


Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στην πολυμελή οικογένεια των φοιτητών και απόφοιτων του Mediterranean College, του 

πρώτου Ελληνικού Αγγλόφωνου Ιδιωτικού Κολεγίου με τη μεγαλύτερη ιστορική διαδρομή, το οποίο διανύει την τέταρτη δεκαετία της 

υψηλής ποιοτικής και ηγετικής παρουσίας του στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ελλάδας. Το Mediterranean College ιδρύθηκε το 1977 

και είναι το πρώτο Κολέγιο που από το 1992 παρέχει στην Ελλάδα αυτούσια πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών κορυφαίων 

κρατικών Βρετανικών Πανεπιστημίων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μέσω αποκλειστικών συμφωνιών 

ακαδημαϊκής δικαιόχρησης (franchise agreements). Ο θεσμός των συνεργασιών franchise απάλλαξε χιλιάδες Ελληνικές οικογένειες 

από το άγχος και το μεγάλο κόστος που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό και εξασφάλισε σε χιλιάδες Έλληνες, αλλά και 

αλλοδαπούς φοιτητές, τίτλους σπουδών που απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα κρατικά Βρετανικά Πανεπιστήμια. Σήμερα 

δε, τα πτυχία που απονέμονται στην Ελλάδα, στα πλαίσια συμφωνιών franchise με πανεπιστήμια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εξασφαλίζουν στους απόφοιτους τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα 

πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών των κρατικών Βρετανικών Πανεπιστημίων που προσφέρει το Mediterranean College σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τους πιο σύγχρονους και πιο περιζήτητους στην αγορά εργασίας 

τομείς εκπαίδευσης όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Μηχανικών, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Τουρισμός, Εκπαίδευση και 

Υγεία, οι οποίοι εξασφαλίζουν στους νέους άμεσες και σίγουρες επαγγελματικές προοπτικές τόσο στην Ελληνική αγορά εργασίας 

όσο και διεθνώς. Ο οδηγός σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μια σφαιρική εικόνα για 

όλα όσα συνθέτουν τη φοιτητική ζωή, το ακαδημαϊκό, αλλά και κοινωνικό έργο του Mediterranean College και το καθιστούν, όχι μόνο 

το πιο έγκριτο Κολέγιο στην Ελλάδα, αλλά και την πιο σωστή επιλογή για εσάς. Σας διαβεβαιώνω ότι και εσείς, όπως και χιλιάδες 

άλλοι νέοι φοιτητές που επέλεξαν το Mediterranean College για τις σπουδές τους πριν από εσάς, θα ζήσετε κοντά μας αξέχαστα 

και δημιουργικά φοιτητικά χρόνια, θα αποκτήσετε πλούσιες γνώσεις και εμπειρίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Αγοράς και θα αποκομίσετε στέρεες βάσεις για μια σίγουρη και ανοδική 

επαγγελματική πορεία με διευρυμένους ορίζοντες και διεθνείς προοπτικές. 

Καθηγητής Σοφοκλής Ξυνής
Πρόεδρος Mediterranean College
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Οι σταθμοί 
του Mediterranean College

1977 Ίδρυση του Mediterranean College, του πρώτου Αγγλόφω-
νου Ελληνικού Ιδιωτικού Κολεγίου. 

1980 Διεθνής συνεργασία του Mediterranean College με το UΑC 
(University Admissions Centre) των ΗΠΑ.

1981 Πρώτη μετεγγραφή φοιτητή του Mediterranean College σε 
Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

1984 Το Mediterranean College καθιερώνει πρώτο στην Ελλάδα 
το θεσμό της «δια βίου εκπαίδευσης» (continuing education), δίνοντας 
τη δυνατότητα σε εργαζόμενους να διευρύνουν τους επαγγελματικούς 
τους ορίζοντες.

1988 Το Mediterranean College παρέχει τα πρώτα αγγλόφωνα 4ετή 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που επιτρέπουν στους φοιτητές 
τη μεταφορά credits σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας και των 
ΗΠΑ. 

1989 Το Mediterranean College αποκτά το πρώτο ιδιόκτητο κτίριo 
του, το νεοκλασικό “Athina Hall”, στην περιοχή του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου (πρώην ΑΣΟΕΕ).

1990 Το Mediterranean College προσφέρει το πρώτο στη χώρα μας 
ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ με σπουδές εξ’ ολοκλή-
ρου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Texas A&M University/ Laredo 
State University, USA.

1991 Διοργάνωση από το Mediterranean College του πρώτου 
FORUM ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, το οποίο γί-
νεται αμέσως ετήσιος θεσμός που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από το 
Βρετανικό Συμβούλιο.

1992 Καθιέρωση από το Mediterranean College, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, του θεσμού των διεθνών συμφωνιών ακαδημαϊκής δικαι-
όχρησης (franchise agreements) με κορυφαία κρατικά Βρετανικά Πανε-
πιστήμια για την παροχή αυτούσιων των προγραμμάτων σπουδών των 
συνεργαζομένων Πανεπιστημίων εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. 

1994 Το Mediterranean College επεκτείνεται στο ιστορικό νεο-

κλασικό κτίριο «Μπάγκειον Μέγαρον», στην πλατεία Ομονοίας και 
πρωτοστατεί στην κίνηση για την αναβάθμιση και την αποκατάσταση 
του ιστορικού προσώπου της πλατείας που κτυπά στην καρδιά της 
Αθήνας. 

1995 Καθιέρωση από το Mediterranean College της παροχής 
προπαρασκευαστικών προγραμμάτων HEFP (Higher Education 
Foundation Programmes) που εξασφαλίζουν την είσοδο φοιτητών 
σε όλα τα μεγάλα κρατικά Βρετανικά Πανεπιστήμια. 

1997 To Mediterranean College αρχίζει πρώτο να προσφέρει 
εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα προγράμματα ΗΝD (Higher National 
Diploma) σε σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες. Τα πτυχία απο-
νέμονται από το Business and Technology Education Council (BTEC). 

1997 To Mediterranean College εισάγει πρώτο στην Ελλάδα τη 
μέθοδο «διδασκαλίας εξ αποστάσεως» (distance learning) μέσω 
Internet, ειδικά για εργαζόμενους. 

1997 Αξιολόγηση και πιστοποίηση του Mediterranean College 
από το QAA (Quality Assurance Agency) ως εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που παρέχει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρε-
σίες. 

1999 To Mediterranean College γίνεται το μεγαλύτερο πιστοποι-
ημένο κέντρο (Approved Centre) του Edexcel International για την 
παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων Higher National 
Diploma (HND) εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. 

2000 Αξιολόγηση και πιστοποίηση του Mediterranean College 
από το BAC (British Accreditation Council for Independent Further 
and Higher Education) ως ίδρυμα που παρέχει ανωτάτη εκπαίδευση. 

2002 To Mediterranean College ιδρύει Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 
με μέλη διεθνείς προσωπικότητες της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοι-
νότητας, όπως οι: Graciela Chichilnisky (Columbia University), Noam 
Chomsky (MIT), Richard Falk (Princeton University), Gary Hart 
(πρώην γερουσιαστής και υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ), κ.ά. 

2002 To Mediterranean College διευρύνεται με την εγκατάσταση 
του σε δεύτερο ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου (πρώην ΑΣΟΕΕ).

2003 Ίδρυση του μη κερδοσκοπικού Ερευνητικού Κέντρου “Centre 
for Business, Management and Economics”, στο οποίο συμμετέχουν 
καθηγητές από μεγάλα ξένα Πανεπιστήμια όπως: Columbia University, 
Wharton School – University of Pennsylvania, Leiden University, 
University of Teesside, London School of Economics & Political 
Science, κ.ά. 

2004 To Mediterranean College καθιερώνει το θεσμό “Annual 
Distinguished Lecture”, ξεκινώντας με ομιλία του Noam Chomsky, κα-
θηγητή Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Μασαχουσέτης (MIT) στο Νέο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

2005 Διοργάνωση της δεύτερης ετήσιας Διακεκριμένης Διάλεξης 
με ομιλήτρια την Graciela Chichilnisky, καθηγήτρια της έδρας μαθημα-
τικών και οικονομικών της UNESCO στο Columbia University, υποψή-
φιας για το βραβείο Νόμπελ. 

2005 Ίδρυση του πρώτου ακαδημαϊκού κέντρου στο χώρο των 
Ελληνικών πανεπιστημίων και κολεγίων για τη Μελέτη της παγκοσμι-
οποίησης (Centre for the Study of Globalization) στο οποίο συνεργά-
ζονται διεθνούς κύρους σύγχρονοι μελετητές της παγκοσμιοποίησης 
από όλο τον κόσμο. 

2006 Καθιέρωση του θεσμού των διαλέξεων – ανοιχτών συζητή-
σεων μέσω video-conference με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς απ’ 
όλο τον κόσμο όπως οι: Dr James Mittelman (American University 
in Washington DC), Professor David Held (LSE),  Professor Mark D. 
Hauser (Harvard College).

2007 Στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας 
του οργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», κατά την οποία βραβεύει με 
το βραβείο «Παγκόσμιος Πολίτης για το Περιβάλλον» την Dr Graciela 
Chichilnisky, καθηγήτρια Μαθηματικών & Οικονομικών στην έδρα της 
Unesco, Διευθύντρια του Columbia Consortium for Risk Management 
(Columbia University), αρχιτέκτονα του πρωτοκόλλου του Κιότο και 
υποψήφια για βραβείο Νόμπελ Οικονομικών.

2008 Επιτυχής Αξιολόγηση για δεύτερη φορά μέσω του QAA 
(Quality Assurance Agency) για τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρε-
σίες που προσφέρει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το University 
of Teesside. 

2009 Λαμβάνει από το Υπουργείο Παιδείας επίσημα άδεια 
ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Κολεγίου, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη.

2011 Πιστοποιείται ξανά από το British Accreditation 
Council, από το οποίο λαμβάνει εγκωμιαστικά σχόλια για τις 
υπηρεσίες προς τους φοιτητές του, τις  δραστηριότητες που δι-
οργανώνει και την ικανοποίηση των φοιτητών του.

2012 Ιδρύει το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
& Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ), το οποίο στοχεύει να καθιερωθεί ως 
κορυφαίος ερευνητικός χώρος στον κλάδο των Κολεγίων, την 
ηγεσία του οποίου αναλαμβάνει ο καθηγητής Νικόλαος Μαρκά-
τος, πρώην πρύτανης του ΕΜΠ.

2013 Θεσμοθετεί το MC Employability Scheme, ένα πρωτο-
ποριακό και ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την 
αναπροσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων και υπηρεσι-
ών του Κολεγίου και τη διοργάνωση καινοτόμων δράσεων, που 
στοχεύουν στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
φοιτητών και στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

2015 Στο πλαίσιο της ίδρυσης της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας, το Mediterranean College εξασφαλίζει αποκλειστική συ-
νεργασία με το Manchester Metropolitan University, ένα από τα 
δημοφιλέστερα πανεπιστήμια της Βρετανίας.
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Η αποστολή και το όραμα του Mediterranean College είναι: 

 Να προσφέρει στους φοιτητές του υψηλής ποιότητας τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε ένα πρόσφορο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που υποστηρίζει και 
προωθεί την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. 

 Να φροντίζει για την ικανοποίηση και την ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών του 
και να τους παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη για την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους. 

 Να καλλιεργεί και να αναπτύσσει τις συνεργασίες του με κορυφαία Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα του εξωτερικού. 

 Να παρέχει σύγχρονα προγράμματα σπουδών τα οποία εφοδιάζουν τους 
φοιτητές του με τις δεξιότητες και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η 
ραγδαία εξελισσόμενη τοπική και διεθνής αγορά εργασίας. 

 Να παροτρύνει τους φοιτητές του να διευρύνουν τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά 
τους για διεθνή κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά θέματα 
που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. 

 Να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών του σε παράλληλες 
αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που καλλιεργούν το σώμα, 
την ψυχή και το πνεύμα, οικοδομώντας το κοινωνικό και επαγγελματικό τους 
προφίλ ως αυριανών πολιτών του κόσμου. 

Το Mediterranean College εξασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής, του 
οράματος και των σκοπών του εφαρμόζοντας μια συνεπή στρατηγική που εστιάζει 
στα ακόλουθα:

•  προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες “franchise” με έγκριτα κρατικά Βρετανικά 
Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Φορείς της Μ. Βρετανίας

• στενή συνεργασία με διεθνούς κύρους και εμβέλειας ακαδημαϊκούς

•  συχνή και τακτική προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών του στις σύγχρο-
νες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

•  καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και πολύχρο-
νη επαγγελματική εμπειρία 

• προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

•  διαρκή βελτίωση και προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στις σύγχρο-
νες ανάγκες των φοιτητών 

• υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

•  διευρυμένου μηχανισμού υποστήριξης των φοιτητών και του ακαδημαϊκού  
προσωπικού

Η αποστολή 
και το όραμα

Προτεραιότητα στην επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων

Το Mediterranean College στα πρότυπα αντίστοιχων σχεδίων 
που αναπτύσσουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, υιοθετεί 
και αναπτύσσει πρωτοποριακούς θεσμούς για τα ελληνικά 
εκπαιδευτικά δεδομένα και συνδέει με τον πιο αποτελεσματικό, 
συστηματικό και παράλληλα δημιουργικό τρόπο τους φοιτητές 
του με την αγορά εργασίας. Από το 1977 ανελλιπώς προσφέρει 
στους φοιτητές του πολλαπλές υπηρεσίες ενίσχυσης της 
απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Γραφείο Σταδιοδρομίας (MC Career Office)

 Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του 
Mediterranean College είναι υπεύθυνο για 
το συντονισμό του προγράμματος επαγγελ-

ματικής αποκατάστασης των φοιτητών και των πτυχιούχων του. 
Πέραν της γενικής αναζήτησης εργασίας, το Γραφείο βοηθάει 
τους φοιτητές ή τους νέους πτυχιούχους να αποκτήσουν και να 
αναπτύξουν τα αναγκαία εφόδια για την υλοποίηση των επαγγελ-
ματικών τους στόχων. Η συγγραφή του βιογραφικού σημειώμα-
τος, η σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής, η προσκόμιση συ-
στατικών επιστολών, καθώς και η συμπεριφορά και η παρουσία 
σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού είναι διαδικασίες που 
όλοι κάποια στιγμή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αναζητώντας 
εργασία και πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

MC Employability Scheme

 
Το Mediterranean College ανέπτυξε 
και υιοθέτησε το "MC Employability 
Scheme"  (Σχέδιο Απασχολησιμότητας 
Mediterranean College). Πρόκειται για ένα 

πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει καταρτίσει 
το Κολέγιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή 
των υφιστάμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών του και 
την διοργάνωση καινοτόμων δράσεων που στοχεύουν να 
ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών και να 
τους προετοιμάσουν για την απαιτητική αγορά εργασίας. 
Περιλαμβάνει: ημέρες καριέρας, επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
παράλληλα με τις σπουδές, ψυχομετρικά τεστ, συμβουλευτική 
καριέρας, διαλέξεις, σεμινάρια και workshops ανάπτυξης 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, ομιλίες επαγγελματιών της αγοράς, 
παρουσιάσεις εταιριών, οργανισμών & φορέων, πρακτική 
άσκηση, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, δημοσιεύσεις φοιτητών, εκθέσεις, 
παρουσιάσεις και real projects φοιτητών καθώς και συμμετοχή 
φοιτητών σε διαγωνισμούς.
Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια 
του έτους αλλά κορυφώνονται στη διάρκεια των "Employability 
Weeks" και του "Employability Fair".
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 MC Employability Fair

 
Το «MC Employability Fair» είναι ένας καινο-
τόμος - για την ελληνική ιδιωτική εκπαίδευ-
ση – θεσμός, ο οποίος στοχεύει να φέρει σε 
επαφή τους νέους με την Αγοράς Εργασίας, 

την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα. Αποτελεί μια μεγάλη Έκθε-
ση Απασχολησιμότητας που διεξάγεται από το Mediterranean College 
κάθε χρόνο προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες. Υποστηρίζεται από 
επαγγελματικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πρόκειται 
για διοργάνωση που είναι ανοιχτή προς όλους χωρίς κανένα κόστος 
και περιλαμβάνει Ημέρες Καριέρας με τις μεγαλύτερες εταιρίες στην 
Ελλάδα, σεμινάρια, εργαστήρια, έκθεση φοιτητών καθώς και συμ-
βουλευτική επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

 Το Mediterranean College ενισχύει τις  δράσεις που αφορούν στην 
απασχολησιμότητα και επεκτείνει τις υπηρεσίες επαγγελματικής 
υποστήριξης που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του, σε 
θέματα  επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας καθώς 
και  διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτό, πέραν  από τις υπηρεσίες που παρέχει το 
γραφείο Σταδιοδρομίας σε  όλους τους φοιτητές του και αποφοίτους, 
συνεργάζεται με εξειδικευμένα Κέντρα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Σταδιοδρομίας.
Συνδυαστικά με τους εξωτερικούς του συνεργάτες το Mediterranean 
College, παρέχει στους φοιτητές και τους αποφοίτους του, τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 
• Σεμινάρια και Workshops για την ανάπτυξη και βελτίωση 
επαγγελματικών δεξιοτήτων.
• Τεστ Αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε συνδυασμό με 
υπηρεσίες σχεδιασμού ατομικού προφίλ ανάπτυξης και εξέλιξης της 
προσωπικότητας.
• Ατομικά Ραντεβού με εξειδικευμένους συμβούλους για διερεύνηση 
εκπαιδευτικών αναγκών  και την υποστήριξη στο σχεδιασμό του 
ατομικού πλάνου σταδιοδρομίας.
• Προσομοιώσεις Συνεντεύξεων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
για επιτυχή συνέντευξη εργασίας.
•Υποστήριξη και εκπαίδευση από εξειδικευμένους συμβούλους για το 
σχεδιασμό και τη  βελτίωση του ατομικού βιογραφικού, καθώς  και για 
τη σωστή συγγραφή της συνοδευτικής επιστολής.
• Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ με τη χρήση κατάλληλων 
εργαλείων.
• Σχεδιασμό και ανάπτυξη του προσωπικού φακέλου σταδιοδρομίας.
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Από την ίδρυση του και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, πρωταρχικό μέλημα του Mediterranean College απο-
τελεί η διασφάλιση πολυεπίπεδης υψηλής ποιότητας στα προγράμματα σπουδών, τη διδασκαλία, τις ακαδημαϊκές και 
διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και την υποδομή. Η διασφάλιση της ποιότητας γίνεται βάσει των διεθνών προτύπων και 
πρακτικών που ακολουθούν όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βρετανία.

