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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Όλα τα προγράµµατα σπουδών του American College είναι εγγεγραµµένα
στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας.
Το American College προσφέρει αξιολογηµένα-πιστοποιηµένα
προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών και πρόγραµµα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης-πιστοποίησης είναι µεταξύ άλλων, η διδασκαλία
και η αξιολόγηση των φοιτητών, το διδακτικό προσωπικό (προσόντα,
εµπειρία κ.α.), η δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, το
ερευνητικό έργο, οι υπηρεσίες διοίκησης και φοιτητικής µέριµνας και οι
υποδοµές (π.χ. εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη κ.α.).
Η αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών του American
College σηµαίνει ότι αυτά τα προγράµµατα σπουδών έχουν ικανοποιήσει τα
πιο πάνω κριτήρια και επιβεβαιώνει την ψηλή ποιότητα και το επίπεδο των
προγραµµάτων σπουδών µας!
Οι τίτλοι των αξιολογηµένων πιστοποιηµένων προγραµµάτων
σπουδών αναγνωρίζονται από το
Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) αναλόγως
του επιπέδου του προγράµµατος ως
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Επιπέδου
Μάστερ, Πτυχίο Πανεπιστηµιακού
Επιπέδου, ∆ίπλωµα Ανώτερης
Εκπαίδευσης, ∆ίπλωµα ∆ιετούς
Μεταλυκειακής Φοίτησης και
Πιστοποιητικό Μονοετούς
Μεταλυκειακής Φοίτησης.
Οι τίτλοι σπουδών των
προγραµµάτων αυτών
αναγνωρίζονται στην Κύπρο, σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες πολλές χώρες για
σκοπούς εργοδότησης (στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα) αλλά και για συνέχιση
των σπουδών σε ανώτερο
επίπεδο.

Τεχνικός ∆ικτύων
Υπολογιστών

Μηχανογραφηµένη
Λογιστική

∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων

∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Στη σύγχρονη εποχή που ζούµε, µε τις ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας οι
περισσότεροι οργανισµοί διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους σε δίκτυο. Συνεπώς, υπάρχει πολύ µεγάλη ζήτηση για προσωπικό που εξειδικεύεται στην
εγκατάσταση/συντήρηση/διαχείριση δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικών και άλλου
εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος µε το δίκτυο. Το διετές ∆ίπλωµα Τεχνικού ∆ικτύων Υπολογιστών
του American College παρέχει στους φοιτητές του πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, στα πλήρως
εξοπλισµένα και υπερσύγχρονα εργαστήρια δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής, εφάµιλλες µε
αυτές που κατέχουν οι επαγγελµατίες τεχνικοί δικτύων υπολογιστών.

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. Στο πλαίσιο αυτό, ο ειδικός Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου είναι
περιζήτητος. Το ∆ίπλωµα στη Μηχανογραφηµένη Λογιστική του American College παρέχει
στους φοιτητές του, µε ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
για να µπορέσουν να εργαστούν αυτόνοµα σε ένα µηχανογραφηµένο λογιστήριο ως
λειτουργοί λογιστηρίου. Οι φοιτητές του προγράµµατος αυτού µαθαίνουν σε δύο χρόνια όλα
όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελµατίες λειτουργοί λογιστηρίου.

Στη σηµερινή εποχή του σκληρού ανταγωνισµού όλοι οι οργανισµοί αναζητούν και εντάσσουν στη
δύναµή τους ανθρώπους µε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τη λειτουργία και τη διοίκηση ενός
σύγχρονου οργανισµού. Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων του American
College δίδουν έµφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηµατικών αποφάσεων. Με µαθήµατα
όπως ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Μάρκετινγκ, ∆ιαχείριση
∆ιαδικασιών και Επιχειρησιακή Στρατηγική οι φοιτητές µας αποκτούν γνώσεις που έχουν ευρύτατη
εφαρµογή σ’ όλες τις πτυχές της οικονοµίας (παροχή υπηρεσιών, βιοµηχανία, κ.α.).
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες εγκατάστασης και
διαχείρισης δικτύων
• Εταιρείες υπηρεσιών, εµπορίου
ή βιοµηχανίας
• Τράπεζες
• Πάροχοι υπηρεσιών
τηλεπικοινωνίας και internet

• Εταιρείες εµπορίας προϊόντων
δικτύων και πληροφορικής
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• Εταιρείες παροχής λογιστικών
υπηρεσιών
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
(Τράπεζες, κ.α.)

