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Το UNICERT COLLEGE Είναι το “Connected University”, όπως λένε οι ίδιοι. Το πανεπι-
στήμιο που ενώνει τις ανάγκες των σπουδαστών με τις επιχει-
ρήσεις και την κοινωνία. Το Staffordshire University αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανί-
ας (37th out of 121 Institutions – University League Tables 2020 
The Guardian) και ένα δραστήριο πυρήνα ερευνών, που το φέρνει 
στην πρώτη γραμμή της νέας ακαδημαϊκής γνώσης. Με σύγχρο-
να ακαδημαϊκά προγράμματα και οδηγούς σπουδών που ανανε-
ώνονται διαρκώς, αλλά και με μια νέα αντίληψη στην εκπαίδευ-
ση, που την κρατάει σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας, το 
Staffordshire University είναι ένα καθιερωμένο, αλλά και σύγχρο-
νο πανεπιστήμιο, που διαμορφώνει ενεργά το αύριο.  

Το Staffordshire University έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διε-
θνείς συνεργασίες, με ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων ακαδη-
μαϊκών συνεργασιών, με Εκπαιδευτικούς Φορείς (Πανεπιστήμια 
/ Κολλέγια / Ινστιτούτα) ανά τον κόσμο (Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μα-
λαισία, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Ομάν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
Κόσοβο, Ισπανία και Ελλάδα).

TO STAFFORDSHIRE 
UNIVERSITY

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



Γιατί να επιλέξω το MSc Computer 
Science (Software Engineering)?

Περιγραφή

→ Γιατί είναι ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκό, αλλά με 
έντονα πρακτικό χαρακτήρα, που στοχεύει στην 
απόκτηση και επέκταση γνώσεων και δεξιοτήτων 
στην ανάπτυξη εφαρμογών για υπολογιστές, για το 
Internet, τις κινητές συσκευές και όχι μόνο. 

→ Γιατί το Staffordshire University έχει διακριθεί 
ανάμεσα στα 20 κορυφαία Πανεπιστήμια για την ποι-
ότητα διδασκαλίας (The Sunday Times 2020).

→ Γιατί το περιεχόμενο σπουδών είναι ευρύ, καλύ-

πτοντας κύριους επιχειρηματικούς τομείς, προ-
γραμματισμό σε γλώσσες, όπως Java, JavaScript και 
PHP, καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών για διαφορε-
τικές πλατφόρμες συσκευών.

→ Γιατί το διδακτικό προσωπικό και οι μέντορές σου 
είναι ενεργοί ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και ερευ-
νητές που ανανεώνουν τη διδασκαλία τους σύμφω-
να με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις του 
τομέα τους και σε προετοιμάζουν κατάλληλα για το 
επόμενο βήμα στην καριέρα σου.

→ Γιατί στη διάρκεια των σπουδών σου, εξοικειώνε-
σαι με το πιο πρόσφατο λογισμικό και τις νέες τε-
χνολογίες στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.

→ Γιατί αποκτάς μεταπτυχιακού επιπέδου γνώσεις 
και πρακτικές δεξιότητες στο Software Engineering, 
τις οποίες οι περισσότεροι στο χώρο διαθέτουν σε 
επίπεδο professional certificates.

→ Αποκτάς στην Ελλάδα (Franchise Agreement) το 
Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc – Master of 
Science) κορυφαίου Κρατικού Βρετανικού Πανεπι-
στημίου (Staffordshire University), αποφεύγοντας το 

υψηλότατο κόστος της μηνιαίας διαβίωσης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

→ Το πρόγραμμα σπουδών του MSc Computer Science 
(Software Engineering) είναι ένας μοντέρνος συνδυ-
ασμός ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικών δεξιοτή-
των, προσαρμοσμένο στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις 
του κλάδου ανάπτυξης λογισμικού.