Διεθνείς πιστοποιήσεις ακαδημαϊκής ποιότητας 

Σε αντίθεση με τα Ελληνικά κρατικά ΑΕΙ και ΤΕΙ τα οποία, ακόμα και σή-
μερα, δεν ελέγχονται ούτε αξιολογούνται από κάποιο επίσημο Φορέα, 
το Mediterranean College ελέγχεται περιοδικά για την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από Βρετανικούς Εκπαιδευτικούς Φορείς 
πιστοποίησης: 

   The Quality Assurance Agency 
         for Higher Education 

Όλα τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας είναι υποχρεωμένα να 
διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και υψηλής ποιότητας ακα-
δημαϊκές υπηρεσίες. Ο φορέας που έχει την ευθύνη να ελέγχει κατά 
πόσο τα Πανεπιστήμια διασφαλίζουν την ποιότητα και τηρούν τα ακα-
δημαϊκά standards, είναι το QAA. Το Mediterranean College, ως κολέ-
γιο που συνεργάζεται με Βρετανικά Πανεπιστήμια, δέχεται περιοδικές 
επισκέψεις από κλιμάκια του QAA, στο πλαίσιο ελέγχου που κάνει το 
QAA σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Βρετανίας, τα οποία παρέχουν 
Βρετανική ανώτατη εκπαίδευση. Ο τελευταίος έλεγχος που διεξήγε το 
QAA στο Mediterranean College ήταν όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα 
το 2015. 

  British Accreditation Council 
  for Further and Higher Education 

Το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (BAC) είναι ένας ανεξάρτητος 
οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας που ιδρύθηκε το 1984 από το Βρε-
τανικό Συμβούλιο, το QAA (The Quality Assurance Agency for Higher 
Education), το CVU (Council of Validating Universities) και το Συμβού-
λιο Πρυτάνεων των Βρετανικών Πανεπιστημίων, με σκοπό να αποτελέ-
σει τον εθνικό Φορέα πιστοποίησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 
Μεγάλη Βρετανία. Το BAC περιγράφεται από τον Υπουργό Παιδείας της 
Μεγάλης Βρετανίας ως «η μοναδική δημόσια εγγύηση για τη διασφάλι-
ση των ακαδημαϊκών προτύπων στην ανώτατη εκπαίδευση».
Η συγκριμένη πιστοποίηση παρέχεται έπειτα από έλεγχο που διενεργεί 
κλιμάκιο του BAC στο χώρο του Κολεγίου, ο οποίος εκτείνεται σε όλους 
τους τομείς λειτουργίας του ιδρύματος:  ακαδημαϊκή διακυβέρνηση, 
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικά προγράμματα, ποι-
ότητα διδασκαλίας, εγκαταστάσεις, υγιεινή και ασφάλεια, ακαδημαϊκές 
διαδικασίες και μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας, απόψεις φοιτητών, 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές. 
To Mediterranean College είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από 
το BAC ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση από το 2000. Η 
τελευταία έκθεση του BAC επαινεί το  Κολέγιο για τις υπηρεσίες προς 
τους φοιτητές του, τις  δραστηριότητες που διοργανώνει και την ικανο-
ποίηση των φοιτητών του.

Συνεργασίες Franchise (Ακαδημαϊκή Δικαιόχρηση) 

Το Mediterranean College είναι το πρώτο Κολέγιο στην Ελλάδα που 
το 1992 ξεκίνησε το θεσμό των συνεργασιών “franchise” με κρατι-
κά Βρετανικά Πανεπιστήμια. Για τα σημερινά δεδομένα στην Ελλάδα 
και τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η μορφή ακαδη-
μαϊκής συνεργασίας (franchise agreement) είναι, σε σχέση με άλλες 
μορφές συνεργασίας, όπως “validation agreement”, “articulation 
agreement”, κ.α. η πιο ισχυρή και έγκυρη σε επίπεδο διασφάλισης 
ποιότητας και αναγνώρισης. 
Συγκεκριμένα, τα προγράμματα σπουδών που παρέχει το Κολέγιο εξ 
ολοκλήρου στην Ελλάδα στο πλαίσιο συμφωνιών “franchise” είναι 
αυτούσια τα προγράμματα των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, τα 
οποία διατηρούν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο των προγραμ-
μάτων, τις μεθόδους διδασκαλίας, την αξιολόγηση των φοιτητών και τη 
διασφάλιση της ποιότητας, ενώ τα πτυχία τα οποία απονέμονται από το 
συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο είναι τα ίδια με αυτά  που απονέμονται 
στους φοιτητές στη Βρετανία και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται στην 
Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. 

Αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας

Το Mediterranean College, βάσει του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Β’ 2278), 
έχει λάβει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου, σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 

             Αναγνώριση πτυχίων από το NARIC

Οι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών προγραμμάτων του Mediterranean 
College λαμβάνουν βεβαίωση αναγνώρισης του πτυχίου τους από 
το National Recognition Information Centre for the United Kingdom 
(NARIC), το οποίο είναι ο αντίστοιχος Βρετανικός φορέας του  
ΔΟΑΤΑΠ. Η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων πραγματοποιείται 
δύο φορές ετησίως και συντονίζεται από το Γραφείο Αποφοίτων 
του Κολεγίου.

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Το θεμέλιο της ποιοτικής λειτουργίας κάθε καταξιωμένου εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος είναι το ακαδημαϊκό του προσωπικό. Τα κριτήρια επιλο-
γής των καθηγητών του Mediterranean College είναι τα ακαδημαϊκά 
προσόντα, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και οι δε-
ξιότητες στη διδασκαλία. Το Κολέγιο ακολουθεί συστηματική και ενδε-
λεχή διαδικασία επιλογής καθηγητών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ 
άλλων – τη διεξαγωγή “mock lecture” ενώπιον επιτροπής με στόχο 
την αξιολόγηση της διδακτικής επάρκειας του καθηγητή καθώς και 

την υποβολή φακέλου του υποψηφίου με στόχο την έγκρισή του από 
το συνεργαζόμενο Βρετανικό Πανεπιστήμιο (University accredited 
lecturer status). 

Η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Mediterranean 
College ενισχύεται μέσω του ετήσιου προγράμματος αξιολόγησης 
(performance appraisal plan) και του πλάνου ανάπτυξης και επιμόρ-
φωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού (staff development plan), τα 
οποία περιλαμβάνουν:

•  Διοργάνωση ετήσιου Συνεδρίου Διδασκαλίας & Μάθησης (Annual 
Learning & Teaching Conference), ανοιχτό για όλα τα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού

•		Συμμετοχή στα αντίστοιχα Συνέδρια και συναντήσεις που 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο στην έδρα του

•		Αξιολόγηση και διάγνωση ισχυρών σημείων και αδυναμιών 
καθηγητών, μέσω της παρατήρησης στην τάξη (peer observation)

•		Τακτικές συναντήσεις και εκπαιδεύσεις των καθηγητών από τους 
εκπροσώπους των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων καθώς και 
τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των προγραμμάτων

•		Συστηματική και συνεχής αναφορά και ενημέρωση (reporting) των 
καθηγητών στην Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κολεγίου 

•	Συμβούλια εκπροσώπων φοιτητών (student liaison boards) 

•	Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές 

•	Εκθέσεις αξιολόγησης καθηγητών από την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση

Το Mediterranean College απασχολεί σήμερα 130 έμπειρους κα-
θηγητές, οι οποίοι διαθέτουν ακαδημαϊκή/ ερευνητική εμπειρία και 
ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα στον κλάδο τους. Το 70% των 
διδασκόντων είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή υποψή-
φιοι διδάκτορες.

Αναγνώριση Σπουδών

Διασφάλιση ποιότητας - πιστοποιήσεις
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HCA (Hellenic Colleges Association)

Το Mediterranean College είναι μέλος του HCA, του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Κολεγίων, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998. Μέλη του 
Συνδέσμου είναι τα Ελληνικά Ιδιωτικά Κολέγια που προσφέρουν 
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με κρατικά 
Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ΗΠΑ. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα πτυχία των αποφοίτων των Κολεγίων που έχουν χορηγηθεί από 
πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται 
πλήρως σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη χώρα μας, μετά την εφαρμογή του 
Ν. 4093/2012 (κεφ. Θ – αρθ. 16) που εισαγάγει την έννοια της επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας, τα πτυχία που απονέμονται στην Ελλάδα, στο 
πλαίσιο συμφωνιών franchise με πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τα ίδια επαγγελ-
ματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ρυθμίσεων είναι ότι οι απόφοιτοι 
του Mediterranean College μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων 
Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, μπορούν να διεκ-
δικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, μπορούν να 
μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά 
έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελλη-
νικών Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, με επιπρόσθετη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 
229 Α/19-11-2012) ρυθμίζεται και πρακτικά η διαδικασία αναγνώ-
ρισης των πτυχίων που έχουν δοθεί μέσω Ελληνικών Κολεγίων από 
Πανεπιστήμια της Ε.Ε.

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου, τα Κολέγια που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια δε 
θεωρούνται μέρος του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος αλλά του 
Βρετανικού και για αυτό υφίστανται τριπλό ποιοτικό έλεγχο από:

•	Τα Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται

• Το Βρετανικό Οργανισμό Ελέγχου Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (QAA)

• Tο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης (BAC)

Παράλληλα, οι απόφοιτοι λαμβάνουν βεβαίωση του βρετανικού ΔΟΑ-
ΤΑΠ (NARIC) για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση των 
πτυχίων τους.

Οι απόφοιτοι του Mediterranean College μπορούν μέσω του Συμβου-
λίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), να ακολου-
θήσουν τη διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και 
Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Πανεπιστημιακών Πτυχίων. Το ΣΑΕΠ 
είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης, τόσο  επαγ-
γελματικών προσόντων όσο και επαγγελματικής ισοδυναμίας (ΦΕΚ 
527/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-18.11.2012).
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Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας

Το 2012 το Mediterranean College προχώρησε στην ίδρυση του μοναδικού, για τα ελληνικά 
δεδομένα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, Ερευνητικού Κέντρου με την ονομασία ΚΕΤΑΚ  
(Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας).

Πρώτος Πρόεδρος του ΚΕΤΑΚ διετέλεσε ο Δρ. Νικόλαος Μαρκάτος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τ. Πρύτανης του ΕΜΠ, επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge (Αγγλία), 
Fellow του Κολεγίου Selwyn του ιδίου Πανεπιστημίου και επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου του Surrey (Αγ-
γλία). Ο Δρ. Μαρκάτος διετέλεσε καθηγητής και διευθυντής του τμήματος Μαθηματικών και Η/Υ του Πανεπιστημίου 
του Greenwich, τεχνικός σύμβουλος ερευνητικών κέντρων σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία, της NASA, του Εθνι-
κού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών της Μ. Βρετανίας, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αγγλίας και ορκωτός 
μηχανικός Αγγλίας, συγγραφέας τριών βιβλίων και δεκάδων μελετών και εισηγήσεων, επίτιμος Διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου της Σόφιας και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης. Εξελέγη «Διεθνής Προσωπικότις» 
των ετών 1993-94 και 1994-95 από τα Βιογραφικά Ινστιτούτα ΗΠΑ και Αγγλίας και είναι Εταίρος της Βασιλικής 
Ακαδημίας Τεχνών της Αγγλίας, FRSA.

Σκοποί του Κέντρου είναι:

• Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και η ανάπτυξη του πολιτισμού, της οικονομίας και της 
γλώσσας.

• Η ανάπτυξη και χρήση προϊόντων της πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως π.χ.:

 
• Ο έλεγχος  και η  βελτίωση της ποιότητας προϊόντων της Ελληνικής Βιομηχανίας.

• Η ανάπτυξη της γνώσης σε θέματα Οικονομίας, Management, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Γλώσσας.

 
Για την επίτευξη των σκοπών του, το Κέντρο:

• Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Κέντρου.

• Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.

• Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή 
δραστηριότητα.

• Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.

• Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.

Η λειτουργία του ΚΕΤΑΚ στο Mediterranean College υποστηρίζει τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Κολεγίου και ως εκ τούτου τους φοιτητές που τα πα-
ρακολουθούν, καθώς αυτοί εκτίθενται σε επίκαιρες και πρωτοποριακές έρευνες σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών τους, 
ενώ έχουν τη δυνατότητα, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, να συμμετέχουν και οι ίδιοι ενεργά σε διάφορα ερευνητικά projects. Επιπλέον, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολεγίου επωφελείται από την ύπαρξη και τη λειτουργία του Κέντρου, αφού του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει στα 
ερευνητικά έργα, να εξασφαλίζει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, να συμμετέχει σε συνέδρια και να αναβαθμίζεται συνεχώς.
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Διεύθυνση ΚΕΤΑΚ

•	Η ανάπτυξη και χρήση Υπολογιστικών Αριθμητικών Μεθόδων για Μηχανικούς.

•	Η ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων για τη μελέτη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, κελιών καυσίμου).

•	Η ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων για τη μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος.

• Η ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων για τη μελέτη και την αποφυγή των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων, φυσικών και βιομηχανικών.
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Διαδικασίες 
εγγραφής 
& φοίτησης

Ενημέρωση για προγράμματα σπουδών

Το Mediterranean College διοργανώνει ανοιχτές 
παρουσιάσεις (open days) των προγραμμάτων 
του, κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές 
ενημερώνονται αναλυτικά για τους σκοπούς, 
τη δομή και τις επαγγελματικές προοπτικές 
των προγραμμάτων και έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους στο προσωπικό του 
Κολεγίου  και στους εκπροσώπους του Βρετανικού 
Πανεπιστημίου. 
Κάθε υποψήφιος φοιτητής έχει τη δυνατότητα 
να κλείσει προσωπικό ραντεβού ενημέρωσης 
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κολεγίου, 
να συναντήσει τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του 
προγράμματος του ενδιαφέροντός του, να 
ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις, να υποβληθεί σε 
τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και σε 
διαγνωστικό τεστ επιπέδου Αγγλικής γλώσσας.

Εγγραφές

Η υποβολή αιτήσεων για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Mediterranean College γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για 
κάθε πρόγραμμα σπουδών υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων 
(quotas) και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Μετά την κατάθεση των 
υποχρεωτικών δικαιολογητικών οι υποψήφιοι καλούνται σε Ακαδημαϊκή 
Συνέντευξη, ενώ όσοι επιλέξουν αγγλόφωνο πρόγραμμα και δε 
διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας, υποβάλλονται σε γραπτή 
κατατακτήρια εξέταση (placement test). 