• ∆ηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας
επιχείρησης

• Ιδιωτικοί οργανισµοί
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές
σχετικά µε επιχειρήσεις
• Εκπαιδευτικοί
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
(Τράπεζες, κ.α.)

• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

Γαστρονοµικές Τέχνες
(Μαγειρική)

∆ιαχείριση Γραφείου
(Γραµµατειακά)

Μάρκετινγκ

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια)

Πιστοποιητικό (1 χρόνος) *

∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Η Κύπρος ως χώρα τουριστικού προορισµού µε παράδοση στο καλό φαγητό, έχει ανάγκη
εξειδικευµένων ατόµων που θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις µεγάλες ανάγκες της αγοράς.
Έτσι ο µάγειρας κατατάσσεται στα δυναµικότερα και πρώτα σε ζήτηση επαγγέλµατα.
Τα προγράµµατα σπουδών στις Γαστρονοµικές Τέχνες (Μαγειρική) του American College
παρέχουν στους φοιτητές τους, µέσα από πολλές ώρες πρακτικής εξάσκησης στα πλήρως
εξοπλισµένα εργαστήρια µας, όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν
επαγγελµατίες µάγειρες, αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες.

Στη σύγχρονη εποχή ο/η γραµµατέας αποτελεί ένα από τα απαραίτητα στελέχη ενός οργανισµού.
Οι ραγδαίες εξελίξεις των οργανισµών δηµιούργησαν την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση
και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός
σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πιστοποιητικό στη ∆ιαχείριση Γραφείου του American
College παρέχει στους φοιτητές του, µε ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες για να µπορέσουν να εργαστούν αυτόνοµα σε ένα γραφείο ως γραµµατείς και
προσωπικοί βοηθοί διευθυντικών στελεχών. Οι φοιτητές του προγράµµατος αυτού µαθαίνουν σε
ένα χρόνο όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελµατίες γραµµατείς και προσωπικοί βοηθοί.

Ο τοµέας του Μάρκετινγκ συγκεντρώνει εδώ και πολλά χρόνια τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί οι
οργανισµοί έχουν αντιληφθεί το µεγάλο ρόλο που διαδραµατίζει για την επιτυχηµένη πορεία τους.
Ο τοµέας του Μάρκετινγκ αναφέρεται στην κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών σε ότι
αφορά την κατανάλωση των προϊόντων και υπηρεσιών, και τις στρατηγικές των πωλήσεων και
επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στο να πεισθούν οι καταναλωτές να χρησιµοποιήσουν ένα
προϊόν ή µια υπηρεσία. Το πρόγραµµα σπουδών Μάρκετινγκ του American College προσφέρει
γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες σε θέµατα έρευνας και ανάλυσης αγορών, µεθόδων διανοµής
προϊόντων, προώθησης υπηρεσιών, πωλήσεων, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων ώστε οι
απόφοιτοι µας να έχουν µία επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον τοµέα του Μάρκετινγκ.
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• Ξενοδοχειακές µονάδες
• Εστιατόρια
• Επισιτιστικές µονάδες σε χώρους υγείας
(νοσοκοµεία, κλινικές), εκπαίδευσης (ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σχολεία), κ.α.
• Κρουαζιερόπλοια
• Ζαχαροπλαστεία

• Αρτοποιεία
• Εταιρείες τυποποιηµένων προϊόντων
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
• Εταιρείες catering
• Τηλεοπτικές εκποµπές και έντυπα µε
αντικείµενο τη µαγειρική
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες, κ.α.)
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Ιδιωτικοί οργανισµοί
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές
σχετικά µε το Μάρκετινγκ
• Εκπαιδευτικοί
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
(Τράπεζες, κ.α.)

• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Όλα τα προγράµµατα σπουδών του American College είναι εγγεγραµµένα
στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας.
Το American College προσφέρει αξιολογηµένα-πιστοποιηµένα
προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών και πρόγραµµα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης-πιστοποίησης είναι µεταξύ άλλων, η διδασκαλία
και η αξιολόγηση των φοιτητών, το διδακτικό προσωπικό (προσόντα,
εµπειρία κ.α.), η δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, το
ερευνητικό έργο, οι υπηρεσίες διοίκησης και φοιτητικής µέριµνας και οι
υποδοµές (π.χ. εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη κ.α.).
Η αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών του American
College σηµαίνει ότι αυτά τα προγράµµατα σπουδών έχουν ικανοποιήσει τα
πιο πάνω κριτήρια και επιβεβαιώνει την ψηλή ποιότητα και το επίπεδο των
προγραµµάτων σπουδών µας!
Οι τίτλοι των αξιολογηµένων πιστοποιηµένων προγραµµάτων
σπουδών αναγνωρίζονται από το
Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) αναλόγως
του επιπέδου του προγράµµατος ως
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Επιπέδου
Μάστερ, Πτυχίο Πανεπιστηµιακού
Επιπέδου, ∆ίπλωµα Ανώτερης
Εκπαίδευσης, ∆ίπλωµα ∆ιετούς
Μεταλυκειακής Φοίτησης και
Πιστοποιητικό Μονοετούς
Μεταλυκειακής Φοίτησης.
Οι τίτλοι σπουδών των
προγραµµάτων αυτών
αναγνωρίζονται στην Κύπρο, σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες πολλές χώρες για
σκοπούς εργοδότησης (στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα) αλλά και για συνέχιση
των σπουδών σε ανώτερο
επίπεδο.
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Στη σύγχρονη εποχή που ζούµε, µε τις ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας οι
περισσότεροι οργανισµοί διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
τους σε δίκτυο. Συνεπώς, υπάρχει πολύ µεγάλη ζήτηση για προσωπικό που εξειδικεύεται στην
εγκατάσταση/συντήρηση/διαχείριση δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικών και άλλου
εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος µε το δίκτυο. Το διετές ∆ίπλωµα Τεχνικού ∆ικτύων Υπολογιστών
του American College παρέχει στους φοιτητές του πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, στα πλήρως
εξοπλισµένα και υπερσύγχρονα εργαστήρια δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής, εφάµιλλες µε
αυτές που κατέχουν οι επαγγελµατίες τεχνικοί δικτύων υπολογιστών.

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. Στο πλαίσιο αυτό, ο ειδικός Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου είναι
περιζήτητος. Το ∆ίπλωµα στη Μηχανογραφηµένη Λογιστική του American College παρέχει
στους φοιτητές του, µε ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
για να µπορέσουν να εργαστούν αυτόνοµα σε ένα µηχανογραφηµένο λογιστήριο ως
λειτουργοί λογιστηρίου. Οι φοιτητές του προγράµµατος αυτού µαθαίνουν σε δύο χρόνια όλα
όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελµατίες λειτουργοί λογιστηρίου.

Στη σηµερινή εποχή του σκληρού ανταγωνισµού όλοι οι οργανισµοί αναζητούν και εντάσσουν στη
δύναµή τους ανθρώπους µε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τη λειτουργία και τη διοίκηση ενός
σύγχρονου οργανισµού. Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων του American
College δίδουν έµφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηµατικών αποφάσεων. Με µαθήµατα
όπως ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Μάρκετινγκ, ∆ιαχείριση
∆ιαδικασιών και Επιχειρησιακή Στρατηγική οι φοιτητές µας αποκτούν γνώσεις που έχουν ευρύτατη
εφαρµογή σ’ όλες τις πτυχές της οικονοµίας (παροχή υπηρεσιών, βιοµηχανία, κ.α.).
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• Εταιρείες παροχής λογιστικών
υπηρεσιών
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
(Τράπεζες, κ.α.)

