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• MSc Digital Marketing Management 
• MSc Computer Science (Cyber Security)
• MSc Computer Science (Software Engineering)



Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Γιατί να σπουδάσει κάποιος στα προγράμματα σπουδών
UNICERT College / Staffordshire University?

• MSc Computer Science
   (Software Engineering)

• MSc Computer Science
   (Cyber Security)

• MSc Digital Marketing
   Management

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 
έντονος. Αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις είναι ένα σύγχρονο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, 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 εξασφαλίζει το σύνολο αυτών 
των γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από ένα πρόγραμμα 
σπουδών πιο ενημερωμένο από κάθε άλλο αντίστοιχο.

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 εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, σε κάθε στάδιο του 
προγράμματος. Τα μαθήματα προσδίδουν μια σφαιρική γνώση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της ανάλυσης 
κυβερνο-εγκλήματος, των δοκιμών διείσδυσης, της 
εγκληματολογίας για κινητές συσκευές και της ψηφιακής 
εγκληματολογίας (Mobile Forensics, Digital Forensic Fundametals, 
Cyber Operations, Penetration Testing, etc).

Ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με πρακτικό προσανατολισμό. Το 
διαβατήριό σου για μια νέα καριέρα στο Digital Marketing. Οι 
Digital Marketers σήμερα αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις, 
διαχειρίζονται μεγάλα budgets και είναι άμεσα εμπλεκόμενοι 
στην χάραξη στρατηγικής της εταιρείας. Οι υψηλές απαιτήσεις 
αυτών των ρόλων προϋποθέτουν στελέχη με σύγχρονες γνώσεις, 
από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και, ταυτόχρονα, 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, 
μέσω του προγράμματος σπουδών.

• Γιατί το πρόγραμμα γίνεται μόνο part -time και μπορείς να συνδυάσεις επαγγελματικές υποχρεώσεις με σπουδές.
• Γιατί το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται διαρκώς και συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική εφαρμογή.
• Γιατί ο τίτλος σπουδών που θα λάβεις είναι Μεταπτυχιακού Επιπέδου (MSc) και όχι επαγγελματικής πιστοποίησης ή ο,τιδήποτε άλλο.
• Γιατί το πτυχίο σου είναι κατευθείαν από το Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Staffordshire University (franchise agreement).
• Γιατί  το σύνθημα “Master Yourself” αντιπροσωπεύει τον τρόπο για να θέσουμε καινούριους κανόνες και να επαναπροσδιορίσουμε  
   τις έννοιες επιτυχία και εξέλιξη. 

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις πώς μπορείς να ξεκινήσεις
το MASTER και πώς μπορείς να διεκδικήσεις μια από τις υποτροφίες φοίτησης.

STAFFORDSHIRE
UNIVERSITY
Είναι το πανεπιστήμιο που ενώνει τις ανάγκες των σπουδαστών με 
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία (“Connected University”). Το 
Staffordshire University αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας (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 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 διαμορφώνει 
ενεργά το αύριο.  Το Staffordshire University έχει πολύ μεγάλη 
εμπειρία σε διεθνείς συνεργασίες, με ένα μεγάλο αριθμό 
επιτυχημένων ακαδημαϊκών συνεργασιών, με Εκπαιδευτικούς 
Φορείς (Πανεπιστήμια / Κολλέγια / Ινστιτούτα) ανά τον κόσμο 
(Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Ομάν, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κόσοβο, Ισπανία και Ελλάδα).

www.unicertcollege.edu.gr
info@unicertcollege.edu.gr
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