Η εγγραφή στο Mediterranean College πραγματοποιείται για κάθε 
ακαδημαϊκό έτος. Η κάλυψη των ετήσιων διδάκτρων και fees του 
Πανεπιστημίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

•  Παρακολούθηση των διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, tutorials, 
επαναληπτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 

•		Συμμετοχή στις εξετάσεις και υποβολή εργασιών εντός της κανονικής 
περιόδου

•	Συμμετοχή σε ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικών (αν απαιτηθεί)

•	Συμμετοχή στην Εβδομάδα Ένταξης (Induction Week)

• Συμμετοχή στις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές επισκέψεις 

• Δωρεάν παρακολούθηση ημερίδων, διαλέξεων και σεμιναρίων 

•	Εποπτεία εργασιών και διπλωματικής 

•		Έκδοση φοιτητικών καρτών Κολεγίου και Πανεπιστημίου, με πρόσβα-
ση σε παροχές και εκπτώσεις σε μέσα μεταφοράς και συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις

• Δικαίωμα χρήσης των δανειστικών Βιβλιοθηκών του Κολεγίου

•  Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβαση σε αστείρευτες πηγές πλη-
ροφόρησης, μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του συνεργαζόμε-
νου Πανεπιστημίου και της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου και του Κολεγίου

• Προσωπικό λογαριασμό webmail

•  Δικαίωμα χρήσης των Εργαστηρίων Η/Υ και δανεισμού οπτικοακου-
στικών & εποπτικών μέσων

• Χρήση αναλώσιμων στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων

• Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών Κολεγίου

Μετεγγραφές

Οι φοιτητές μεταλυκειακών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία, ύλη μαθημάτων, κ.λπ). Οι 
αιτήσεις μετεγγραφής αξιολογούνται από το Mediterranean College και 
το συνεργαζόμενο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

Ίσες ευκαιρίες

Στο Mediterranean College είναι ευπρόσδεκτοι και αντιμετωπίζονται ισότιμα όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης και ηλικίας.
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Φοίτηση

•		Η παρακολούθηση των μαθημάτων σε όλα προγράμματα σπου-
δών είναι υποχρεωτική.

•		Οι απουσίες δικαιολογούνται με επίσημη βεβαίωση ιατρού ή 
εργοδότη. 

•		Οι φοιτητές που απουσιάζουν κατά τις εξεταστικές περιόδους 
πρέπει να προσκομίζουν στη Γραμματεία δικαιολογητικό ιατρού, 
έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος 
στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο.

Ακαδημαϊκή πρόοδος και αποφοίτηση

•  Οι φοιτητές πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις προϋποθέ-
σεις του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, προκειμένου να προ-
αχθούν στο επόμενο έτος σπουδών. 

•		Το Mediterranean College συμμετέχει στα Συμβούλια Εξετάσε-
ων (Assessment Boards) του Πανεπιστημίου όπου επικυρώνο-
νται οι βαθμολογίες.

•		Για την τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος λαμβάνονται υπό-
ψη: η τακτική παρακολούθηση και οι βαθμοί των επί μέρους 
αξιολογήσεων (εργασιών ή εξετάσεων) του μαθήματος. 

•		Σε περίπτωση που ένας φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα, πα-
ραπέμπεται στην επόμενη εξεταστική περίοδο για επανεξέταση. 
Ωστόσο, ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία μπορεί να επα-
νεξεταστεί είναι περιορισμένος και ορίζεται από τους κανόνες 
σπουδών του Πανεπιστημίου.
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Εγκαταστάσεις 
& Εκπαιδευτικές 
Υποδομές

Αίθουσες Διδασκαλίας & Διαλέξεων
Το Mediterranean College διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, με φυσικό 
φωτισμό και αυτόνομη ψύξη-θέρμανση, που διαθέτουν εγκατεστημένους 
Η/Υ, LCD projectors και οθόνες προβολής, σύνδεση στο internet και 
ηχητική εγκατάσταση. Στους χώρους του Κολεγίου υπάρχουν, επίσης, 
αίθουσες διαλέξεων και πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμένες με σύγχρονα 
οπτικοακουστικά συστήματα, μικροφωνική εγκατάσταση και τελευταίας 
τεχνολογίας μονάδες video-conferencing.

Οι εγκαταστάσεις του Mediterranean College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
διαθέτουν δανειστικές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια, με πληθώρα 
σύγχρονων και κλασικών πηγών πληροφόρησης που εμπλουτίζονται 
συνεχώς. 
Οι Βιβλιοθήκες διαθέτουν σήμερα 15.000 τόμους ελληνόφωνων και 
αγγλόφωνων βιβλίων, ειδικών εκδόσεων, λεξικών και αναφορών. Σε ειδικό 
χώρο, υπάρχει το τμήμα Ακαδημαϊκών Άρθρων και Περιοδικών με τρέχουσες 
συνδρομές σε περίπου 20 ελληνόφωνα επιστημονικά και κλαδικά περιοδικά 
και εφημερίδες και σε πλούσια συλλογή από επιλεγμένα άρθρα από έγκριτα 
διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Στις Βιβλιοθήκες φιλοξενούνται, επίσης, 
πτυχιακές εργασίες παλαιών αποφοίτων, εγχειρίδια ακαδημαϊκής στήριξης 
(study skills) και κατάλογοι πρόσβασης σε δημόσιες και πανεπιστημιακές 
βιβλιοθήκες. 
Οι Βιβλιοθήκες διαθέτουν δικό τους εργαστήριο Η/Υ. Έτσι, οι φοιτητές 
μπορούν να κάνουν αναζήτηση στον ηλεκτρονικό βιβλιογραφικό κατάλογο, 
να έχουν πρόσβαση στα εκατοντάδες εγκατεστημένα e-books και να κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών εκτύπωσης και φωτοτύπησης, προμηθευόμενοι τις 
ειδικές κάρτες.  
Φυσικά, οι φοιτητές των πανεπιστημιακών προγραμμάτων έχουν ατομικούς 
κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του συνεργαζόμενου 
πανεπιστημίου, που διαθέτει συνδρομή στα περισσότερα διεθνή ακαδημαϊκά 
περιοδικά και συλλογή με χιλιάδες e-books. 

Το Κέντρο Υπολογιστών του Mediterranean College, στο οποίο έχουν πρόσβαση 
οι φοιτητές, απαρτίζεται από τα Computer Rooms ανοιχτής πρόσβασης και τα 
Εργαστήρια Υπολογιστών (πρόγραμμα ελεύθερης χρήσης εργαστηρίων).

Βιβλιοθήκες

Κέντρο Υπολογιστών

Εργαστήρια

Το Mediterranean College διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια για κάθε 
τομέα σπουδών.

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Το Mediterranean College διαθέτει 8 PC Labs, εξοπλισμένα με τα πλέον 
σύγχρονα συστήματα και δίκτυα, συνδεδεμένα με ταχύτατες γραμμές 
internet και 150 τερματικούς Η/Y, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες εκπαίδευσης στους φοιτητές του. Τα εργαστήρια Πληροφορικής 
διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις όλων των λειτουργικών συστημάτων και 
λογισμικών, που είναι απαραίτητα στους φοιτητές όλων των Σχολών του 
Κολεγίου για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών 
τους καθώς και για την εις βάθος μελέτη του επιστημονικού τους πεδίου 
(πρόγραμμα ελεύθερης χρήσης εργαστηρίων). 
 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Mediterranean College σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. και οι 
σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές που παρέχει εξασφαλίζουν 
στους φοιτητές ένα άνετο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. 

Εργαστήρια Δικτύων
Τα Εργαστήρια Δικτύων είναι πλήρως εξοπλισμένα με τελευταίας γενιάς εργαστηριακό 
εξοπλισμό τεχνολογίας CISCO, για την υποστήριξη των προγραμμάτων Master, Bachelor, 
CCNA, CCNP και CCNA Security. Τα Εργαστήρια Δικτύων καλύπτονται από ανεξάρτητο 
τοπικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και οι φοιτητές εξοικειώνονται να προγραμματίζουν: Cisco 
2901 Series Routers/Cisco 2008 Series Routers/Cisco 3560 Series Switches/Cisco 
2960 Series Switches/Cisco ASA 5505 Firewall/Wireless Routers Linksys (Wireless-N)/
Wireless Adapters. Παράλληλα, σε κάθε προσωπικό υπολογιστή υπάρχουν εγκατεστημένα 
προγράμματα σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων και προσομοιωτές δικτύων μεγάλης 
κλίμακας. 

Εργαστήρια Μηχανικών
Τα Εργαστήρια Μηχανικών του Κολεγίου καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
τμημάτων της Σχολής Μηχανικών, τόσο σε επίπεδο κατανόησης, εμβάθυνσης και 
πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, όσο και σε επίπεδο 
εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Διαθέτουν τα απαραίτητα όργανα και μηχανήματα για τη 
διεξαγωγή πειραμάτων, δοκιμών και μετρήσεων αλλά και την κατασκευή πρωτοτύπων. Πιο 
συγκεκριμένα, στα εργαστήρια μπορούν να μελετηθούν βασικές εφαρμογές των ακόλουθων 
πεδίων: Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών, Μηχανών, Κατεργασιών, Μηχανικής Ρευστών, 
Τοπογραφίας, Σκυροδέματος, Εδαφομηχανικής, Μετροτεχνίας και Ποιότητας. Παράλληλα, 
εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται και σε, συνεργαζόμενα με το Κολέγιο, εξωτερικά 
εργαστήρια, ενώ οι φοιτητές της Σχολής χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια Πληροφορικής για τη 
διεξαγωγή των μαθημάτων σχεδιασμού και μοντελοποίησης.

Αίθουσες & Εργαστήρια Παιδαγωγικών
Στους εργαστηριακούς χώρους Παιδαγωγικών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό, να εξοικειωθούν στα εικαστικά και τις 
κατασκευές και να έρθουν σε επαφή με τις συνθήκες της πραγματικής τάξης. Τα εργαστήρια 
περιλαμβάνουν κέντρα δραστηριοτήτων, προσομοιώνοντας τους χώρους ενός Νηπιαγωγείου, 
όπως το Κέντρο Γραμματισμού, το Κέντρο Ενθάρρυνσης της Δημιουργικότητας και της 
Φαντασίας και το Κέντρο Κατασκευών.

Εργαστήριο Κλινικής Διάγνωσης & Αξιολόγησης
Οι φοιτητές των Σχολών Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης γνωρίζουν τα πιο σύγχρονα σταθμισμένα 
εργαλεία παρατήρησης, πρόβλεψης και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της 
προσωπικότητας και των ικανοτήτων ατόμων και ομάδων, όπως το προβολικό τεστ ΤΑΤ, 
το τεστ προσωπικότητας MMPI-2, το τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών ΑΘΗΝΑ κ.α. 
Στους φοιτητές δίνεται πρόσβαση σε μια βάση με tests αξιολόγησης και ερωτηματολόγια 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας ή την πρακτική 
άσκηση. Το Εργαστήριο διαθέτει, επίσης, εκπαιδευτικά DVDs θεραπευτικών συνεδριών. 

Χώρος Κλινικής & Συμβουλευτικής
Η ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών ενισχύεται με το σύγχρονο χώρο κλινικής και 
συμβουλευτικής με μονόδρομο καθρέφτη και δυνατότητα παρατήρησης και εγγραφής μέσω 
video, όπου οι φοιτητές εκπονούν έρευνες, πειραματικές μετρήσεις ή το χρησιμοποιούν 
για παιχνίδια ρόλων και προσομοίωση συνεδρίων. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ατομική ή ομαδική συμβουλευτική ενηλίκων και παιδιών.

Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
Τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας του Κολεγίου αποτελούνται από:
•	 Χώρο αξιολόγησης και θεραπείας ασθενή, εξοπλισμένο με ηλεκτρικά και υδραυλικά 
κρεβάτια τελευταίας γενιάς, προπλάσματα, όργανα μέτρησης και αξιολόγησης, σύστημα 
βιντεοσκόπησης και ανάλυσης, πελματογράφο, βοηθήματα βάδισης και μετακίνησης ασθενή 
και σύστημα καταγραφής και λήψης ιστορικού.
•	 Πτέρυγα ηλεκτροθεραπείας εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα αποκατάστασης 
όπως TENS, Laser, υπέρηχο, διαθερμία βραχέων και μακρών κυμάτων, συσκευή 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κ.α.
•	Τμήμα αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων, εξοπλισμένο με παράλληλες μπάρες και 
πλατφόρμα ασκήσεων, εξειδικευμένο κρεβάτι αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων και 
όλα τα βοηθήματα βάδισης.
•	Γυμναστήριο με επενδυμένο πάτωμα ασκήσεων, όργανα γυμναστικής και σύγχρονα μέσα 
εκγύμνασης όπως λάστιχα, μπάλες pilates, δίσκους ισορροπίας κ.α.

Εργαστήρια Λογοθεραπείας
Τα Εργαστήρια Λογοθεραπείας του Κολεγίου αποτελούνται από:
•	Σύγχρονο χώρο παρατήρησης με μονόδρομο καθρέπτη και δυνατότητα εγγραφής, που οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν για παιχνίδια ρόλων και προσομοίωση θεραπευτικών συνεδρίων .
•	 Αίθουσα κλινικής πρακτικής, πλήρως εξοπλισμένη με θεραπευτικό και εκπαιδευτικό 
υλικό που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες λογοθεραπευτές, καθώς και με πλήθος τεστ 
αξιολόγησης και διάγνωσης διαταραχών παιδιών και ενηλίκων. 
•	Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ανάλυσης Φωνής & Ομιλίας με υπολογιστές που φέρουν 
λογισμικό προγραμμάτων (αξιολόγησης και αποκατάστασης διαταραχών) απαραίτητων για 
τον επαγγελματία λογοθεραπευτή. 
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Εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας 
Το Εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας έρχεται να συμπληρώσει τις 
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών, κάνοντας 
χρήση τόσο της τεχνολογίας όσο και των εξελιγμένων μεθόδων δι-
δασκαλίας. Στο Εργαστήριο γίνεται χρήση οπτικοακουστικού υλικού 
σε CD και DVD, διαδραστικού πίνακα και ηλεκτρονικών και online 
τεστ αξιολόγησης, ενώ προσφέρονται προς ανάγνωση αγγλόφωνες 
εφημερίδες  και περιοδικά.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Κατά την Εβδομάδα Ένταξης, κάθε φοιτητής λαμβάνει προσωπι-
κό κωδικό πρόσβασης στην online πλατφόρμα εκπαίδευσης του 
Mediterranean College (MC Class). Στις σελίδες της «ηλεκτρονικής 
τάξης» οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε:

• Σημειώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων

• Multimedia εκπαιδευτικό υλικό 

• Κανονισμούς προγραμμάτων & διάφορα εγχειρίδια 

• Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ εξετάσεων

• Ανακοινώσεις Γραμματείας

•  Ανακοινώσεις για εκπαιδευτικές και εξωεκπαιδευτικές δραστηρι-

ότητες 

• Forum μαθήματος

• Online tests

• Drop box (σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών) 

• Bαθμολογίες & feedback εργασιών

Χώροι Αναψυχής & Συνεργατικής Μάθησης

Στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College υπάρχουν ειδικά δι-
αμορφωμένοι χώροι, τους οποίους οι φοιτητές μπορούν να χρησι-
μοποιούν για αναψυχή, μελέτη ή συνεργασία με τους καθηγητές και 
τους συμφοιτητές τους. Τα student lounges του Κολεγίου διαθέτουν 
τραπέζια συνεργασίας, αναπαυτικά καθίσματα, επιτραπέζια παιχνί-
δια, σύστημα προβολών, πινγκ-πονγκ και αυτόματους πωλητές. Οι 
χώροι διατίθενται επίσης για τις συναντήσεις του Students’ Union 
αλλά και για άλλες εκδηλώσεις των φοιτητών, όπως τουρνουά και 
μουσικές βραδιές.

Προσβασιμότητα

Σχεδόν όλοι οι χώροι του Κολεγίου είναι προσβάσιμοι σε άτομα 
με ειδικές ανάγκες. Το Mediterranean College διαθέτει, επίσης, 
μηχανισμό υποστήριξης για τους φοιτητές με κινητική ή σωματική 
αναπηρία, μαθησιακή δυσκολία ή ήπια ψυχική διαταραχή, είτε μέσω 
της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών και υποδομών (π.χ. προ-
σωπικός βοηθός, συσκευές ηχογράφησης, laptops, Συμβουλευτικό 
Κέντρο), είτε μέσω της διαφοροποίησης στον τρόπο διδασκαλίας και 
αξιολόγησης (π.χ. προφορική εξέταση, εξέταση σε Η/Υ, εξέταση με 
παρουσία δακτυλογράφου). 