• ∆ηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας
επιχείρησης

• Ιδιωτικοί οργανισµοί
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές
σχετικά µε επιχειρήσεις
• Εκπαιδευτικοί
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
(Τράπεζες, κ.α.)

• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

Γαστρονοµικές Τέχνες
(Μαγειρική)

∆ιαχείριση Γραφείου
(Γραµµατειακά)

Μάρκετινγκ

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια)

Πιστοποιητικό (1 χρόνος) *

∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Η Κύπρος ως χώρα τουριστικού προορισµού µε παράδοση στο καλό φαγητό, έχει ανάγκη
εξειδικευµένων ατόµων που θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις µεγάλες ανάγκες της αγοράς.
Έτσι ο µάγειρας κατατάσσεται στα δυναµικότερα και πρώτα σε ζήτηση επαγγέλµατα.
Τα προγράµµατα σπουδών στις Γαστρονοµικές Τέχνες (Μαγειρική) του American College
παρέχουν στους φοιτητές τους, µέσα από πολλές ώρες πρακτικής εξάσκησης στα πλήρως
εξοπλισµένα εργαστήρια µας, όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν
επαγγελµατίες µάγειρες, αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες.

Στη σύγχρονη εποχή ο/η γραµµατέας αποτελεί ένα από τα απαραίτητα στελέχη ενός οργανισµού.
Οι ραγδαίες εξελίξεις των οργανισµών δηµιούργησαν την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση
και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός
σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πιστοποιητικό στη ∆ιαχείριση Γραφείου του American
College παρέχει στους φοιτητές του, µε ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες για να µπορέσουν να εργαστούν αυτόνοµα σε ένα γραφείο ως γραµµατείς και
προσωπικοί βοηθοί διευθυντικών στελεχών. Οι φοιτητές του προγράµµατος αυτού µαθαίνουν σε
ένα χρόνο όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελµατίες γραµµατείς και προσωπικοί βοηθοί.

Ο τοµέας του Μάρκετινγκ συγκεντρώνει εδώ και πολλά χρόνια τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί οι
οργανισµοί έχουν αντιληφθεί το µεγάλο ρόλο που διαδραµατίζει για την επιτυχηµένη πορεία τους.
Ο τοµέας του Μάρκετινγκ αναφέρεται στην κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών σε ότι
αφορά την κατανάλωση των προϊόντων και υπηρεσιών, και τις στρατηγικές των πωλήσεων και
επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στο να πεισθούν οι καταναλωτές να χρησιµοποιήσουν ένα
προϊόν ή µια υπηρεσία. Το πρόγραµµα σπουδών Μάρκετινγκ του American College προσφέρει
γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες σε θέµατα έρευνας και ανάλυσης αγορών, µεθόδων διανοµής
προϊόντων, προώθησης υπηρεσιών, πωλήσεων, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων ώστε οι
απόφοιτοι µας να έχουν µία επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον τοµέα του Μάρκετινγκ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Ξενοδοχειακές µονάδες
• Εστιατόρια
• Επισιτιστικές µονάδες σε χώρους υγείας
(νοσοκοµεία, κλινικές), εκπαίδευσης (ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σχολεία), κ.α.
• Κρουαζιερόπλοια
• Ζαχαροπλαστεία

• Αρτοποιεία
• Εταιρείες τυποποιηµένων προϊόντων
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
• Εταιρείες catering
• Τηλεοπτικές εκποµπές και έντυπα µε
αντικείµενο τη µαγειρική
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Εταιρείες πάσης φύσεως
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες, κ.α.)
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Ιδιωτικοί οργανισµοί
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές
σχετικά µε το Μάρκετινγκ
• Εκπαιδευτικοί
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
(Τράπεζες, κ.α.)

• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

∆ιοίκηση
Ξενοδοχείου

Πληροφορική

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Πτυχίο (4 χρόνια) / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Η αλµατώδης ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας δηµιούργησε και ανάλογη ζήτηση για άρτια
εκπαιδευµένο προσωπικό. Τα προγράµµατα στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχείου του American College έχουν
ως κύριο στόχο τους την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να εγγυώνται την
επιτυχία των φοιτητών µας στον τοµέα της σύγχρονης ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Οι φοιτητές µας
θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε το χώρο υποδοχής, τις κρατήσεις δωµατίων, την οροφοκοµία,
την παραγωγή και το σερβίρισµα φαγητών, την οινοποιεία, το σχεδιασµό µενού, την υπηρεσία
δεξιώσεων, τις πρώτες βοήθειες, τη γενική διοίκηση, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, το
µάρκετινγκ, κ.α.. Πέραν της πρακτικής τους εξάσκησης στα πλήρως εξοπλισµένα και υπερσύγχρονα
εργαστήρια του Κολεγίου, κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές µας συµµετέχουν σε προγράµµατα πρακτικής
εξάσκησης σε µεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους χώρους µαζικής εστίασης της Κύπρου.

Η Πληροφορική σήµερα έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
µε σηµαντικές εφαρµογές στη βιοµηχανία, το εµπόριο, την οικονοµία, την εκπαίδευση και την
ιατρική. Οι άνθρωποι που µπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν τα
συνεχώς εξελισσόµενα συστήµατα πληροφορικής είναι πάντα περιζήτητοι. Τα προγράµµατα
Πληροφορικής του American College παρέχουν σύγχρονες γνώσεις σε µια σειρά από
διαφορετικούς τοµείς που συνθέτουν το πεδίο της Πληροφορικής, όπως Σχεδίαση
Αλγορίθµων, Προγραµµατισµός, ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων, Λειτουργικά
Συστήµατα, ∆ίκτυα Υπολογιστών και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών µε στόχο την επιτυχηµένη
σταδιοδροµία των αποφοίτων µας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Χώροι διαµονής (Ξενοδοχεία,
κρουαζιερόπλοια, κ.α.)
• Χώροι µαζικής εστίασης (Εστιατόρια, κ.α.)
• Χώροι αναψυχής (θεµατικά πάρκα, καζίνα,
µπαρ, νυχτερινά κέντρα, κ.α.)
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές σχετικά µε
την ξενοδοχειακή βιοµηχανία

• Εκπαιδευτικοί
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(Υφυπουργείο Τουρισµού, Τουριστικοί
∆ήµοι, κ.α.)
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

• Ιδιωτικοί οργανισµοί (ανάπτυξης λογισµικών,
πωλήσεων προϊόντων πληροφορικής, κ.α.)
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές σχετικά µε
την Πληροφορική
• Εκπαιδευτικοί

• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες, κ.α.)
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

Γνώση, Αναγνώριση, Εργοδότηση.
* Το πρόγραµµα σπουδών είναι αξιολογηµένο-πιστοποιηµένο.

Επικοινώνησε µαζί µας

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού η τουριστική βιοµηχανία
αποτελεί για πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου
συναλλάγµατος και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας
προβλέπεται ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσµο παρουσιάζει αυξητική
τάση. Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Τουρισµού του American College, παρέχουν
στους φοιτητές τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γίνουν επιτυχηµένοι
επαγγελµατίες στο χώρο του τουρισµού. Συγκεκριµένα, µαθαίνουν για τα προϊόντα, τις δοµές και
τις λειτουργίες µιας τουριστικής βιοµηχανίας, τα είδη τουρισµού, τους τουριστικούς
προορισµούς και αξιοθέατα και ξένες γλώσσες και αποκτούν µέσω πρακτικής εξάσκησης σε
εργαστήρια εξειδικευµένες γνώσεις σε συστήµατα κρατήσεων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Ταξιδιωτικά γραφεία
• Χώροι αναψυχής (καζίνο, µουσεία, θεµατικά
πάρκα, κ.α.)
• Οργανισµοί µεταφορικών µέσων (αεροπορικές
εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, κ.α.)
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές σχετικά µε
την τουριστική βιοµηχανία

