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Το UNICERT COLLEGE
Γνώση, Καινοτομία, Εξέλιξη: με αυτές τις λέξεις επι-
λέγουμε να περιγράψουμε το UNICERT College, το νέο 
εκπαιδευτικό φορέα που φτιάξαμε, για να πάμε την 
εκπαίδευση ένα βήμα πιο μπροστά. Με στρατηγικές 
συνεργασίες και πνεύμα δημιουργικό, εισάγουμε μια 
νέα κουλτούρα στην εκπαίδευση βασισμένη στη συνέρ-
γεια ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση, την πρακτική 
εφαρμογή και τις ατομικές δεξιότητες. Η ομάδα του 
UNICERT College αποτελείται από αναγνωρισμένους 
ακαδημαϊκούς, επιτυχημένους επαγγελματίες και στε-
λέχη της εκπαίδευσης, με βαθιά γνώση του αντικει-
μένου “Master Yourself”, που θα πει ότι θέτει νέους 
κανόνες και ορίζει από την αρχή την επιτυχία και την 
εξέλιξη. 
Το UNICERT College ανήκει στον όμιλο D GROUP, τον  
μεγαλύτερο, αμιγώς ελληνικό, διεθνώς αναγνωρισμέ-
νο φορέα πιστοποίησης (φυσικών προσώπων και συ-
στημάτων διαχείρισης) με δραστηριότητες σε Ελλάδα, 
Κύπρο και Αλβανία. 

UnicertCollege



Είναι το “Connected University”, όπως λένε οι ίδιοι. Το πανε-
πιστήμιο που ενώνει τις ανάγκες των σπουδαστών με τις επι-
χειρήσεις και την κοινωνία. Το Staffordshire University απο-
τελεί ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Μεγάλης 
Βρετανίας (37th out of 121 Institutions – University League 
Tables 2020 The Guardian) και ένα δραστήριο πυρήνα ερευ-
νών, που το φέρνει στην πρώτη γραμμή της νέας ακαδημαϊκής 
γνώσης. Με σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα και οδηγούς 
σπουδών που ανανεώνονται διαρκώς, αλλά και με μια νέα 
αντίληψη στην εκπαίδευση, που την κρατάει σε άμεση επαφή 
με την αγορά εργασίας, το Staffordshire University είναι ένα 
καθιερωμένο, αλλά και σύγχρονο πανεπιστήμιο, που διαμορ-
φώνει ενεργά το αύριο.  

Το Staffordshire University έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διε-
θνείς συνεργασίες, με ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων ακα-
δημαϊκών συνεργασιών, με Εκπαιδευτικούς Φορείς (Πανεπι-
στήμια / Κολλέγια / Ινστιτούτα) ανά τον κόσμο (Κίνα, Χονγκ 
Κονγκ, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Ομάν, Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής, Κόσοβο, Ισπανία και Ελλάδα).

TO STAFFORDSHIRE 
UNIVERSITY



Περιγραφή

Οδήγησε τη μάχη ενάντια στο Cyber Crime! Βγες μπροστά και γίνε ο ειδικός σε θέματα 
ασφάλειας, σήμερα, που η αγορά εργασίας σε περιμένει.

Το MSc Computer Science (Cyber Security) θα σε εφοδιάσει με όλες τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που χρειάζεσαι για να γίνεις επαγγελματίας ασφαλείας στον κυβερνοχώρο 
και ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία  – για την παρακολούθηση, συλλογή, ανάλυση 
και αναφορά κακόβουλων γεγονότων στον κυβερνοχώρο και τα ψηφιακά μέσα.

Οι επαγγελματίες του Cyber Security είναι περιζήτητοι, αφού υπάρχει η ανάγκη παροχής 
προστασίας από worms, ιούς, spyware και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα, από κλοπή δε-
δομένων, καθώς και η απαίτηση για την εφαρμογή πρωτοκόλλων υψηλής ασφαλείας που 
καθιστούν τα δίκτυα απροσπέλαστα σε κάθε κακόβουλη επίθεση. Το πρόγραμμα εστιάζει 
στην επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρ-
φωση, δημιουργώντας ένα ισχυρό επαγγελματικό και πρακτικό υπόβαθρο.



Γιατί να επιλέξω
το MSc Computer Science (Cyber Security)?