Υγιεινή & Ασφάλεια

Οι εγκαταστάσεις του Mediterranean College πληρούν τις απαιτού-
μενες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και διαθέτουν – μεταξύ 
άλλων - αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και πυρόσβεσης, 
πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες, φωτεινή σήμανση εξό-
δων κινδύνου, σχέδια διαφυγής και τηλέφωνα ανάγκης αναρτημένα 
σε κάθε πόρτα, σχέδιο εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου, 
φαρμακείο. Η διοίκηση του Κολεγίου διοργανώνει σε τακτική βάση 
ασκήσεις σεισμού καθώς και σεμινάρια πρώτων βοηθειών. 
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Υποστήριξη  
Φοιτητών
Ακαδημαϊκή, προσωπική & διοικητική

Εβδομάδα ένταξης νέων φοιτητών στο Κολέγιο
(Ιnduction week)

Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 
(induction   week) οι Σχολές διοργανώνουν σειρά συναντήσεων 
γνωριμίας, στη διάρκεια των οποίων οι νέοι φοιτητές γνωρίζονται 
με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, με παλαιότερους 
φοιτητές, εξοικειώνονται με τις εγκαταστάσεις και την υποδομή 
του Κολεγίου και ενημερώνονται λεπτομερώς για τους κανονι-
σμούς σπουδών, τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών και των 
εργαστηρίων, το πρόγραμμα μαθημάτων, κλπ.

Διασφάλιση ακαδημαϊκής προόδου

Το Mediterranean College διαθέτει ένα αυστηρό σύστημα παρα-
κολούθησης της ακαδημαϊκής προόδου των φοιτητών, με στόχο 
να διαπιστώνει έγκαιρα τυχόν μαθησιακές αδυναμίες τους και να 
παρεμβαίνει άμεσα για να εξασφαλίζει την ομαλή πορεία φοίτησης 
και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. 
Οι μηχανισμοί διασφάλισης της προόδου περιλαμβάνουν: συμ-
βουλευτικές συναντήσεις με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προ-
γράμματος, τακτική λήψη ανατροφοδότησης (feedback) από τους 
καθηγητές, συναντήσεις γονέων, γραπτή ενημέρωση προόδου 
και απουσιών, διεξαγωγή επαναληπτικών και φροντιστηριακών 
μαθημάτων, διεξαγωγή δοκιμαστικών εξετάσεων (mock exams), 
καθεστώς υποβολής προσχεδίου εργασιών (draft submission).

Σχέδιο Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
(Academic Development Scheme)

Είναι γεγονός ότι η ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν εφο-
διάζει τους μαθητές - και μελλοντικούς φοιτητές - με τις απαραί-
τητες εκείνες δεξιότητες για την επιτυχή ακαδημαϊκή τους πορεία 
στο Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως: γραφή δοκιμίων 
& εργασιών, προφορική παρουσίαση, σύνθεση, ανάλυση, κρι-
τική αξιολόγηση. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των φοιτητών του 
Mediterranean College είναι ώριμοι φοιτητές (mature students) 
που έχουν απομακρυνθεί από τα «θρανία» για αρκετά χρόνια και 
συνεπώς αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμο-
γής στο «νέο» ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Οι δύο παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στην ανάγκη σχεδιασμού 
ενός υποστηρικτικού πλαισίου, που περιέχει δραστηριότητες οι 
οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της κατανόησης των μαθημά-
των και στη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων που αποτελούν 
βασικές προϋποθέσεις για να επιτύχει κανείς σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τις υπηρε-
σίες αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστήρια συγγραφής δο-
κιμίων, αναφορών και διατριβών, σειρά μαθημάτων για την ακα-
δημαϊκή έρευνα και τη χρήση του Διαδικτύου, σεμινάρια για την 
ορθή αναφορά πηγών και παραπομπών, καθώς επίσης και ειδικές 
ανοικτές διαλέξεις.

Τεχνικές Υπηρεσίες
(IT Services)

Το προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών είναι καθημερινά στη διάθε-
ση των φοιτητών για να επιλύσει τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται  
να παρουσιαστούν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Κολεγίου αλλά 
και στην πρόσβαση των φοιτητών στα προσωπικά τους e-mails και 
στις σελίδες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης (MC Class). 

 
Συμβουλευτικό Κέντρο
(Counselling Centre)

Οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι του Συμβουλευτικού Κέντρου του 
Mediterranean College βρίσκονται στη διάθεση όλων των φοιτητών 
του Κολεγίου, προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα 
προσωπικά, συναισθηματικά ή ψυχολογικά, αλλά και σε θέματα επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από φροντίδα, αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και εχεμύθεια.

Υποτροφίες αριστούχων φοιτητών
Κοινωνικές υποτροφίες

Με την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους το Mediterranean College 
επιβραβεύει τους φοιτητές με τις υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, 
παρέχοντάς τους υποτροφίες για το επόμενο έτος σπουδών. 

Η παροχή κοινωνικών υποτροφιών αποτελεί παράδοση και θεσμό 
στο Mediterranean College. Κάθε χρόνο το Κολέγιο παρέχει μια σει-
ρά υποτροφιών με κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια σε άτομα που 
προτείνονται από διάφορους συνεργαζόμενους Κοινωνικούς Φο-
ρείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ενώσεις, Δήμους, Περιφέρειες 
και Σωματεία.
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Γραφείο Υποθέσεων Φοιτητών
(Student Affairs Office)

Το Student Affairs Office φροντίζει για την ευημερία των φοιτητών 
και προσφέρει καθοδήγηση σε θέματα που δε σχετίζονται άμεσα με 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν. Το Γραφείο συ-
νεργάζεται άμεσα με το Φοιτητικό Σύνδεσμο (Students’ Union) και 
προωθεί τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών & αθλητι-
κών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, χορούς, 
τουρνουά, κ.α.), την ανάπτυξη εθελοντικής κοινωνικής δράσης, την 
επίλυση λειτουργικών θεμάτων, την έκδοση της φοιτητικής κάρτας, 
της φοιτητικής εφημερίδας, κ.α.

Γραφείο Διεθνών Φοιτητών
(International Office)

Το International Office είναι υπεύθυνο τόσο για την προώθηση των 
προγραμμάτων του Κολεγίου σε υποψήφιους φοιτητές από το εξω-
τερικό, όσο και για την υποδοχή και ένταξή τους στη χώρα μας (εξα-
σφάλιση στέγασης, διαδικασίες visa, κ.λπ) και στην κοινότητα του 
Mediterranean College. 

Αναλογία προσωπικού / φοιτητών
(Staff/Student ratio)

Η αναλογία προσωπικού / φοιτητών στο Mediterranean College 
είναι 10:1, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στα πιο έγκριτα 
Πανεπιστήμια των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των ΗΠΑ.

Σύστημα προσωπικών συμβούλων – καθηγητών
(Personal Tutoring System)

Κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Mediterranean College έχει έναν 
προσωπικό σύμβουλο-καθηγητή (Tutor), με τον οποίο έχει τα-
κτικές συναντήσεις σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  
Ο σύμβουλος - καθηγητής παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πρόοδο και 
εξέλιξη του φοιτητή από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών του, 
παρέχοντας του συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Kέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης
(Learning Support Centre)

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης του Mediterranean College δημιουρ-
γήθηκε για να προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζονται οι φοιτητές 
με δυσκολία στη μάθηση, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σπουδές 
τους και να αναπτύξουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Παράλληλα, 
αποστολή του κέντρου είναι η ενημέρωση των καθηγητών για να μπο-
ρέσουν να προσαρμόσουν  τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των φοι-
τητών με δυσκολία στη μάθηση. Το Learning Support Centre δημιουρ-
γήθηκε στα πλαίσια του οράματος του Κολεγίου να αποτελεί ένα χώρο 
ίσων ευκαιριών και οι βασικές αξίες που το διέπουν είναι η ισότητα, ο 
σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ενσωμάτωση όλων των φοιτητών 
και η προαγωγή της γνώσης.  

Γραμματεία Σχολών

Η γραμματεία των Σχολών του Mediterranean College είναι από τους 
πιο νευραλγικούς τομείς του Κολεγίου γιατί αποτελεί τον συνδετικό 
κρίκο μεταξύ φοιτητών, καθηγητών, διοίκησης και ξένων πανεπιστη-
μίων. Ο/Η υπεύθυνος/η Administrator κάθε Σχολής τηρεί τα αρχεία, 
συνδράμει στην ομαλή ένταξη των φοιτητών στο πρόγραμμα επιλογής 
τους και γενικά είναι υπεύθυνος/η για όλα τα διαδικαστικά θέματα που 
απασχολούν τους φοιτητές.
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Το Mediterranean College έχει μακρά παράδοση και φήμη για το εύρος και 
τον αριθμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζει και παρέχει 
στους φοιτητές του αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην πρόσφατη 
ιστορία του, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις με κορυφαίες προσωπικότητες 
του ακαδημαϊκού χώρου, μεταξύ των οποίων οι: Noam Chomsky (καθηγητής 
Γλωσσολογίας & Φιλοσοφίας, MIT), Graciela Chichilnisky (καθηγήτρια 
Οικονομικών Columbia University, υπ. βραβείου Νόμπελ), Ted Honderich 
(Βρετανός συγγραφέας και φιλόσοφος), James Mittelman (καθηγητής 
Διεθνών Σπουδών American University in Washington), Marc Hauser 
(καθηγητής Ψυχολογίας Harvard College), David Held (καθηγητής Πολιτικών 
Επιστημών, LSE).

Εκπαιδευτικές 
Δραστηριότητες

Συνέδρια

Ημερίδες – Εσπερίδες –Διαλέξεις

• Νέες μορφές οικογένειας – μονογονεϊκές οικογένειες & υιοθεσία – διαζύγιο

• Σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία κατασκευής δομικών έργων

• Εξερευνώντας τον κλάδο τη πληροφορικής: τάσεις, εργαλεία & πρακτικές

•  Η επικοινωνία στη σύγχρονη εποχή – κοινωνικές και ψυχολογικές  

παράμετροι

• Η κοινωνική υπευθυνότητα ως μοχλός εξόδου από την κρίση

•Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής 2014 – EECERA 24th    

   CONFERENCE

•Διεθνές Συνέδριο SIMS 2014, υπό την τεχνική συν-χορηγία της ΙΕΕΕ

•6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης  

   Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

•3ο Διεθνές Μαθητικό Συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία (Διεθνής 

   Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με Harvard Center for Hellenic

   Studies)

•Διεθνές Συνέδριο "IMCL2015 International Conference on Interactive 

Mobile Communication, Technologies and Learning"

 

Κάθε Σχολή του Mediterranean College διοργανώνει εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις, ανοιχτές για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό, με τη 
μορφή ημερίδας, εσπερίδας ή διάλεξης. Κάποιες από τις πιο πρόσφατες 
διοργανώσεις: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Κάθε τμήμα σπουδών του Κολεγίου διοργανώνει πλήθος εκπαιδευτικών 
επισκέψεων το χρόνο σε μουσεία (μουσείο συναισθημάτων, μουσείο 
αυτοκινήτων, νομισματικό μουσείο, κ.α.), επιχειρήσεις (trade logistics, 
Crecotel, εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, εργοτάξια, κ.α.), κλαδικές και εμπορικές εκθέσεις 
(Ecotec, Horeca, έκθεση δόμησης, κ.α.), μονάδες υγείας και συμβουλευτικής 
(Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, συμβουλευτικά κέντρα, κ.α.).

Πρακτική Άσκηση
Κάποια από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Mediterranean College 
εμπεριέχουν υποχρεωτική, εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, ενώ σε κάποια άλλα, 
αυτή είναι προαιρετική. Στα προγράμματα με υποχρεωτική πρακτική, το Κολέγιο 
εξασφαλίζει χώρους πρακτικής σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές, ενώ οι 
φοιτητές των υπόλοιπων προγραμμάτων μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο 
Υποθέσεων Φοιτητών και να λάβουν ενημέρωση για τις ανοιχτές θέσεις 
πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς.

Ετήσιο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο

Το Mediterranean College διοργανώνει  το 
Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο στα πρότυπα 
Διεθνών Ακαδημαϊκών Συνεδρίων, με σκοπό 
την παρουσίαση και ανάδειξη θεμάτων σχετικά 
με τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στα 
διάφορα επιστημονικά πεδία. Το Διεπιστημονικό 

Φοιτητικό Συνέδριο πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
του Mediterranean College αλλά και φοιτητών δημοσίων ΑΕΙ/ ΤΕΙ, όπου 
παρουσιάζονται επιστημονικές εργασίες και ανακοινώσεις  ευρύτερου 
διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, έρευνες καθώς και πιο ειδικευμένες 
παρουσιάσεις σε θέματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Υγείας, Διοικητικής 
Επιστήμης, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Μηχανικών. 

Xinis Education Festival

Education Awards

Οι φοιτητές του Mediterranean College, ως φοιτητές του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, λαμβάνουν το VIP-pass που τους 
δίνει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Xinis Education Festival, του μεγαλύτερου 

εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
Όμιλος ΞΥΝΗ τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.

www.xinisfestival.edu.gr

Επιτυχημένο θεσμό του Mediterranean College 
αποτελούν τα ετήσια Βραβεία Εκπαίδευσης που 

διοργανώνει, με στόχο τη δημιουργία και ανάδειξη νέων προτύπων. Πιο 
συγκεκριμένα, τα Βραβεία Εκπαίδευσης είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός 
φοιτητών και νέων απόφοιτων από ποικίλους ακαδημαϊκούς χώρους σε 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η βράβευση πραγματοποιείται με γνώμονα 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την ενασχόληση με παράλληλες επαγγελματικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι νικητές 
κάθε κατηγορίας λαμβάνουν μια υποτροφία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 
Mediterranean College αλλά και ραντεβού εργασίας με κορυφαία εταιρία του 
κλάδου τους. 

www.education-awards.gr
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Σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες, εταιρίες και επαγγελματίες της 
αγοράς, το Mediterranean College οργανώνει άκρως εξειδικευμένα σεμινάρια 
και workshops, άρρηκτα συνδεδεμένα με τα προγράμματα σπουδών του και με 
στόχο να ενισχύει άμεσα τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών του. 

Αναφέρονται ενδεικτικά:

Σεμινάρια & Εργαστήρια

Project Management, Σύνδρομο Asperger, Ethical hacking (σε συνεργασία με 
την Q-Traning), Social media & Digital marketing, Mobile computing: windows 
phone 7 (σε συνεργασία με τη Microsoft), Θεατρικό παιχνίδι, Δουλεύοντας με 
το Ναρκισσισμό, Εφαρμογές του συνθετικού ψυχοθεραπευτικού μοντέλου, Γνω-
σιακό Μοντέλο κατάθλιψης, διαταραχών άγχους & πανικού (σε συνεργασία με 
το Beck Institute).

Ομιλίες (Guest Lectures)
Οι ομιλίες από επισκέπτες καθηγητές και επαγγελματίες της αγοράς εμπλουτίζουν 

τα διδασκόμενα μαθήματα με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα 

και τις σύγχρονες πρακτικές στην αγορά και στους χώρους εργασίας. 

Το Mediterranean College ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτη-
τών του σε επιστημονικά συνέδρια εθνικής & διεθνούς εμβέλειας.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής παρουσιάσεις επιστημονικών ανακοινώ-
σεων φοιτητών:
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Στο Mediterranean College, οι φοιτητές, εκτός από το ότι 
σπουδάζουν στο πρώτο Κολέγιο της Ελλάδας και αποκτούν 
αναγνωρισμένο πτυχίο από ένα απ’ τα καλύτερα Βρετανικά 
πανεπιστήμια, έχουν το προνόμιο να περνούν μερικά απ’ τα 
πιο όμορφα χρόνια της ζωής τους, ακριβώς όπως τα έχουν 
φανταστεί.

Φοιτητική ζωή
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Σύλλογος Φοιτητών (the Students’ Union)
Ο Σύλλογος Φοιτητών του Mediterranean College είναι το πιο ζωντανό κύτταρο του Κολεγίου και το επίκεντρο της 
φοιτητικής ζωής. Μέλη στο Σύλλογο γίνονται όλοι οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο Κολέγιο. Το Προεδρείο του 
Συλλόγου εκλέγεται σε ετήσια βάση και έχει ως αποστολή τη βελτίωση της ζωής των φοιτητών στο Κολέγιο, την 
εκπροσώπηση του φοιτητικού σώματος σε επίσημα Όργανα και Συμβούλια του Κολεγίου και τη διοργάνωση ποικίλων 
εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αθλητικές Δραστηριότητες
Στο Mediterranean College θεωρούμε ότι ο αθλητισμός συμπληρώνει το εκπαιδευτικό έργο και συμβάλλει στη 
διαμόρφωση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και την ευγενή 
άμιλλα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου του Κολεγίου, οι οποίες 
λαμβάνουν μέρος στo ετήσιο πρωτάθλημα Κολεγίων. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, επίσης, τουρνουά πινγκ-πονγκ 
και αγώνες paintball. 

Εκδρομές
Κάθε χρόνο ο Σύλλογος Φοιτητών σε συνεργασία με το Γραφείο Υποθέσεων Φοιτητών, διοργανώνουν τουλάχιστον 
δύο εκδρομές σε διάφορα όμορφα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μερικές από τις πιο πρόσφατες: 
Κωνσταντινούπολη, Βενετία, Bansko, Βερολίνο, Καστοριά, Ναύπακτος, Ιωάννινα, Μύκονος.

