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Το UNICERT COLLEGE 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

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 Digital Marketing Management?

→ Αποκτάς στην Ελλάδα (Franchise Agreement) το Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
(MSc – Master) κορυφαίου Κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου (Staffordshire 
University), αποφεύγοντας το υψηλότατο κόστος της μηνιαίας διαβίωσης 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 είναι ένα πρόγραμμα Level 7 (μεταπτυχιακό επίπεδο), το οποίο θα καλύψει 
τόσο τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και τις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζεσαι 
για μια διακεκριμένη καριέρα στο Digital Marketing.

→ Γιατί το Staffordshire University βρίσκεται στην 37η θέση μεταξύ των Πανεπι-
στημίων της Μ. Βρετανίας, σύμφωνα με το Guardian University Guide 2020.

→ Γιατί θα γνωρίσεις ως καθηγητές και μέντορες επαγγελματίες του Marketing/ 
Digital Marketing με ενεργή παρουσία, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην Ακα-
δημία.

  

Περιγραφή
Ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με πρακτικό προσανατολισμό. Το διαβατήριό σου για μια νέα 
καριέρα στο Digital Marketing.

To Digital Marketing είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος του Marketing, με δι-
αρκώς εξελισσόμενες ευκαιρίες καριέρας. Οι Digital Marketers σήμερα αναλαμβάνουν 
διευθυντικές θέσεις, διαχειρίζονται μεγάλα budgets και είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στη 
χάραξη στρατηγικής της εταιρείας. Οι υψηλές απαιτήσεις αυτών των ρόλων προϋποθέ-
τουν στελέχη με σύγχρονες γνώσεις, από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και, ταυτό-
χρονα, πρακτικές γνώσεις που αφορούν τη χρήση των νέων digital εργαλείων. Ο κλάδος 
εξελίσσεται ταχύτατα, τώρα είναι η στιγμή να βρεθείς στην πρώτη γραμμή, με έναν τίτλο 
ακαδημαϊκό.

Το MSc Digital Marketing Management του Staffordshire University σου εξασφαλίζει το 
σύνολο αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από έναν οδηγό σπουδών πιο ενημε-
ρωμένο από κάθε άλλον αντίστοιχο. 

→ Γιατί είναι ένα πρόγραμμα άμεσα συνδεδεμένο με τις σημερινές εξελίξεις στο Digital Marketing, με μαθή-
ματα και projects, όπως Content Curation & Development και Co-creation with Brand Identities, τα οποία σε 
φέρνουν στην κορυφή των καταρτισμένων Digital Marketers.

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

→ Γιατί αποκτάς μεταπτυχιακού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες του digital marketing, τις οποίες οι περισ-
σότεροι στο χώρο διαθέτουν σε επίπεδο diploma. Πέρα από την ενίσχυση που δίνει το MSc στο βιογραφικό 
σου, κατανοείς σε βάθος την στρατηγική σημασία αυτών των εργαλείων και πώς επηρεάζουν την επιτυχία 
των brands.



Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, συνήθως:
1. Πτυχίο από Ελληνικό ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  Αλλοδαπής στον τομέα 
του marketing ή/και business (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5).
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (παρέχεται μάθημα προετοιμασίας 
για την Αγγλική γλώσσα, εφόσον κριθεί αναγκαίο).

Επιπλέον, όμως, θα αξιολογηθούν αιτήσεις:
1. Κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου άλλου κλάδου, οι οποίοι έχουν παρακολουθή-
σει ή/και ολοκληρώσει προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης στον τομέα 
του marketing.
2. Στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο marketing.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση 
για το MSc Digital Marketing 

Management;

Εκτός από τον εξαιρετικά ενημερωμένο οδηγό 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).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω 
για το πρόγραμμα;



Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του MSc Digital Marketing Management είναι ένας μοντέρ-
νος συνδυασμός ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένο 
στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου. Τα μαθήματα καλύπτουν τομείς, όπως 
το Digital Marketing Strategy, το Brand Management, το Content Curation, το Digital 
Toolkit, το Entrepreneurship και το Digital Project Management και υποστηρίζονται 
από πραγματικά projects, που παράλληλα, ενισχύουν το personal branding των φοι-
τητών. 