→ Γιατί το διδακτικό προσωπικό και οι μέντορές σου είναι ενεργοί ακαδημαϊκοί, 
επαγγελματίες και ερευνητές που ανανεώνουν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με 
τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις του τομέα τους. Καθώς είναι ενεργά στε-
λέχη της αγοράς, σου μεταφέρουν συμπληρωματικές γνώσεις που αφορούν θέ-
ματα νομικά, ηθικής κλπ και σε προετοιμάζουν για το επόμενο βήμα στην καριέρα 
σου.
→ Γιατί στη διάρκεια των σπουδών σου, εξοικειώνεσαι με ό,τι πιο πρόσφατο από 
λογισμικό, εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και νέες τεχνολογίες.
→ Γιατί αποκτάς μεταπτυχιακού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο Cyber 
Security, τις οποίες οι περισσότεροι στο χώρο διαθέτουν σε επίπεδο professional 
certificates. 
→ Αποκτάς στην Ελλάδα (Franchise Agreement) το Mεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών (MSc – Master of Science) κορυφαίου Κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου 
(Staffordshire University), αποφεύγοντας το υψηλότατο κόστος της μηνιαίας διαβί-
ωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
→ Γιατί το πρόγραμμα φοίτησης είναι προσαρμοσμένο στη δική σου ζωή: η Part 
Time φοίτηση σου επιτρέπει να συνδυάσεις τις μεταπτυχιακές σπουδές σου στην 
Ελλάδα, παράλληλα με την εργασία σου και τις λοιπές προσωπικές σου υποχρεώ-
σεις.
→  Γιατί το Staffordshire University βρίσκεται στην 37η θέση μεταξύ των Πανεπι-
στημίων της Μ. Βρετανίας, σύμφωνα με το Guardian University Guide 2020.

→ Γιατί σου εξασφαλίζει ότι θα βγεις στην αγορά εργασία έχοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την  ανάλυση εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τις δοκιμές διείσδυσης, την 
εγκληματολογία της κινητής τηλεφωνίας και την ψηφιακή εγκληματολογία γενικότερα.
→  Γιατί το Staffordshire University έχει διακριθεί ανάμεσα στα 20 κορυφαία Πανεπιστήμια για την ποιότητα 
διδασκαλίας (The Sunday Times 2020).
→ Γιατί το περιεχόμενο σπουδών είναι εξαιρετικά σύγχρονο και ενημερωμένο. Τα μαθήματα, όπως  
Penetration Testing και Operating System Security, θα σου δώσουν ολοκληρωμένη γνώση της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, της ανάλυσης εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, των δοκιμών διείσδυσης, της εγκλημα-
τολογίας για κινητές συσκευές και της ψηφιακής εγκληματολογίας.
→  Γιατί ταυτόχρονα, εξοπλίζεσαι με την ικανότητα να αξιολογείς και να εφαρμόζεις ανερχόμενες τεχνο-
λογίες στην ψηφιακή εγκληματολογία και αναπτύσσεις μια κριτική ικανότητα και κατανόηση των διαφορε-
τικών τεχνικών στη διαχείριση του κυβερνοχώρου.



Οι υποψήφιοι πρέπει, συνήθως, να έχουν:
→ Πτυχίο από Ελληνικό ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  Αλλοδαπής στον τομέα της     
 Πληροφορικής (Computer Science, Computer Networks, Computer/Software Engineering 
ή παρόμοιο).

→ Πτυχίο από Ελληνικό ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  Αλλοδαπής στον τομέα των 
Θετικών επιστημών (Science, Technology, Engineering or Mathematics) και κατάλληλη 
επαγγελματική εμπειρία-πιστοποιήσεις στην Πληροφορική.

→ Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (παρέχεται μάθημα προετοιμασίας για την 
Αγγλική γλώσσα, εφόσον κριθεί απαραίτητο).

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση 
για το MSc Computer Science 

(Cyber Security)? 

Εκτός από το εξαιρετικά ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, σε ενδιαφέρουν ακόμη 
τα εξής:
→ Η part time φοίτηση, 3 ημέρες κάθε δύο εβδομάδες του μήνα, που σου επιτρέπουν 
να συντονίσεις τις σπουδές σου με τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις.
→ Το πρόγραμμα είναι στα Αγγλικά. Γι΄ αυτό, δεκτοί γίνονται επιτυχόντες του IELTS 
με συνολικό βαθμό 6.0 (με μικρότερο βαθμό του 5.5 στο Speaking, Writing, Reading 
and Listening) ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό του 51 στο 
Speaking, Writing, Reading and Listening).
→ Οι πρώτοι 10 υποψήφιοι που θα γίνουν αποδεκτοί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 
δικαιούνται επιδότηση διδάκτρων. Ένας ακόμη λόγος για να στείλεις την αίτησή σου 
σήμερα.
→ Σε περίπτωση που οι συνθήκες  το απαιτήσουν, τα μαθήματα συνεχίζονται στη δια-
δικτυακή πλατφόρμα μάθησης του κολλεγίου (online classes).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω 
για το πρόγραμμα;





Το πρόγραμμα σπουδών του MSc Computer Science (Cyber Security) προσφέρει, όχι 
μόνο μια διεξοδική κατανόηση των εργαλείων και των τεχνικών που εμπλέκονται στην 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εγκληματολογία, αλλά και την εξειδί-
κευση σε συγκεκριμένους τομείς, σε κάθε στάδιο του προγράμματος.