Summer School στην Αγγλία
Οι φοιτητές του Κολεγίου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα ειδικά εκπαιδευτικά ταξίδια που διοργανώνει το 
Mediterranean College στα campuses των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. 
Σε προνομιακές τιμές, οι φοιτητές διαμένουν για 2-3 εβδομάδες στις εστίες του πανεπιστημίου, παρακολουθούν 
καθημερινά μαθήματα αγγλικών, ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και συμμετέχουν στις 
προγραμματισμένες εκδρομές.  

Ψυχαγωγία
Ο Σύλλογος Φοιτητών οργανώνει ετήσιους χορούς και πάρτυ (έναρξης χρονιάς, κοπής πίτας, αποκριάτικο πάρτυ, κ.α.), 
παρακολουθήσεις θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων, βραδιές καραόκε, προβολές κινηματογραφικών 
ταινιών, βραδιές χαλάρωσης με επιτραπέζια παιχνίδια και φιλοσοφικές συζητήσεις, μουσικές βραδιές, τουρνουά 
τάβλι και σκάκι, κ.α.

Εθελοντισμός
Το Mediterranean College  υποστηρίζει ένθερμα τον εθελοντισμό και με πρωτοστάτες τις Σχολές Ψυχολογίας, 
Εκπαίδευσης και Επαγγελμάτων Υγείας οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εθελοντικές οργανώσεις και 
προγράμματα εθελοντισμού. Κάθε χρόνο διοργανώνονται Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά Bazaar, με την επιμέλεια 
του τμήματος Παιδαγωγικών, για την ενίσχυση σωματείων όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο ξενώνας γυναικών 
«Φροντίδα», το παιδικό χωριό στο Φίλυρο, ο σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», η 
«Κιβωτός του Κόσμου» κ.α. Πολλοί φοιτητές του Κολεγίου εργάζονται επίσης εθελοντικά, αποκτώντας πολύτιμη 
εμπειρία, σε οργανώσεις όπως ο ξενώνας «Φροντίδα», τα Special Olympics, ο ΟΚΑΝΑ.
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Γραφείο
Αποφοίτων

Τελετή 
Αποφοίτησης

Το Γραφείο Αποφοίτων του Mediterranean College έχει ως σκοπό την ανάπτυξη δράσεων 
και πρωτοβουλιών για τη διατήρηση των σχέσεων των αποφοίτων με το Κολέγιο και την 
προσφορά παροχών και ευκαιριών στους απόφοιτους για επαγγελματική και ακαδημαϊκή 
ανάπτυξη.

Οι στόχοι του Γραφείου Αποφοίτων είναι:

•  H ενδυνάμωση του δικτύου αποφοίτων του Mediterranean College, μέσω της αξιοποίη-
σης του Mediterranean College Alumni website καθώς και των ψηφιακών κοινωνικών 
μέσων (social media)

•  Το άνοιγμα των πυλών για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, σε συ-
νεργασία με το MC Career Office 

•  Η προσφορά δωρεάν κατάρτισης στον τομέα των αποφοίτων, μέσα από 
συμμετοχή στα σεμινάρια του Xinis Education Festival

•  Η αύξηση των γενικότερων παροχών και του δικτύου συνεργαζόμενων εταιριών της 
κάρτας αποφοίτων MC Alumni Card 

•  Η παροχή συνεχόμενης ενημέρωσης μέσω των εκδόσεων αποφοίτων, όπως το MC 
Alumni Newsletter

Alumni Card 

Οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του Mediterranean College έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν την «Κάρτα Αποφοίτων MC» (MC Alumni Card).

Χρήση και προνόμια της Κάρτας Αποφοίτων

Με την επίδειξη της κάρτας ο απόφοιτος του Κολεγίου μπορεί να:

• Παρακολουθεί δωρεάν διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες του Κολεγίου

• Επισκέπτεται τις Βιβλιοθήκες του Κολεγίου και να δανείζεται βιβλία

• Χρησιμοποιεί τα Εργαστήρια Η/Υ του Κολεγίου

• Κατοχυρώνει εκπτώσεις (10% - 60%) σε πάνω από 50 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις  
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Η αποφοίτηση αποτελεί για τους φοιτητές το επιστέγασμα και τη δικαίωση των 
προσπαθειών που έκαναν στη διάρκεια των σπουδών τους. 

Η τελετή αποφοίτησης αποτελεί, ίσως, την κορυφαία στιγμή της φοιτητικής ζωής και 
γιορτάζεται κάθε χρόνο με κάθε επισημότητα, σύμφωνα με το τελετουργικό των Βρετανικών 
πανεπιστημίων, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ζωής στο Mediterranean College. 
Στην τελετή αποφοίτησης παραβρίσκονται εκπρόσωποι από το συνεργαζόμενο Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο και εξέχουσες προσωπικότητες της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής της χώρας, ενώ επίσημοι προσκεκλημένοι είναι οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι 
των νέων πτυχιούχων. 

Σύλλογος
Αποφοίτων
(MC Alumni Association)
Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Mediterranean College (MC Alumni Association), κατά τα 
πρότυπα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στοχεύει στη συνεχή επαφή και 
συνεργασία των μελών του, τα οποία, καταυτόν τον τρόπο, διατηρούν τις σχέσεις τους 
με τον εκπαιδευτικό φορέα από τον οποίο αποφοίτησαν, συσφίγγουν τις κοινωνικές και 
επαγγελματικές τους επαφές και προωθούν την ηθική, κοινωνική και επαγγελματική τους 
αλληλοϋποστήριξη.

Όλοι οι φοιτητές του Κολεγίου, μετά την αποφοίτησή τους, γίνονται μέλη του ταχύτατα 
διευρυνόμενου δικτύου του Συλλόγου Αποφοίτων του Mediterranean College. Ο 
Σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 και είναι ο μεγαλύτερος στο χώρο των ιδιωτικών Κολεγίων 
με περισσότερα από 16.000 μέλη. Τα μέλη του έχουν στελεχώσει τις περισσότερες 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και αρκετά από αυτά κατέχουν αξιοζήλευτες 
θέσεις, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στα Οικονομικά, Πολιτικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δρώμενα της χώρας μας.

Τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Mediterranean College απολαμβάνουν οφέλη 
όπως, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δωρεάν σεμινάρια, ειδικές 
εκπτώσεις διδάκτρων στους ίδιους ή στις οικογένειές τους, αξιοποίηση του MC Career 
Office, διατήρηση προσωπικού κολεγιακού e-mail, πρόσβαση στις ειδικές εκδόσεις 
αποφοίτων (MC Alumni Newsletter), πρόσκληση σε reunion parties και πολλές άλλες 
εκδηλώσεις.
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University
of Derby

Το University of Derby εδρεύει στην πόλη Ντέρμπι, στην καρδιά της 
Αγγλίας και της Βρετανικής Βιομηχανίας. Πρόκειται για ένα ταχύτατα 
αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο που σήμερα διαθέτει 5 campuses σε 2 
πόλεις και το οποίο εμπιστεύονται για την εκπαίδευσή τους πάνω από 
28.000 φοιτητές.
Το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι, με παρουσία 160 χρόνων και πλέον 
στην εκπαίδευση, παρέχει σύγχρονα προγράμματα φοίτησης, άμεσα 
συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας. Χαίρει διεθνούς φήμης και 
διακρίνεται για τη φιλοδοξία και την καινοτομία του στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Ανάμεσα στις βασικές αξίες του University of Derby, 
είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η συνεχής υποστήριξη των 
φοιτητών του.

Πιο συγκεκριμένα, το University οf Derby:
• Ανήκει στα 50 καλύτερα πανεπιστήμια της Βρετανίας σύμφωνα με την 
κατάταξη του Guardian του έτους 2015
• Είναι 10ο σε κατάταξη από όλα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια στην 
απασχολησιμότητα των αποφοίτων του, καθώς το 96,7% αυτών 
εργάζονται ή συνεχίζουν περαιτέρω σπουδές, 6 μήνες μετά την 
αποφοίτησή τους
• Είναι 1ο σε κατάταξη από όλα τα μοντέρνα Πανεπιστήμια της Μ. 
Βρετανίας για την υποστήριξη των φοιτητών του και 3ο για την ποιότητα 
της διδασκαλίας, τις τεχνολογίες διδασκαλίας και την απασχολησιμότητα 
των αποφοίτων του
• Το 86.5 % των φοιτητών του Πανεπιστημίου δηλώνουν 
ικανοποιημένοι με τις σπουδές τους σύμφωνα με την ανεξάρτητη 
Εθνική Έρευνα Φοιτητών του 2015

Αυτά και άλλα πολλά επιτεύγματα καθιστούν το University of Derby 
εξαιρετική επιλογή σπουδών για όσους θέλουν να φοιτήσουν στην 
έδρα του στη Βρετανία, αλλά και για όσους επιλέξουν ένα από τα 
προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην Ελλάδα.
To Mediterranean College, πιστό στο όραμα του να παρέχει στη χώρα 
μας προγράμματα εκπαίδευσης κορυφαίων Βρετανικών Πανεπιστημίων, 
διατηρεί από το 2010 μία πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία με 
πέντε από τα επτά Κολέγια του University of Derby.

College of Health and Social Care

Το Κολέγιο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του 
University of Derby απαρτίζεται από μία σειρά 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σχετικά με Επαγγέλματα Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες 
και Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία. Το Mediterranean 
College συνεργάζεται με το Κολέγιο Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας του Πανεπιστημίου για την παροχή 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Συμβουλευτικής και 
Ψυχοθεραπείας της Σχολής Ψυχολογίας. Τα προγράμματα 
του University of Derby είναι πιστοποιημένα από τους 
αντίστοιχους βρετανικούς επαγγελματικούς συλλόγους 
BABCP (British Accreditation for Behavioural Cognitive 
Psychotherapies) και BACP (British Accreditation for 
Counselling Psychotherapy), γεγονός που εξασφαλίζει 
την εγκυρότητά τους και την επαγγελματική κατοχύρωση 
των αποφοίτων τους. Στο σύνολό του το Κολέγιο Υγείας 
και Κοινωνικής Φροντίδας του Πανεπιστημίου δίνει 
έμφαση στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων του, με 
το 99.5% αυτών να εργάζονται ή να συνεχίζουν σπουδές 
μετά το τέλος της φοίτησής τους.

College of Life and Natural Science

Το Κολέγιο Ζωής και Φυσικών Επιστημών του University 
of Derby είναι προσανατολισμένο στη συνεχή ενημέρωση 
των προγραμμάτων του με κάθε εξέλιξη που προκύπτει 
από την Έρευνα και συνεπώς τα μαθήματα που 
απαρτίζουν τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά  
προγράμματα περιλαμβάνουν up-to-date πληροφορία 
και γνώση. Το Κολέγιο περιλαμβάνει προγράμματα στα 
αντικείμενα της βιολογίας, της εγκληματολογίας, της 
γεωλογίας και της ψυχολογίας. Το Mediterranean College 
διατηρεί συνεργασία με το Κολέγιο Ζωής και Φυσικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου για την παροχή του 
προπτυχιακού προγράμματος Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 
της Σχολής Ψυχολογίας. Τα προγράμματα Ψυχολογίας του 
College of Life and Natural Sciences είναι πιστοποιημένα 
από το British Psychological Society (BPS).
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College of Business

Το Κολέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Derby προσφέρει ένα 
σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε δύο 
ευρείς τομείς: τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Τουρισμό.  Η ναυαρχίδα 
του Κολεγίου, το πρόγραμμα MBA (Master of Business Administration), 
θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα και συντονισμένα με την αγορά εργασίας 
Masters ανάμεσα στα Βρετανικά Πανεπιστήμια και είναι πιστοποιημένο 
από το Chartered Management Institute (CMI), το επαγγελματικό σωματείο 
για managers και ηγέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα τα προγράμματα του 
Κολεγίου χαρακτηρίζονται για τον πρακτικό προσανατολισμό τους και έχουν 
σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με κορυφαίους εργοδότες, επιμελητήρια και 
επαγγελματικές ενώσεις. Εκτός του CMI,  άλλες σημαντικές πιστοποιήσεις που 
έχουν λάβει τα προγράμματα του University of Derby είναι από το Chartered 
Institute of Marketing, το Chartered Institute for Logistics and Transport, το 
Chartered Institute for Personnel and Development, το ACCA, το Institute of 
Hospitality και το Tourism Management Institute. Το Mediterranean College 
συνεργάζεται με το College of Business του University of Derby για την 
παροχή προγραμμάτων στις Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 
& Φιλοξενίας.

College of Engineering and Technology

Το Κολέγιο Μηχανικών και Πληροφορικής του University of Derby δεσμεύεται 
για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιτυχημένων επιστημόνων, τεχνολόγων 
και μηχανικών, οι οποίοι θα εξελιχθούν σε άξιους επαγγελματίες και θα 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις επιχειρηματικές και κοινωνικές εξελίξεις. 
Το Κολέγιο παρέχει ένα πλήθος, τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων για τους φοιτητές που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν, είτε 
ως μηχανικοί είτε ως επαγγελματίες πληροφορικής. Όλα τα προγράμματα του 
College of Engineering and Technology είναι εγκεκριμένα από επαγγελματικούς 
φορείς πιστοποίησης, ενώ τα επίπεδα απασχολησιμότητας των αποφοίτων της 
Σχολής Πληροφορικής κυμαίνονται μεταξύ 85 και 100%. To Mediterranean 
College συνεργάζεται με το College of Engineering and Technology του 
University of Derby για την παροχή προγραμμάτων στις Σχολές Πληροφορικής 
και Μηχανικών. 

College of Education

Το Κολέγιο Εκπαίδευσης του University of Derby, από το οποίο προέρχονται 
τα προγράμματα της Σχολής Εκπαίδευσης του Mediterranean College, έχει 
παράδοση στην Αριστεία και τα προγράμματά του είναι ειδικά σχεδιασμένα 
ώστε να προετοιμάζουν τους φοιτητές να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
στη διδασκαλία του 21ου αιώνα. Το Κολέγιο περιλαμβάνει μία σειρά 
από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά αλλά και προγράμματα επαγγελματικής 
εξειδίκευσης, που αφορούν στην Εκπαίδευση σε όλο το ηλικιακό φάσμα: από 
την προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
91% των φοιτητών του Κολεγίου Εκπαίδευσης δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι 
από το πρόγραμμα που παρακολούθησαν και ότι το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 
σταθερά αναμεσα στα 20 πρώτα της Μ. Βρετανίας στις Επιστήμες της Αγωγής. 
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Manchester  
Metropolitan  
University 

Το Manchester Metropolitan University, με έδρα την πόλη 
Μάντσεστερ της Αγγλίας, ιδρύθηκε το 1824 και σήμερα είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Προσφέρει πάνω από 1.000 προγράμματα σπουδών και 
έχει 37.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
συμπεριλαμβανομένων 3.000 φοιτητών από 120 χώρες του 
κόσμου. Παράλληλα, πρόκειται για το δεύτερο πιο δημοφιλές 
πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία σε αριθμό αιτήσεων αλλά και 
από τα κορυφαία νέα πανεπιστήμια της χώρας που ελκύουν πόρους 
για επένδυση στην έρευνα.

Συνεργάζεται με πάνω από 70 επαγγελματικούς φορείς και 
οργανισμούς και οι 1.900 διδάσκοντες, οι 125 καθηγητές και οι 
190 ερευνητές που απασχολεί, έχουν ισχυρές διασυνδέσεις με τη 
βιομηχανία και την εργασία, ώστε να διασφαλίζουν ότι η διδασκαλία 
είναι επίκαιρη και σχετική με την πραγματική αγορά. Αρκετά από τα 
επιστημονικά πεδία του πανεπιστημίου κατατάσσονται ανάμεσα στα 
κορυφαία του Ηνωμένου Βασίλειου. Επίσης, όντας «Πανεπιστήμιο 
που προετοιμάζει επαγγελματίες Παγκόσμιας Κλάσης» ('The 
University for World-Class Professionals') έχει φήμη για το 
πρακτικό/ εφαρμοσμένο περιεχόμενο της διδακτέας ύλης και για 
την ανάπτυξη αποφοίτων που είναι έτοιμοι για εργασία διεθνώς.

Το Mediterranean College, που χρόνια τώρα δεσμεύεται να 
παρέχει υψηλού επιπέδου Βρετανική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
και στο πλαίσιο της νέας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας που 
ίδρυσε, εξασφάλισε αποκλειστική συνεργασία με το Manchester 
Metropolitan University. Έτσι, οι φοιτητές στη χώρα μας 
μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο του Βρετανικού Πανεπιστημίου, 
ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στην Ελλάδα, με την εγγύηση 
ποιότητας του Manchester Metropolitan University και φυσικά του 
Mediterranean College.