→ Γιατί το πρόγραμμα φοίτησης είναι προσαρμοσμέ-
νο στη δική σου ζωή: η Part Time φοίτηση σου επι-
τρέπει να συνδυάσεις τις μεταπτυχιακές σπουδές 
σου στην Ελλάδα, παράλληλα με την εργασία σου και 

Βγες ένα βήμα μπροστά από όλους, με το MSc Computer Science (Software Engineering) 
του Staffordshire University. Συνδύασε ακαδημαϊκή γνώση και πρακτική εξάσκηση και 
γίνε ο Μηχανικός Λογισμικού που εσύ θα εμπιστευόσουν!

Ο κλάδος των Επιστημών Πληροφορικής (Computer Science) παραμένει στην κορυφή 
της επαγγελματικής ζήτησης εδώ και χρόνια. Όσο οι τεχνολογίες εξελίσσονται, τόσο 
οι απαιτήσεις αυξάνονται και ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας γίνεται πιο έντο-
νος. Αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις είναι ένα σύγχρονο Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα, σχεδιασμένο γι’ αυτούς που θέλουν να γίνουν οι ειδικοί σε Software Engineering και 
Application Development.

Το MSc Computer Science (Software Engineering) του Staffordshire University σου εξα-
σφαλίζει το σύνολο αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από από ένα πρόγραμμα 
σπουδών πιο ενημερωμένο από κάθε άλλο αντίστοιχο.



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

2. Πτυχίο από Ελληνικό ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  Αλλοδαπής στον τομέα των Θετικών επι-
στημών (Science, Technology, Engineering or Mathematics) και κατάλληλη επαγγελματική εμπειρί-
α-πιστοποιήσεις στην Πληροφορική.

3. 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 

(Software Engineering);

Τι άλλο πρέπει να ξέρω 
για το πρόγραμμα;

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 διαδικτυακή πλατφόρμα 
μάθησης του κολλεγίου (online classes).



Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα εστιάζει σε δύο κύριους εκπαιδευτικούς στόχους. Ο πρώτος περιλαμβά-
νει βασικά μαθήματα Software Architecture and Engineering, όπως Software Engineering 
Principles, Multi-tier Application Architecture, Enterprise Software Engineering, ενώ ο 
δεύτερος μαθήματα προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, όπως Web 
Application Programming, Mobile Application Development, Enterprise Cloud Computing 
in the AWS Environment και Pervasive Computing, τα οποία φέρνουν τους αποφοίτους 
στην κορυφή των Software Engineers.

•   Postgraduate Certificate in Computer Science (Software Engineering) (60 credits)
•   Postgraduate Diploma in Computer Science (Software Engineering)  (120 credits)
•   Master of Science in Computer Science (Software Engineering) (180 credits)

Οι σπουδές σας ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της διπλωματικής σας εργασίας.

Δομή Προγράμματος
Module Code Modules Credits

COSE71196 Multi-Tier Application Architecture 15

COSE71208 Software Engineering Principles 15

COWB70387 Web Application Programming 15

COSE71195 Enterprise Software Engineering 15

  COIS71040 Research Methods 15

  COCS71188 Enterprise Cloud Computing in the AWS Environment 15 

COWB70385 Mobile Application Development 15

COWB70390 Pervasive Computing 15

  COIS71052 Dissertation 60



FAQs
Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό στο Software Engineering; 
Γιατί ο κλάδος αυτός είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για 
καταρτισμένα και σύγχρονα στελέχη. Οι γνώσεις στην πληροφορική χρειάζονται 
συνεχώς update και οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρωμένη κατάρτιση στις τελευταίες 
τεχνολογίες κατέχουν σημαντικό προβάδισμα στην αγορά εργασίας

Τι δουλειά μπορώ να κάνω αφού ολοκληρώσω MSc Computer 
Science (Software Engineering);
Μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Computer Science (Software Engineering) 
θα έχετε τα εφόδια να εργαστείτε στις εξής θέσεις:
→ Software Engineer/Architect
→ Web application developer
→ Mobile application developer
→ E-commerce specialist
→ Enterprise Systems Engineer

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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