• Εκπαιδευτικοί
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(Υφυπουργείο Τουρισµού, Τουριστικοί
∆ήµοι, κ.α.)
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

Ο υποψήφιος φοιτητής είναι καλό να επισκεφθεί το κολέγιο και να συναντήσει
τους λειτουργούς του Γραφείου Εισδοχής. Η επίσκεψη αυτή θα του δώσει την
ευκαιρία να αξιολογήσει το κολέγιο και τα προγράµµατά του και να διαπιστώσει
αν ικανοποιούν τις ανάγκες του για σπουδές. Ταυτόχρονα το προσωπικό του
Γραφείου Εισδοχής θα έχει τη δυνατότητα να τον καθοδηγήσει, αναφορικά µε την
επιλογή προγράµµατος σπουδών, µε βάση τα προσόντα και τις δυνατότητές του.
Για την υποβολή αίτησης για εισδοχή στο κολέγιο ή για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την εισδοχή στο κολέγιο µπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του κολεγίου (www.ac.ac.cy) ή να επικοινωνήσετε µε το προσωπικό
του Γραφείου Εισδοχής. Επίσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το προσωπικό
του Γραφείου Εισδοχής για να επισκεφθείτε το κολέγιο.
Γραφείο Εισδοχής
Ταχ. διεύθυνση: Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Οµήρου 3, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22368000
Φαξ: +357 22368001
Email: admissions@ac.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ac.ac.cy
Lifelong
Learning
Programme

DIPLOMA
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LABEL
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∆ιοίκηση
Τουρισµού

∆ιοίκηση
Ξενοδοχείου

Πληροφορική

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Πτυχίο (4 χρόνια) / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *

Η αλµατώδης ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας δηµιούργησε και ανάλογη ζήτηση για άρτια
εκπαιδευµένο προσωπικό. Τα προγράµµατα στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχείου του American College έχουν
ως κύριο στόχο τους την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να εγγυώνται την
επιτυχία των φοιτητών µας στον τοµέα της σύγχρονης ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Οι φοιτητές µας
θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε το χώρο υποδοχής, τις κρατήσεις δωµατίων, την οροφοκοµία,
την παραγωγή και το σερβίρισµα φαγητών, την οινοποιεία, το σχεδιασµό µενού, την υπηρεσία
δεξιώσεων, τις πρώτες βοήθειες, τη γενική διοίκηση, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, το
µάρκετινγκ, κ.α.. Πέραν της πρακτικής τους εξάσκησης στα πλήρως εξοπλισµένα και υπερσύγχρονα
εργαστήρια του Κολεγίου, κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές µας συµµετέχουν σε προγράµµατα πρακτικής
εξάσκησης σε µεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους χώρους µαζικής εστίασης της Κύπρου.

Η Πληροφορική σήµερα έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
µε σηµαντικές εφαρµογές στη βιοµηχανία, το εµπόριο, την οικονοµία, την εκπαίδευση και την
ιατρική. Οι άνθρωποι που µπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν τα
συνεχώς εξελισσόµενα συστήµατα πληροφορικής είναι πάντα περιζήτητοι. Τα προγράµµατα
Πληροφορικής του American College παρέχουν σύγχρονες γνώσεις σε µια σειρά από
διαφορετικούς τοµείς που συνθέτουν το πεδίο της Πληροφορικής, όπως Σχεδίαση
Αλγορίθµων, Προγραµµατισµός, ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων, Λειτουργικά
Συστήµατα, ∆ίκτυα Υπολογιστών και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών µε στόχο την επιτυχηµένη
σταδιοδροµία των αποφοίτων µας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Χώροι διαµονής (Ξενοδοχεία,
κρουαζιερόπλοια, κ.α.)
• Χώροι µαζικής εστίασης (Εστιατόρια, κ.α.)
• Χώροι αναψυχής (θεµατικά πάρκα, καζίνα,
µπαρ, νυχτερινά κέντρα, κ.α.)
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές σχετικά µε
την ξενοδοχειακή βιοµηχανία