Faculty of Health, Psychology and Social Care 

Η Σχολή Υγείας, Ψυχολογίας και Κοινωνικής Φροντίδας του Manchester 
Metropolitan University καλύπτει μία σειρά από επιστήμες σε αυτούς τους 
τομείς μέσω προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αλλά και προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Μάλιστα, τα προγράμματα 
της Σχολής είναι εγκεκριμένα, διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα από 
πάνω από έξι επαγγελματικά σωματεία.

 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας του Manchester 
Metropolitan University είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προετοιμάζει  
πλήρως τους φοιτητές για τις προκλήσεις της σύγχρονης 
φυσικοθεραπευτικής πρακτικής. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο 
από το Health and Care Professions Council (HCPC) και το Chartered 
Society of Physiotherapy (CSP).

Τμήμα Λογοθεραπείας

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Λογοθεραπείας του Manchester Metropolitan 
University ενστερνίζεται τις αρχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας της 
Μεγάλης Βρετανίας και προετοιμάζει τους φοιτητές για μία καριέρα 
στη λογοθεραπεία, το επάγγελμα που ασχολείται με τη διαχείριση 
διαταραχών γλώσσας, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης, 
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Είναι εγκεκριμένο από το Health 
and Care Professions Council (HCPC) και το Royal College of Speech & 
Language Therapists.
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POSTGRADUATE PROGRAMMES

UNDERGRADUATE PROGRAMMES
BA (Hons) Business Studies

BA (Hons) Business (Marketing) 

BA (Hons) Business (Finance)

ΜΒΑ

MSc Marketing Management

Business
School
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προγράμματα
Σπουδών
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Γιατί να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στο Mediterranean College;

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean είναι μία από τις πρώτες 
και πρωτοπόρες Σχολές στην Ελλάδα, με σημαντικές πρωτοπορίες στο ενεργητικό 
της (παροχή του πρώτου ΜΒΑ στη χώρα), που σήμερα προσφέρει μια ευρεία 
γκάμα 15 προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και επαγγελματικών προγραμμάτων 
σπουδών, με δυνατότητες  full-time, part-time και flexible  learning. 

Η Σχολή προσφέρει πλήρως ανανεωμένα προγράμματα σπουδών, κάποια 
εκ των οποίων πιστοποιημένα  από τους κορυφαίους επαγγελματικούς φορείς 
της Μ. Βρετανίας, όπως το CMI (Chartered Management Institute) και το CIM 
(Chartered Institute of Marketing).

Στο περιεχόμενο των προγραμμάτων περιλαμβάνονται καινοτόμα 
μαθήματα (π.χ. ψηφιακά και κοινωνικά μέσα), ενώ έμφαση δίνεται τόσο στην 
επιχειρηματικότητα όσο και στο διεθνή προσανατολισμό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

Τα προγράμματα επιτρέπουν στους φοιτητές να καλλιεργήσουν πολλές 
δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας 
(μεταφερόμενες δεξιότητες - transferrable skills) και να τους προετοιμάσουν για 
εργασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Τα προγράμματα υποστηρίζουν την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων 
για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό (reflection) και 
ομαδική εργασία (group work), που είναι απαραίτητες για επιτυχή απασχόληση 
στο χώρο των επιχειρήσεων.

Στα προγράμματα εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, 
όπως διαλέξεις, σεμινάρια επίλυσης ασκήσεων και ανάλυσης μελετών περιπτώσεων 
(case studies), εργαστηριακά μαθήματα, video προβολές, business games, tutorials.

Στα προγράμματα εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης, όπως 
γραπτές ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 
(business plans), δημιουργία portfolios, online tests, γραπτές εξετάσεις, 
παρουσιάσεις, έρευνες, εφαρμογή προσομοιώσεων, συμβουλευτικά projects, 
διπλωματική εργασία.

Το 60% των καθηγητών της Σχολής είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (ή 
υποψήφιοι διδάκτορες) ενώ το υπόλοιπο 40% αποτελείται από αναγνωρισμένους 
επαγγελματίες της αγοράς (κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων).

Η τυπική εκπαίδευση πλαισιώνεται με πλήθος επιπρόσθετων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως: ετήσια ημερίδα Business School, διαλέξεις επισκεπτών 
καθηγητών, σεμινάρια εξειδίκευσης, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Student 
Excellence Conference, προαιρετική πρακτική άσκηση. 

Τα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στην ελληνική (3 πρώτα 
εξάμηνα) και στην αγγλική γλώσσα (3 τελευταία εξάμηνα), ώστε οι φοιτητές 
να προσαρμόζονται σταδιακά στη διδασκαλία στην αγγλική, να μαθαίνουν την 
επιχειρησιακή ορολογία και στις δύο γλώσσες και μέχρι την αποφοίτησή τους να 
έχουν πιστοποιήσει τις γνώσεις τους στα αγγλικά σε επίπεδο proficiency. 

Η δομή των μαθημάτων στα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι 
προσανατολισμένη στους τρεις άξονες που διέπουν το ρόλο του σύγχρονου 
manager: ολιστική αντίληψη του διοικητικού έργου, στρατηγική αντίληψη των 
επιχειρήσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας.

Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του 
Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, ενώ 
στις επιστήμες της Διοίκησης και του Marketing κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα 
μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά ή Αγγλικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 2 έτη (part-time) με μαθήματα Παρασκευή  
απόγευμα & Σάββατο πρωί 

3332

MBA-Master of Business
Administration

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

To MBA του University of Derby είναι ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο 
σχεδιάστηκε από τo Kολέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου 
σε συνεργασία με επιχειρήσεις της αγοράς, με σκοπό να εφοδιάσει τους 
φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για 
να επιτύχουν ως managers στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Αποτελεί ένα από τα λίγα προγράμματα ΜΒΑ στη Μ. Βρετανία, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί από το CMI (Chartered Management Institute). 

Year 1 Year 2

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Contemporary Challenges in 

Leadership and Management

• Organisational Behaviour

• Change Management

• Strategic Leadership

Improving Financial Performance 

•  Financial Management & Managerial 
Accounting

•  Management Information Systems 
(MIS)

Leading, Managing and 
Developing People

•  Human Resource Management/ 
Development

•  Leadership and Organisational 
Behaviour  

Strategic Management

• Global Corporate Strategy

• Corporate Social Responsibility 

• Innovation & Knowledge Management 

Markets, Customers and Marketing

• Micro Economics

• International/ Global Markets 

• Marketing Management

• Consumer Behaviour 

Sustainable Business Operations

• Quality & Operations Management

• Project Management Independent study

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα ενισχύει σταδιακά την ικανότητα των φοιτητών να εφαρμόζουν 
δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, σύνθεσης, στρατηγικής ανάπτυξης, 
εκμάθησης μεθόδων έρευνας και ανεξάρτητης κρίσης. Έμφαση δίνεται στη 
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσω της παροχής βασικών μαθημάτων 
που καλύπτουν τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, τη στρατηγική, τα 
χρηματοοικονομικά, το marketing και τις λειτουργίες (operations).

Στο πρόγραμμα εφαρμόζονται πληθώρα διδακτικών μέσων: διαλέξεις, case 
studies, role plays, debates, παρουσιάσεις, έρευνα, επίλυση προβλημάτων 
και business games και οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις 
γνώσεις τους στις επιχειρήσεις που εργάζονται. Παρέχεται πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και την online πλατφόρμα εκπαίδευσης του 
πανεπιστημίου, για την άντληση σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού, τη 
συμμετοχή σε forums, κ.λπ. Το διαδραστικό σύστημα εκπαίδευσης ενισχύει 
την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ συμμετεχόντων και μεταξύ 
καθηγητών και φοιτητών. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα αποτελέσουν 
στελέχη ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό, έχοντας την ικανότητα 
επιτυχημένης διαχείρισης των διοικητικών λειτουργιών σε πολύπλοκα και 
ευμετάβλητα περιβάλλοντα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το MBA του University of Derby σχεδιάστηκε για να προσφέρει σε 
υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά και σε όσους αποβλέπουν σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις, τη δυνατότητα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ικανοί να μαθαίνουν 
από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, να ενσωματώνουν τις νέες 
γνώσεις τους σε αυτές και να τις εφαρμόζουν σε νέα δεδομένα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

•  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολεγίου ή Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής ή Απο-
λυτήριο Λυκείου (ισχύει για στελέχη με διοικητική εμπειρία χωρίς 
1ο πτυχίο)

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε διοικητική θέση

•   Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, ΤOEFL 220 ή 
αντίστοιχο) για το Αγγλόφωνο πρόγραμμα

MBA HIGHLIGHTS

+ Το δημοφιλέστερο ΜΒΑ στην Ελλάδα, με περισσότερους από 120 
φοιτητές.
+Πτυχίο από το University of Derby, το Νο1 σε κατάταξη Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στην επιστήμη του Management (Guardian 
University Guide).
+ Πρόγραμμα πιστοποιημένο από το Chartered Management Institute 
(CMI), το κορυφαίο επαγγελματικό σωματείο για managers και ηγέτες 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
+Πρόσφατα ανανεωμένο περιεχόμενο (2014) με έμφαση σε 
καινοτόμα μαθήματα (βιωσιμότητα, διαχείριση γνώσης, κ.α.).
+ Συμμετέχουν μεσαία και ανώτερα στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
με εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης (networking).
+ Διδασκαλία προσαρμοσμένη σε στελέχη (ηλεκτρονική τάξη, ατομική 
υποστήριξη, αξιολόγηση μέσω γραπτών εργασιών, κ.α.).
+ Το Mediterranean College είναι το 1ο Κολέγιο που προσέφερε 
πρόγραμμα ΜΒΑ στην Ελλάδα (1990).

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το MBA του Mediterranean College επιλέγουν κάθε χρόνο 
διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων, από ένα ευρύ φάσμα 
επαγγελματικής προέλευσης και εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα 
προσελκύει στελέχη τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο και 
μη κερδοσκοπικό τομέα.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Δεκάδες εταιρίες επιλέγουν το ΜΒΑ του Mediterranean College 
για την εκπαίδευση των στελεχών τους. Μερικές από αυτές: ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, TGI FRIDAYS, ΟΣΥ, ΜΑRK'S & SPENCER, SIEMENS, 
NESTLE, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, ΒΙΒΕXΡΩΜ, MEΒΓΑΛ, FORTHNET, 
ΔΕΗ, COSMOTE, ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕLPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, 
ΝΙΚΑΣ, ΑΤΗΕΝS OIL, GOODY'S, EUROBANK, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, BIOIATΡIKH, ALPHA LOGISTICS, 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, GAC SHIPPING, 
UNILEVER, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, CHRISTIAN DIOR,ΕΛΑΙΣ, VODAFONE, 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, PPG HELLAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, SKYWALKER, 
ANTENNA, ATHENIAN SEA CARRIERS, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ACE HELLAS, 
IDEAL STANDARD, FAMAR, PFIZER.
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MSc Marketing
Management 

BΑ (Hons) 
Business Studies

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του προγράμματος BA (Hons) Business Studies είναι να 
προσφέρει στους φοιτητές μια σύγχρονη και δυναμική εκπαίδευση 
βασισμένη πάνω στους κύριους άξονες τις Διοίκησης Επιχειρήσεων, έτσι 
ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια επιτυχημένη καριέρα στον 
τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ο κορμός του προγράμματος είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε 
να προσφέρει στους φοιτητές το ακαδημαϊκό και θεωρητικό υπόβαθρο 
στους βασικούς κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα 
τους βοηθάει να αναπτύξουν τα κατάλληλα πρακτικά προσόντα μέσα 
από σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο των 
επιχειρήσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές εφοδιάζονται με επιστημονικές 
γνώσεις που αφορούν σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης, από το 
Μάρκετινγκ και τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων έως το χειρισμό 
κρίσεων και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Επίσης, τα εργαστηριακά 
μαθήματα και οι ομαδικές εργασίες συμβάλλουν στην απόκτηση 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, αυτοκριτικής, μάθησης και επίλυσης 
προβλημάτων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα συνεχώς 
μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το A’ Έτος και το 1ο εξάμηνο του Β’ Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται 
στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του Β Έτους και το Γ Έτος 
διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Εφαρμόζονται 
ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας όπως διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακά 
μαθήματα, και μελέτες περιπτώσεων με την εφαρμογή επιχειρηματικών 
σεναρίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ

• Σε αποφοίτους ΙΕΚ τομέα Οικονομίας/ Διοίκησης 
 (εισαγωγή στο Β’ Έτος)

•  Σε φοιτητές Ιδιωτικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού (με-
τεγγραφές – κατοχύρωση μαθημάτων)

• Σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ από τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης
 (μετεγγραφές-κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πτυ-
χίο στη διοίκηση επιχειρήσεων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την απευθείας εισαγωγή 
στο Α Έτος, επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευ-
θείας εισαγωγή στο Β Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ένα 
ευρύ φάσμα γνώσεων σε όλες τις περιοχές του marketing, καθώς και 
την ευκαιρία να εξειδικευτούν σε τομέα της επιλογής τους μέσω της 
εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας (independent study). Το 
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με επιχειρήσεις με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να ενισχύσει τις διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες των 
φοιτητών και να τους προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητούν οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις από τα στελέχη τους. Είναι ένα από τα λίγα προγράμματα 
στη Μ. Βρετανία που είναι πιστοποιημένα από το Chartered Institute of 
Marketing (CIM). Επιπρόσθετα, με την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία 
θα μπορούν να εγγραφούν στο  Chartered Institute of Marketing, με 
την ιδιότητα του συνεργάτη (associate) ή του μέλους (member) και να 
χρησιμοποιούν τους διακριτικούς τίτλους ACIM ή MCIM. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους τρόπους που επηρεάζεται 
η συμπεριφορά του καταναλωτή από την παγκοσμιοποίηση, στις 
επικοινωνίες του marketing, στο branding και στην ικανοποίηση των 
αναγκών του πελάτη. Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι πρακτικό 
και εφαρμόσιμο σε πραγματικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει case 
studies, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαλέξεις από επισκέπτες εισηγητές, 
mini projects και εργασίες. Το πρώτο στάδιο του προγράμματος (PG 
Certificate) εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Marketing. 
Στο επίπεδο του PG Diploma επικεντρώνονται σε έννοιες δημιουργίας και 
διαχείρισης επωνυμίας και εφαρμογής στρατηγικών πλάνων marketing, 
έννοιες οι οποίες αναλύονται από τη στρατηγική τους σκοπιά εντός του 
διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Στο επίπεδο του Master, οι 
φοιτητές "χτίζουν" πάνω σε ότι έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα στάδια 
και εστιάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα marketing ή κλάδο του 
ενδιαφέροντός τους, μέσω της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•  Σε νέους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ιδιωτικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων της 
Αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας πτυχίου

Το γεγονός ότι στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πανεπιστημιακό 
τίτλο σπουδών από οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, καθιστά το MSc Marketing 
Management ιδανική επιλογή, τόσο για κατόχους πρώτου πανεπιστημιακού 
πτυχίου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε 
συγγενική ειδικότητα, όσο και για πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, οι 
οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να αλλάξουν ή να 
διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποτελεί 
άριστη επιλογή για όλους όσους εργάζονται ήδη στον τομέα του Marketing και 
επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίου ή Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής

•  Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, ΤOEFL 
220 ή αντίστοιχο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Year 1 Year 2

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Implementing Integrated Marketing 

Communications

• Integrated marketing communications 
mix

• International/ intercultural marketing 

• Digital marketing

Creating and Managing Brand Equity 

•  Strategic branding & research in the 
international context

•  Innovation and technology  in brand 
management

•  Customer value sustainability

Customer Behaviour and Decision 
Making

• Consumer behaviour in B2C markets

• Customer behaviour in B2B markets

• Decision making models
 

Strategy & Leadership in Marketing

• Marketing Strategy, Vision and 
Leadership

• Market Research and Development

• Building a culture of Innovation
 

Markets, Customers and Marketing

• Micro economics

• Market economics, costing & pricing

• Marketing Planning

• Corporate Social Responsibility (CSR)

Delivering Customer Focused Services

•  New Service Development (NSD)

• Managing, sustaining and extending 
successful service portfolios

Independent Study

•  Dissertation on a marketing related topic 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλικά 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 2 έτη (part time) με μαθήματα 1 απογεύμα  
την εβδομάδα ή 1 έτος (full time) με μαθήματα | 2 απογεύματα την εβδομάδα

Α΄ Έτος Β΄ Έτος Γ΄ Έτος

Finance and Business Performance Employability and Personal Development Consumer Behaviour

Marketing Fundamentals Data Analysis Skills Investing & Financial Markets

Developing Personal Leadership Managing the Dynamic Organisation Enterprise Strategy & Concepts

Managing Performance in Operations Macroeconomics  for Business International Entrepreneurship

Markets, Prices and Strategy Creative Business Solutions
Issues in Global Business  

& Strategic Concepts
Understanding People in Organisations Digital & Social Media

English I English II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
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ΒΑ (Hons)
Business (Marketing)
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ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το A’ Έτος και το 1ο εξάμηνο του Β’ Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του Β Έτους και το Γ Έτος διδάσκονται & 
αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας 
όπως διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακά μαθήματα και μελέτες περιπτώσεων με την 
εφαρμογή επιχειρηματικών σεναρίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ

• Σε αποφοίτους ΙΕΚ τομέα Οικονομίας / Διοίκησης
 (εισαγωγή στο Β’ Έτος)

•  Σε φοιτητές Ιδιωτικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού (μετεγγραφές 
– κατοχύρωση μαθημάτων)

• Σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ από τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης 
 (μετεγγραφές-κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πτυχίο στο 
Μάρκετινγκ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α Έτος, 
επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευθείας εισαγωγή 
στο Β Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)

BΑ (Hons) Business 
(Finance)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του σύγχρονου αυτού προγράμματος είναι να παρέχει στους 
φοιτητές μια δυναμική εκπαίδευση, βασισμένη σε όλους τους βασικούς 
άξονες των χρηματοοικονομικών, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει 
κατάλληλα για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των 
επιχειρήσεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το BA (Hons) Business (Finance) περιλαμβάνει μαθήματα, όπως ανάλυση 
ισολογισμού, αρχές λογιστικής, χρηματοοικονομική ανάλυση, επενδύσεις 
και χρηματοοικονομικές αγορές, σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης.

