίδευσης

ECO101 Αρχές Μικροοικονοµίας (6)
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία (6)
ENG102 Αγγλική Γραφή (6)
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρηµένου Επιπέδου (6)
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρηµένου Επιπέδου (6)
MTH101 Μαθηµατικά (6)
MTH102 Στατιστική (6)
PSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (6)
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας (6)
και άλλα

Μαθήµατα Κορµού Επιχειρηµατικότητας

MAR201 Έρευνα Μάρκετινγκ (6)
MAR202 ∆ιαχείριση ∆ιαφήµισης (6)
MAR204 Συµπεριφορά Καταναλωτή (6)
MAR205 ∆ηµόσιες Σχέσεις (6)
MAR206 Ψηφιακό Μάρκετινγκ (6)
MAR207 Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης (6)
MAR208 Μηχανές Αναζήτησης - Μάρκετινγκ και Βελτιστοποίηση (6)
MAR209 ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας και Ανάλυση ∆ιαδικτυακών
∆εδοµένων (Web Design and Analytics) (6)
MAR210 Μάρκετινγκ Περιεχοµένου (Content Marketing) (6)
MAR308 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (6)
MAJ101 Πρακτική Άσκηση (6)
Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων κάθε µαθήµατος φαίνεται στην παρένθεση που
ακολουθεί τον τίτλο του µαθήµατος.

ACC101 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική (6)

Λεωφόρος Οµήρου 3,
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1097 Λευκωσία, Κύπρος
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150 ώρες πρακτικής εξάσκησης
σε πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια!