Potential Awards
•  Postgraduate Certificate in Digital Marketing Management (60 credits)
•  Postgraduate Diploma in Digital Marketing Management  (120 credits)
•  Master of Science in Digital Marketing Management (180 credits)

Δομή Προγράμματος
Module Code Modules Credits
 MKTG70350 The Digital Toolkit 15
 MKTG70316 Strategic Marketing Communications & Media Management 15
 MKTG70299 Content Curation & Development 15
 MKTG70303 Co-Creation with Brand Identities 15
 MKTG70300 Global Strategic Digital Marketing Management 30
 MKTG70304 The Management of a Digital Marketing Project 15 
ENTP70083 Entrepreneurship 15
MKTG70297 Digital Consumer Behavior & Experience 15

 MKTG70302 Work Based Digital Marketing Project 45



FAQs
Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό 
στο Digital Marketing Management;  
Γιατί όσες περισσότερες εργασίες κάνουμε 
μέσω του Internet, τόσο μεγαλύτερη ζήτηση 
υπάρχει για εξειδικευμένους επαγγελματίες, που 
γνωρίζουν τις τελευταίες τάσεις στο Digital mar-
keting. Παραδόξως, όμως, στην ελληνική αγορά 
υπάρχει έλλειψη στελεχών που να είναι, εξίσου, 
καταρτισμένοι στο στρατηγικό marketing, στη 
διαχείριση projects και ομάδων και στο digital mar-
keting.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Digital Marketing Manager;

→ Επιλέγει και σχεδιάζει την κατάλληλη στρατηγική περιεχομένου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας, 
αλλά και το μέγιστο engagement του στοχευόμενου κοινού.

→ Διαχειρίζονται ψηφιακά έργα, συντονίζοντας διαφορετικές ομάδες, ελέγχοντας budgets, κατανέμοντας και επιβλέ-
ποντας εργασίες.

→ Αναλύει δεδομένα που προκύπτουν από τις διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε να εξάγει συμπεράσματα 
που σχετίζονται με την αποδοτικότητα των ενεργειών, αλλά και με την συμπεριφορά των καταναλωτών.

→ Διαχειρίζεται το brand της εταιρείας στον ψηφιακό κόσμο, με ενέργειες που σχετίζονται με την ταυτότητα και την 
εικόνα του brand, αλλά και με τη δημιουργία communities.

→ Ασχολείται με το Search Engine Optimization, ένα διαχρονικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας του περι-
εχόμενου των websites και της συνολικής ψηφιακής επικοινωνίας.

→ Ειδικεύεται στο ψηφιακό εμπόριο- ένα κανάλι πωλήσεων διαρκώς αναπτυσσόμενο. Ο καταρτισμένος Digital 
Marketer είναι σε θέση να συνδυάσει γνώσεις που σχετίζονται με την απόδοση του website (πχ. Heatmaps), τη συ-
μπεριφορά των καταναλωτών (πχ. Funnels) και την απόδοση των διαφημιστικών ενεργειών (πχ. Remarketing) για να 
καταλήξει σε παρεμβάσεις που επιδρούν άμεσα στην πορεία των πωλήσεων.

Τι δουλειά μπορώ να κάνω αφού 
ολοκληρώσω το MSc Digital Marketing 
Management;
Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα θέσεων και τίτλων, από 
θέσεις διοικητικές μέχρι θέσεις ειδικών (specialists), σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα. Ενδεικτικά:
→ Digital Marketing Manager
→ Senior Marketing Executive
→ Campaign Manager
→ SEO Specialist
→ PPC Specialist
→ Social Media Manager

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό του UNICERT College 
και όχι κάποιου άλλου φορέα στην Ελλάδα;
Για δύο, πολύ βασικούς, λόγους.
Ο πρώτος είναι ο οδηγός σπουδών, ο οποίος, 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 (MSc).

Πώς θα με βοηθήσουν τα projects που θα κάνω στη διάρκεια των σπουδών μου;
Καταρχάς, θα μάθεις στην πράξη τα «μυστικά» του κάθε ψηφιακού εργαλείου και θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις 
και να υπερβείς δυσκολίες, αφού θα έχεις την καθοδήγηση των καθηγητών σου. Επιπλέον, το περιεχόμενο που θα 
δημιουργείς και η εμπειρία που θα αποκτήσεις θα δώσουν απευθείας μεγαλύτερη αξία στο βιογραφικό σου και θα 
σε βοηθήσουν να παρουσιάσεις το personal brand σου στον κλάδο των digital marketers στην Ελλάδα.
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