Τα μαθήματα θα σου δώσουν μια σφαιρική γνώση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
της ανάλυσης κυβερνο-εγκλήματος, των δοκιμών διείσδυσης, της εγκληματολογίας 
για κινητές συσκευές και της ψηφιακής εγκληματολογίας γενικότερα.
Οι σπουδές σας ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της διπλωματικής σας εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών



Δομή Προγράμματος
Module Code Modules    Credits

COCS71192 Mobile Forensics 15

COCS70704 Digital Forensic Fundamentals 15

COCS71153 Cyber Operations 15

COCS71152 Operating System Security 15

  COIS71040 Research Methods 15

  COCS71193 Cybercrime Forensic Analysis 15 

COCS71196 Professional Secure Networks 15

COCS71151 Penetration Testing 15

  COIS71052 Dissertation 60

Potential Awards
•  Postgraduate Certificate in Computer Science (Cyber Security) (60 credits)
•  Postgraduate Diploma in Computer Science (Cyber Security) (120 credits)
•  Master of Science in Computer Science (Cyber Security) (180 credits)



FAQs
Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό 
στο Cyber Security? 
Γιατί αποκτάς τα κατάλληλα εφόδια για να μπεις 
σε έναν κλάδο απαιτητικό, αλλά με μεγάλη ζήτηση. 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες 
σε διεθνή μέσα, παρατηρείται μεγάλη αύξηση 
στη ζήτηση των εξειδικευμένων στο cyber se-
curity που να μπορούν να παρέχουν απεριόριστη 
ανάπτυξη, σε ένα συνεχώς διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής. Ένας καλός επαγγελματίας ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο εργάζεται για να κατανοήσει, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, πώς λειτουργούν οι 
τεχνολογίες και οι οργανισμοί.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός επαγγελματία 
του Cyber Security?
Η νέα, σχετικά, αυτή θέση εργασίας κατατάσσεται στις υψηλά 
αμειβόμενες και θα σου προσφέρει σίγουρα ευέλικτα ωράρια και 
διαρκή εξέλιξη. Στο πλαίσιο του ρόλου σου: 
→ Διατηρείς τους εισβολείς και τους hackers εκτός των δικτύων 
με σκοπό την προστασία των ψηφιακών αρχείων και των 
πληροφοριακών συστημάτων, εναντίον της μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης.
→ Προστατεύεις τα συστήματα εναντίον των ιών, spyware και άλλων 
κακόβουλων λογισμικών και προγραμμάτων.
→ Προστατεύεις τα δεδομένα από υποκλοπές.
→ Προστατεύεις τους υπολογιστές από hacking.
→ Μειώνεις την πιθανότητα της παραβίασης των υπολογιστών.
→ Προάγεις την ιδιωτικότητα των χρηστών.
→ Ανιχνεύεις τις εισβολές.
→Αναλύεις και αναστρέφεις το κακόβουλο λογισμικό.
→ Αναλαμβάνεις την ανάλυση κινδύνου και τον έλεγχό του.
→ Αναλύεις θέματα ασφαλείας των συστημάτων, αλλά και των 
πληροφοριακών εγκαταστάσεων.

Ως τι θα εργαστώ αφού ολοκληρώσω το Msc 
Computer Science (Cyber Security);
Οι ρόλοι που αφορούν το Cyber Security διαμορφώνονται 
διαρκώς, καθώς ο κλάδος αλλάζει μέρα με τη μέρα. 
Ενδεικτικά, μερικές θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε 
σένα είναι:
→Security engineer
→Security analyst
→Security administrator
→Digital Forensic Investigator
→Security specialist
→Security consultant

Γιατί να επιλέξω το 
μεταπτυχιακό του UNICERT 
College και όχι κάποιου άλλου 
φορέα στην Ελλάδα;
Για δύο, πολύ βασικούς, λόγους.

Ο πρώτος είναι το πρόγραμμα σπουδών, 
το οποίο με την ανανεωμένη του δομή 
συμπεριλαμβάνει ένα συνδυασμό 
μαθημάτων και projects που είναι μοναδικά.

Ο δεύτερος είναι ότι ο τίτλος σπουδών που 
θα λάβεις είναι Μεταπτυχιακού Επιπέδου 
Master of Science (MSc).
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