• Εκπαιδευτικοί
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(Υφυπουργείο Τουρισµού, Τουριστικοί
∆ήµοι, κ.α.)
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

• Ιδιωτικοί οργανισµοί (ανάπτυξης λογισµικών,
πωλήσεων προϊόντων πληροφορικής, κ.α.)
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές σχετικά µε
την Πληροφορική
• Εκπαιδευτικοί

• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες, κ.α.)
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
• Ηµικρατικοί οργανισµοί
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

Γνώση, Αναγνώριση, Εργοδότηση.
* Το πρόγραµµα σπουδών είναι αξιολογηµένο-πιστοποιηµένο.

Επικοινώνησε µαζί µας

Πτυχίο (4 χρόνια) * / ∆ίπλωµα (2 χρόνια) *
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού η τουριστική βιοµηχανία
αποτελεί για πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου
συναλλάγµατος και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας
προβλέπεται ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσµο παρουσιάζει αυξητική
τάση. Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Τουρισµού του American College, παρέχουν
στους φοιτητές τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γίνουν επιτυχηµένοι
επαγγελµατίες στο χώρο του τουρισµού. Συγκεκριµένα, µαθαίνουν για τα προϊόντα, τις δοµές και
τις λειτουργίες µιας τουριστικής βιοµηχανίας, τα είδη τουρισµού, τους τουριστικούς
προορισµούς και αξιοθέατα και ξένες γλώσσες και αποκτούν µέσω πρακτικής εξάσκησης σε
εργαστήρια εξειδικευµένες γνώσεις σε συστήµατα κρατήσεων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Ταξιδιωτικά γραφεία
• Χώροι αναψυχής (καζίνο, µουσεία, θεµατικά
πάρκα, κ.α.)
• Οργανισµοί µεταφορικών µέσων (αεροπορικές
εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, κ.α.)
• Σύµβουλοι/ερευνητές/µελετητές σχετικά µε
την τουριστική βιοµηχανία

• Εκπαιδευτικοί
• ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(Υφυπουργείο Τουρισµού, Τουριστικοί
∆ήµοι, κ.α.)
• ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης

Ο υποψήφιος φοιτητής είναι καλό να επισκεφθεί το κολέγιο και να συναντήσει
τους λειτουργούς του Γραφείου Εισδοχής. Η επίσκεψη αυτή θα του δώσει την
ευκαιρία να αξιολογήσει το κολέγιο και τα προγράµµατά του και να διαπιστώσει
αν ικανοποιούν τις ανάγκες του για σπουδές. Ταυτόχρονα το προσωπικό του
Γραφείου Εισδοχής θα έχει τη δυνατότητα να τον καθοδηγήσει, αναφορικά µε την
επιλογή προγράµµατος σπουδών, µε βάση τα προσόντα και τις δυνατότητές του.
Για την υποβολή αίτησης για εισδοχή στο κολέγιο ή για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την εισδοχή στο κολέγιο µπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του κολεγίου (www.ac.ac.cy) ή να επικοινωνήσετε µε το προσωπικό
του Γραφείου Εισδοχής. Επίσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το προσωπικό
του Γραφείου Εισδοχής για να επισκεφθείτε το κολέγιο.
Γραφείο Εισδοχής
Ταχ. διεύθυνση: Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Οµήρου 3, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22368000
Φαξ: +357 22368001
Email: admissions@ac.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ac.ac.cy
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