Κατά τη διάρκειά των σπουδών τους, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με 
τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης πέραν του finance, ενώ σταδιακά 
από το 2ο Έτος – και πολύ πιο εντατικά στο 3ο Έτος – θα αρχίζουν να 
εξειδικεύονται σε ζητήματα finance, όπως η κατανόηση και η ανάλυση 
ενός ισολογισμού, η κατανόηση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και η προετοιμασία μιας χρηματοοικονομικής μελέτης.

Το πρόγραμμα, επίσης, βοηθά τους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν 
πολλές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε 
οποιονδήποτε χώρο εργασίας (μεταφερόμενες δεξιότητες - transferrable 
skills) και να προετοιμάσουν τους απόφοιτους για εργασία στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη 
δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσονται προσωπικές 
δεξιότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό 
(reflection), απασχολησιμότητα (employability) και ομαδική εργασία 
(group work), που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο 
χώρο των επιχειρήσεων.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το 1ο Έτος και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους διδάσκονται και αξιολογούνται 
στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2ου Έτους και το 3ο Έτος 
διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ

• Σε αποφοίτους ΙΕΚ τομέα Οικονομίας/ Διοίκησης 
 (εισαγωγή στο Β’ Έτος)

•  Σε φοιτητές Ιδιωτικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
(μετεγγραφές – κατοχύρωση μαθημάτων)

• Σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ από τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης
 (μετεγγραφές-κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
πτυχίο στα χρηματοοικονομικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την απευθείας εισα-
γωγή στο Α Έτος, επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για 
την απευθείας εισαγωγή στο Β Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντί-
στοιχο)

Α΄ Έτος Β΄ Έτος Γ΄ Έτος

Markets, Prices and Strategy Employability and Personal Development Delivering Winning Projects

Marketing  Fundamentals Data Analysis Skills Financial Statement Analysis 

Understading People in Organisations Business Accounting  Improving Business Performance

Managing Perfomance in Operations Macroeconomics for Business Investing and Financial Markets

Finance and Business Performance Financial Management 

Issues in Global Business & Corporate Accountability                           

Developing Personal Leadership Digital and Social Media

English I English II -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το Marketing βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές και 
σημαντικό τμήμα σε όλους τους οργανισμούς. Σκοπός του 
προγράμματος BA (Hons) Business (Marketing) είναι να 
διερευνηθούν και να κατανοηθούν σε βάθος οι θεμελιώδεις 
αρχές του μάρκετινγκ και να αποκτήσουν οι φοιτητές 
τις αναγκαίες ακαδημαϊκές γνώσεις και τα απαραίτητα 
επαγγελματικά προσόντα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του 
Διεθνούς Marketing.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα διδάσκει στους φοιτητές τους τρόπους που 
λειτουργούν πραγματικά το εμπόριο και οι αγορές, τις 
διαφορετικές τεχνικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται σε 
διάφορους τομείς και τις βασικές επιχειρηματικές αρχές, καθώς 
και το πώς αυτές σχετίζονται με την αγορά. Χαρακτηριστικό 
του προγράμματος είναι η έμφαση που δίνει στο Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ, το οποίο σήμερα αποτελεί ζωτικής σημασίας 
κομμάτι στους οργανισμούς. 

Στο μάρκετινγκ δεν είναι αρκετό να είναι κανείς μόνο 
δημιουργικός, αλλά να φέρνει αποτελέσματα και να είναι σε 
θέση να αλλάζει μια καμπάνια άμεσα αν αυτή δεν αποδίδει. 
Επιπλέον, το κλειδί της επιτυχίας είναι και η κατανόηση του 
πελάτη και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων μαζί του. Tο 
πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες αυτές τις γνώσεις 
και τα εργαλεία που θα τους εξασφαλίσουν υπεροχή και 
διάκριση στο σύγχρονο περιβάλλον του μάρκετινγκ.

Α΄ Έτος Β΄ Έτος Γ΄ Έτος

Finance and Business Performance Employability and Personal Development Consumer Behaviour

Marketing Fundamentals Data Analysis Skills Marketing across Cultures

Developing Personal Leadership Ethics and Social Responsibility Sustainability and Ethics in Marketing

Managing Performance in Operations Marketing Communications Brand Impact and Popular Culture

Markets, Prices and Strategy Creative Business Solutions
Issues in Global Business  

& Strategic Concepts
Understanding People in Organisations Digital and Social Media

English I English II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
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Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει συστηματικά:

•  Εξειδικευμένα σεμινάρια & workshops σε θέματα management, 
marketing, επικοινωνίας, οικονομικών

•  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και  
βιομηχανίες 

•  Ανοιχτές διαλέξεις και παρουσιάσεις από επισκέπτες καθηγητές, 
στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες, αποφοίτους του Mediterranean 
College που έχουν διακριθεί επαγγελματικά

•  Ημερίδες και εσπερίδες σε επίκαιρα ζητήματα της αγοράς και της  
οικονομίας

•  Συμμετοχή φοιτητών σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς 
(π.χ. global management challenge)

•  Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και poster sessions, εκ των 
οποίων οι καλύτερες βραβεύονται 

•  Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικές και κλαδικές έρευνες, υπό 
την καθοδήγηση των καθηγητών τους, οι οποίες δημοσιεύονται σε 
κλαδικά ή επιστημονικά περιοδικά

Δραστηριότητες

Σεμινάρια

Digital & Social Media
Ψηφιακά & Κοινωνικά Μέσα 

Τα ψηφιακά & κοινωνικά μέσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επι-
κοινωνία επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Το σεμινάριο έρχεται 
να καλύψει την ανάγκη των φοιτητών Διοίκησης και Marketing καθώς 
και των στελεχών της αγοράς για επικαιροποιημένη και πρακτική γνώση 
σε θέματα διαχείρισης των ψηφιακών & κοινωνικών μέσων προς όφε-
λος επιχειρήσεων και προσώπων.

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει: Internet, Information Society 
and Computer Mediated Communication, New Media and Digital 
Cultures in Greece, Social Media - Facebook and Twitter, Interactive 
Marketing, Advertising 2.0 and Online Public Relations, Creating Online 
Strategy and Campaigns.

Το σεμινάριο διαρκεί 60 ώρες και υλοποιείται από στελέχη ΜΜΕ, διαφη-
μιστικών εταιριών και τμημάτων marketing εταιριών που αξιοποιούν τα 
social media, δημοσιογράφους και συμβούλους επικοινωνίας. 

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποφέρει στους φοιτητές σημαντικότατα 
μαθησιακά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχει προσβάσεις 
στην αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα της 
Σχολής Διοίκησης του Mediterranean College δεν περιλαμβάνουν 
υποχρεωτική πρακτική, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοποιούν 
τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής που ανακοινώνονται από το 
Career Office του Κολεγίου. Πολλοί από τους φοιτητές της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων κάνουν την πρακτική τους στο τμήμα Marketing και 
στο Γραφείο Υποθέσεων Φοιτητών του Mediterranean College και 
συμμετέχουν εθελοντικά σε ομάδες υποστήριξης εκδηλώσεων (π.χ. 
τελετή αποφοίτησης, συνέδρια, κ.λπ).

Οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
έχοντας ολοκληρώσει τη φοίτησή τους, είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι 
για να εργασθούν σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον ή να 
αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική δράση, στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι σταδιοδρομούν σε:

• Πολυεθνικές εταιρίες

• Βιομηχανικές μονάδες

• Υπηρεσίες (ασφαλιστικές, επενδυτικές, συμβουλευτικές)

• Τράπεζες – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

• Τουριστικές επιχειρήσεις

• Εμπορικές επιχειρήσεις

• Ναυτιλιακές εταιρίες

• Διαφημιστικές εταιρίες & ΜΜΕ

• Νοσοκομεία & μονάδες υγείας

• Εκπαιδευτικούς φορείς 

• Μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις επιχειρήσεις που απασχολούν 
αποφοίτους μας:

Eurobank, Alpha Bank, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, ΟΤΕ, 
Cosmote, Vodafone, ΔΕΗ, Motoroil, Shell, Χαλυβουργική,
Mercedes Benz, Marks & Spencer, Unilever, 3E, Neoset, Pernod Ricard, 
Hellas, Speed Couriers, Πλαίσιο, Γερμανός, First Data, Printec,
Mellon Technologies, Forthnet, Adecco, Εθνική Ασφαλιστική, Allianz,
Ελληνική Θεαμάτων, Όμιλος Σφακιανάκη, Ναυτεμπορική, Star Channel, 
Aldemar Hotels, Manpower, SCA Packaging, ΕΒΓΑ, Πυρσός Security, 
Lloyd’s Register

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση
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Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία 
στο Mediterranean College;

Σκοπός μας είναι:

•  Να προσφέρουμε στους φοιτητές ένα ασφαλές και υποστηρικτικό εκ-

παιδευτικό περιβάλλον που να αξιοποιεί και να αναπτύσσει στο έπακρο 

τις δυνατότητές τους και να συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας σφαιρικής 

αντίληψης του ανθρώπινου γίγνεσθαι.

•  Να ενθαρρύνουμε τη διαρκή προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών, πέραν 

της ολοκλήρωσης των σπουδών τους, μέσω συνεχούς προσωπικής και 

επαγγελματικής αυτοδιερεύνησης, αυτοαξιολόγησης και κατάρτισης.

•  Να δημιουργούμε ικανούς και έμπειρους Ψυχολόγους με θεωρητικές και 

ερευνητικές γνώσεις, με κριτική σκέψη και δεξιότητες, οι οποίοι θα δι-

εξάγουν έγκυρες διαγνώσεις, θα διαμορφώνουν στρατηγικές πρόληψης 

και παρέμβασης, θα υποστηρίζουν τα άτομα στην αντιμετώπιση δυσκο-

λιών, αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό τους, θα προάγουν την ψυχική 

ευεξία και θα αυξάνουν τη λειτουργικότητα σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο.

•  Να δημιουργούμε επαγγελματίες ψυχολόγους με γνώσεις του κώδικα 

δεοντολογίας και ανεπτυγμένη ευαισθησία, ώστε να εκτιμούν και να 

προωθούν μια συμβουλευτική πρακτική, που θα σέβεται τις πολιτισμικές 

διαφορές και τη διαφορετικότητα και να λαμβάνουν δεοντολογικά ορθές 

αποφάσεις.

•  Να δημιουργούμε επιστήμονες που να διαθέτουν το υπόβαθρο, αλλά και 

το κίνητρο για την αναζήτηση και επίτευξη περαιτέρω ακαδημαϊκής και 

επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Σχολή Ψυχολογίας 
του Mediterranean College:

Η Σχολή Ψυχολογίας ιδρύθηκε με στόχο να καθιερωθεί ως κορυφαίος 
χώρος διδασκαλίας και έρευνας στη θεωρητική και εφαρμοσμένη Ψυ-
χολογία. Δέσμευση της Σχολής είναι η άριστη ποιότητα διδασκαλίας και 
εκπαίδευσης, με έμφαση στα σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

Η αποστολή της Σχολής Ψυχολογίας είναι η προώθηση της προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών και η δημιουργία ψυχολόγων και 
συμβούλων ικανών να προάγουν τη δια βίου ανάπτυξη ατόμων, ομάδων 
και οργανισμών σε οποιονδήποτε τομέα της Ψυχολογίας επιλέξουν να 
ασχοληθούν.

Διερευνά ζητήματα όπως: 

•  Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους άλλους, διαμορφώ-
νουμε σχέσεις και συμπεριφερόμαστε ως μέλη μιας ομάδας.

•  Ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται και χρησι-
μοποιεί πληροφορίες.

•  Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται αυτές οι διεργασίες από τη 
γέννησή μας έως την ενηλικίωσή μας.

Η επιστήμη 
της Ψυχολογίας

Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη 
συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες της. Αποτελεί τη 
γέφυρα σύνδεσης μεταξύ των φυσικών και των κοινωνικών 
σπουδών. Συλλέγει πληροφορίες για το τι κάνουν οι άνθρωποι, 
πώς σκέφτονται, πώς αισθάνονται και πώς αντιλαμβάνονται, 
επιχειρώντας να απαντήσει σε ερωτήματα που αναφέρονται στην 
ανθρώπινη συμπεριφορά και ανάπτυξη.

Το Mediterranean College είναι το πανεπιστημιακό Κολέγιο με τη 
μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση στην Ελλάδα (από το 1977) στην 
παροχή αυτόνομων πανεπιστημιακών προγραμμάτων Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής και προσφέρει σπουδές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 
από Bachelor έως Master.

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρει, σε συνεργασία 
με το University of Derby, οδηγούν τους αποφοίτους σε εγγραφή στους 
αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς της Μ. Βρετανίας (BPS,  ΒΑCP), 
διασφαλίζοντας την ποιότητα και την επαγγελματική αναγνώριση των 
σπουδών.

Οι καθηγητές της Σχολής Ψυχολογίας είναι στην πλειοψηφία τους 
διδάκτορες από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής 
και διαθέτουν ερευνητικό έργο στον τομέα τους. Οι περισσότεροι από 
αυτούς εργάζονται ιδιωτικά, εξασκώντας το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι πολλαπλός και 
διαφοροποιείται ανάλογα με το μάθημα και τις απαιτήσεις του: διαλέξεις, 
εργαστήρια, tutorials, προβολές DVD, role-plays, debates, ομαδικές 
εργασίες, εξετάσεις, παρατήρηση, θεραπευτικό ημερολόγιο, poster 
presentations, παρουσιάσεις, ατομική έρευνα.

Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο 
Κολέγιο με προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή (personal tutor), με τη βοήθεια 
του οποίου καταρτίζουν και εφαρμόζουν το προσωπικό τους πρόγραμμα 
προσωπικής ανάπτυξης (PDP – Personal Development Planning).

Οι φοιτητές συμπληρώνουν τη θεωρητική τους κατάρτιση με 
εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση (είτε υποχρεωτική βάσει του 
προγράμματος που παρακολουθούν, είτε προαιρετική) σε συνεργαζόμενους 
με το Κολέγιο φορείς και ιδρύματα.

Η Σχολή διαθέτει Εργαστήριο Ψυχολογίας, εξοπλισμένο με εκπαιδευτικά 
DVDs θεραπευτικών συνεδριών, ψυχομετρικά τεστ και διαγνωστικά 
εργαλεία και πακέτα λογισμικού στατιστικής ανάλυσης.

Η Βιβλιοθήκη του Κολεγίου διαθέτει μεγάλη συλλογή από 
ελληνόφωνους και αγγλόφωνους τίτλους σε όλους τους κλάδους της 
Ψυχολογίας, εκατοντάδες e-books και πρόσβαση σε επιλεγμένα διεθνή 
ακαδημαϊκά περιοδικά. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν πλήρη πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και πλατφόρμα εκπαίδευσης του University of 
Derby, με αστείρευτες πηγές πληροφόρησης.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη λειτουργία του Συμβουλευτικού 
Κέντρου του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του τμήματος 
Ψυχολογίας και αποτελεί μοναδική προσφορά-παροχή του Mediterranean 
College σε όλους του φοιτητές του.

Η Σχολή προσφέρει παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως 
εξειδικευμένα βιωματικά σεμινάρια, ανοιχτές διαλέξεις, ημερίδες, Student 
Excellence Conference, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ενισχύοντας τις γνώσεις 
και εμπλουτίζοντας το βιογραφικό των φοιτητών. 

Οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές και να 
αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του ψυχολόγου, μέσω του  
HCPC της Μ. Βρετανίας, καθώς και να γίνουν μέλη του BPS.

Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του 
Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων. 
Είναι, επίσης, στο Top 10 στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων του. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή ανανέωση και επικαιροποίηση 
των προγραμμάτων σπουδών και τη συνεργασία του με επιχειρήσεις, 
επαγγελματικά σωματεία & επιμελητήρια.
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MSc Integrative Counselling 
& Psychotherapy

MSc Adult Cognitive
Behavioural Psychotherapy

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy είναι 
δομημένο με τρόπο ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες 
ικανότητες και δεξιότητες για να εργαστούν στον τομέα της ψυχοθεραπείας 
ως αυτόνομοι σύμβουλοι – ψυχοθεραπευτές της συνθετικής προσέγγισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διδάξει στους φοιτητές διαφορετικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις, μοντέλα και θεωρίες και να τους βοηθήσει 
να κατανοήσουν το θεωρητικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ασθενείς 
τους. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να εξετάζουν και να 
αναλύουν σε βάθος διάφορες τάσεις και κατευθύνσεις της ψυχολογίας, 
ώστε να μπορούν να υιοθετούν μια τεκμηριωμένη κριτική προσέγγιση στη 
συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, με έμφαση σε ζητήματα δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα κριτήρια ψυχοθεραπευτικών 
εκπαιδεύσεων του Βρετανικού Συλλόγου Συμβουλευτικής & 
Ψυχοθεραπείας (BACP).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα συνθέτει τρείς βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 
(ανθρωπιστική, ψυχοδυναμική και γνωσιακή - συμπεριφοριστική). Κατά 
τη διάρκειά του, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 
με προηγμένα μεθοδολογικά και θεωρητικά μοντέλα, να κατανοήσουν 
την άσκηση της ψυχοθεραπείας σε επαγγελματικό περιβάλλον, να 
μελετήσουν τη φύση της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, καθώς 
και τη σχέση τους με τη θεωρία και την πράξη, να καταλάβουν τη σημασία 
των δεοντολογικών και νομικών πλαισίων και να υιοθετήσουν τον 
κώδικα δεοντολογίας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

To MSc Adult Cognitive Behavioural Psychotherapy είναι ένα καινοτόμο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μοναδικό στην Ελλάδα, με επαγγελματικό 
προσανατολισμό στη Γνωσιακή/ Συμπεριφοριστική Θεραπεία. Σκοπός 
του προγράμματος είναι, μέσω των ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας και 
αξιολόγησης που εμπεριέχει, να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές, 
ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι Γνωστικοί 
Συμπεριφορικοί Ψυχοθεραπευτές.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το University of Derby σύμφωνα με τα 
κριτήρια του Βρετανικού Συλλόγου για τις Γνωσιακές - Συμπεριφοριστικές 
θεραπείες (BABCP), με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα καλύπτει τις θεωρίες και τις έρευνες που σχετίζονται 
με τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, δίνοντας παράλληλα τη 
δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για 
την εφαρμογή της σε πληθώρα διαταραχών (κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, 
ψυχαναγκασμός, μετατραυματικό στρες, διατροφικές διαταραχές κα). Το 
περιεχόμενο του προγράμματος αναπτύσσει στους φοιτητές κριτική και εις 
βάθος γνώση της ψυχοπαθολογίας και ψυχοφαρμακολογίας, τους φέρνει 
σε επαφή με δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη σχέση θεραπευτή 
– θεραπευόμενου, καθώς και τη χρήση και κατάχρηση εξουσίας στην 
ψυχοθεραπεία και τους μαθαίνει να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα 
είναι σε θέση να κατανοούν και να διαχειρίζονται διάφορα προβλήματα 
μέσα σε διαφορετικά πλαίσια, να διεξάγουν έρευνα με κριτικό πνεύμα και 
να κατέχουν τις αναγκαίες δεξιότητες για θεραπευτική παρέμβαση στο 
πλαίσιο της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης.

Η διδασκαλία και η μάθηση έχουν έντονα πρακτικό και βιωματικό 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν: μελέτη κλινικών περιπτώσεων, 
εφαρμογές προσεγγίσεων ψυχοπαθολογίας, δεξιότητες θεραπευτικής 
σχέσης, προβολές DVD, θεραπευτικό ημερολόγιο, ατομική έρευνα και 
κλινική πρακτική με εποπτεία σε συνεργαζόμενους φορείς (300 ώρες).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•  Σε απόφοιτους ΑΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με προ-
πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
ή στις Επιστήμες Υγείας

•  Σε κατόχους επαγγελματικών τίτλων σπουδών ή/και εργασιακής εμπειρί-
ας στη Συμβουλευτική ή στην Ψυχοθεραπεία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

•  Προπτυχιακός τίτλος σπουδών* και πιστοποιημένη γνώση θεωριών και 
δεξιοτήτων συμβουλευτικής 

•  Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου IELTS (7.0) ή αντίστοιχο

*Υποψήφιοι που δε διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ενθαρρύ-
νονται να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα. Παράγοντες όπως, κατοχή επαγ-
γελματικών πιστοποιήσεων, αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική 
– ψυχοθεραπεία και ένδειξη δέσμευσης για πανεπιστημιακές σπουδές συ-
ντελούν στην αποδοχή μη πτυχιούχων στο MSc.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

LEVEL PG CERTIFICATE PG DIPLOMA  MASTER’S

Μαθήματα

Fundamentals of 
Cognitive Behavioural 

Psychotherapy

Cognitive Behavioural 
Specialist Practice

Ethics law and research in Cognitive Behavioural 
Psychotherapy

Independent Scholarship

Cognitive Behavioural Professional Requirements
Cognitive Behavioural Advanced Practice 

and Professional Requirements

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 2-3 έτη (part-time) με μαθήματα απογεύματα

ή Σάββατο πρωί 

LEVEL PG CERTIFICATE PG DIPLOMA  MASTER’S

Μαθήματα

Integrating 
Psychotherapeutic Theory 

and Practice 

Current Developments in 
Integrative Practice

Research Methods, 
Ethics and Law in 

Psychotherapeutic 
Practice

Professional Integrative 
Practice

Independent Scholarship

Professional Practice 1 Professional Practice 2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 2-3 έτη (part-time) με μαθήματα απογεύματα

ή Σάββατο πρωί 
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Η διδασκαλία και η μάθηση έχουν έντονα πρακτικό και βιωματικό 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν: μελέτη κλινικών περιπτώσεων, 
εφαρμογές προσεγγίσεων ψυχοπαθολογίας, δεξιότητες θεραπευτικής 
σχέσης, προβολές DVD, θεραπευτικό ημερολόγιο, ατομική έρευνα και 
κλινική πρακτική με εποπτεία σε συνεργαζόμενους φορείς (έως 320 
ώρες).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•  Σε απόφοιτους ΑΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία, στις Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες ή στις Επιστήμες Υγείας

•  Σε κατόχους επαγγελματικών τίτλων σπουδών ή/και εργασιακής 
εμπειρίας στη Συμβουλευτική ή στην Ψυχοθεραπεία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

•  Προπτυχιακός τίτλος σπουδών* και πιστοποιημένη γνώση στη Συμ-
βουλευτική και Ψυχοθεραπεία

•  Ψυχοθεραπευτική εμπειρία/ Επαγγελματική εμπειρία σε τομέα υγείας 
ή κοινωνικής φροντίδας

•  Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου IELTS (7.0) ή αντίστοιχο

*Υποψήφιοι που δε διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ενθαρρύ-
νονται να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα. Παράγοντες όπως, κατοχή επαγ-
γελματικών πιστοποιήσεων, αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική 
– ψυχοθεραπεία και ένδειξη δέσμευσης για πανεπιστημιακές σπουδές 
συντελούν στην αποδοχή μη πτυχιούχων στο Πρόγραμμα.



46 47

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το A’ Έτος και το 1ο εξάμηνο του Β’ Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται 
στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του Β Έτους και το Γ Έτος 
διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. 

Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας όπως διαλέξεις, σεμινάρια 
και διαδραστικές διαλέξεις, έτσι ώστε να δοθούν στους φοιτητές όλες οι 
δυνατότητες για να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στο γνωστικό τους 
αντικείμενο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ

•  Σε απόφοιτους HND τομέα Ψυχολογίας ή Συμβουλευτικής (εισαγωγή 
στο Β’ Έτος)

•  Σε φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
(μετεγγραφή – κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
από τμήματα Ανθρωπιστών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας (μετεγγρα-
φή – κατοχύρωση μαθημάτων)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α 
Έτος, επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευθείας 
εισαγωγή στο Β Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)

BSc (Hons)
Applied Psychology
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

To πρόγραμμα ΒSc (Hons) Applied Psychology αποτελεί ιδανική επιλογή 
για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στο 
χώρο της ψυχολογίας. Η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων στους 
βασικούς τομείς της Ψυχολογίας, η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων 
και η υιοθέτηση δεοντολογικών αξιών, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον 
για τον συνάνθρωπο, είναι ο βασικός σκοπός αυτού του προγράμματος, 
το οποίο αποτελεί τη βάση για όλες τις εξειδικεύσεις στην Επιστήμη της 
Ψυχολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών θεωρήσεων, 
μεθοδολογιών και διαδικασιών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την 
ψυχική υγεία των ανθρώπων. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις θεωρητικές, 
επιστημονικές και ερευνητικές τους γνώσεις και δεξιότητες πάνω στις 
σύγχρονες εφαρμογές της ψυχολογίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
από την κατανόηση της φύσης και των αιτιών των ψυχικών ασθενειών 
έως τη διαδικασία έρευνας για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικές 
συνθήκες ζωής. Στο πλαίσιο αυτό έρχονται σε επαφή με τις κοινωνικές, 
αναπτυξιακές, γνωστικές και βιολογικές διαστάσεις της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, διδάσκονται μεθοδολογία έρευνας και στατιστική και 
εμβαθύνουν στο γνωστικό και επιστημονικό πλαίσιο διαφορετικών 
σχολών και προσεγγίσεων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι πλήρως 
εξοπλισμένοι και έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν στο συναρπαστικό και 
πολύπλευρο κόσμο της Ψυχολογίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Social & Biological Psychology Cognitive Processes & the Social World Addictive Behaviours

Psychological Research in Practice
Quantitative Research Methods & Individual 

Differences
Psychology in Education      

Psychology in the Modern World Abnormal Psychology Autism, Asperger’s & ADHD

Cognition & Development Brain, Behaviour & Human Development Clinical Applications of Psychology

Research Methods & Analysis in Psychology
The Individual in Psychology: Qualitative 

Understandings
Applied Psychology Research Project

Does Psychology Matter? The Psychology of Health

English I English IΙ
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Η Σχολή Ψυχολογίας διοργανώνει συστηματικά:

•  Εξειδικευμένα βιωματικά σεμινάρια & εργαστήρια σε θέματα εφαρμοσμέ-

νης ψυχολογίας, συμβουλευτικής. 

•  Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία 

με φορείς του εξωτερικού.

•  Εκπαιδευτικές επισκέψεις.

•  Ανοιχτές διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, ψυχολόγους, ψυχοθερα-

πευτές.

•  Ημερίδες σε επίκαιρα κοινωνικά και ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. 

•  Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και poster sessions, εκ των οποί-

ων οι καλύτερες βραβεύονται.

•  Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικές έρευνες, υπό την καθοδήγηση    

των καθηγητών τους, οι οποίες δημοσιεύονται σε κλαδικά ή επιστημονικά 

περιοδικά.

Δραστηριότητες

Σεμινάρια
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Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα προγράμματα Ψυχολογίας και Συμβουλευ-
τικής του Mediterranean College οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε:

•  Διάφορα συμβουλευτικά πλαίσια, όπως κέντρα ψυχικής υγείας, συμβου-

λευτικούς σταθμούς, μονάδες κοινοτικής στήριξης, κοινωνικής πρόνοιας

• Εκπαιδευτήρια

• Νοσοκομεία και κλινικές

• Κέντρα απεξάρτησης, αποκατάστασης και επανένταξης 

• Τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων

• Εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων & ερευνών αγοράς

• Ερευνητικά κέντρα 

• Κέντρα ειδικής αγωγής και ειδικά σχολεία

•  Ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ 

και ως ιδιωτικοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας - ψυχοθεραπευτές (ελεύθεροι 
επαγγελματίες) 

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση 

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση με εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος πολλών 
προγραμμάτων της Σχολής Ψυχολογίας του Mediterranean College. Το 
Κολέγιο διευρύνει συνεχώς το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, με στόχο 
να εξασφαλίζει σε όλους τους φοιτητές του χώρο πρακτικής άσκησης που να 
πληροί τις προδιαγραφές του συνεργαζόμενου Βρετανικού φορέα. Επιπλέον, 
όλοι οι φοιτητές της Σχολής ενθαρρύνονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία 
σε συνεργαζόμενα με το Κολέγιο ιδρύματα και σωματεία.

Συγκεκριμένα, η Σχολή Ψυχολογίας συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς και 
ιδρύματα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών:

• SOS - Κέντρο Στήριξης Παιδιού κ Οικογένειας

• Το Χαμόγελο του Παιδιού

• ΚΕΘΕΑ

• ΟΚΑΝΑ

• ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας 

• ΓΟΝ.ΙΣ

• ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

• Emphasis

• Κλίμακα

• ΜΚΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

• ΑΚΤΙΟΣ Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων

• Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πειραιά (ΚΕΕΛΠΝΟ)

• Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης «MINDS MIRROR»

• Μέριμνα Ζωής ΜΚΟ

• ΑγκαλιάΖω

• TACT Hellas -  Best Buddies 

• Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγύης - Δήμου Αμαρουσίου

• Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιστερίου

• Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

• Ηλιαχτίδα Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού

• Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

και με επιπλέον ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας.

•  MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY (MMPI-2)

Το MMPI-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διε-

ρευνηθέν εργαλείο για την διερεύνηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον 

κόσμο. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση τυχόν ψυχοπαθολογίας και τη δι-

απίστωση κρίσιμων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (κλινική χρήση). 

•  DSM-V

Το DSM-V είναι το πολυαξονικό σύστημα κωδικοποίησης και ταξινόμησης 

όλων των ψυχικών διαταραχών διεθνώς. Αποτελεί έτσι ένα πολύτιμο επι-

στημονικό εργαλείο, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αξιόπιστη 

αξιολόγηση στην κλινική πράξη αλλά και η δημιουργία ενός κοινού κώδικα 

επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, κλινικών και ερευ-

νητών.

•  BFQ-2

Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση 

της υγιούς προσωπικότητας. To BFQ-2 στηρίζεται στο μοντέλο των 5 Παρα-

γόντων, το πιο σύγχρονο επιστημονικό σύστημα κατηγοριοποίησης και περι-

γραφής της προσωπικότητας.

 

Οι συμμετέχοντες λαβάνουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στη χορήγηση, βαθ-

μολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων από την ISON PSYCHOMETRICA

Σε αποκλειστική συνεργασία με:

Η ISON Psychometrica είναι ο μόνος ελληνικός φορέας 

που διαθέτει αυτοτελώς τεχνογνωσία και δυνατότητα 

παραγωγής και στάθμισης ψυχομετρικών τεστ σύμφωνα 

με τις διεθνείς προδιαγραφές.    
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School
of Education
ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

POSTGRADUATE PROGRAMMES
                  MA Education: Special Educational Needs & Disability

                  MA Education: Leadership & Management

UNDERGRADUATE PROGRAMME
                  BA (Hons) Early Childhood Studies

Προγράμματα
Σπουδών

5150
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Γιατί να σπουδάσω Παιδαγωγικές Επιστήμες 
στο Mediterranean College;

Η Σχολή Εκπαίδευσης προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, από Bachelor έως Master, και δίνει τη δυνατότητα 

στους αποφοίτους να εργαστούν σε όλα τα πλαίσια φροντίδας παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (0-8 ετών), όπως παιδικοί 

σταθμοί, νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία.

Τα προγράμματα είναι πλήρως ανανεωμένα με καινοτόμα μαθήματα, 

για να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν το 

σύγχρονο παιδαγωγό και να προσφέρουν εξειδίκευση σε τομείς με μεγάλη 

άνθηση στην Ελλάδα (Ειδική Αγωγή, Δημιουργική Απασχόληση, Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων).

Οι καθηγητές της σχολής είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο που 

διδάσκουν, διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς τίτλους 

σπουδών, καθώς και επαγγελματική εμπειρία σε μία πληθώρα ειδικοτήτων: 

Παιδαγωγοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, κ.α.

Τα προγράμματα δίνουν έμφαση σε μεθόδους αξιολόγησης όπως οι 

γραπτές εργασίες, οι παρουσιάσεις και η ατομική έρευνα, που κατά κανόνα 

δεν περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική 

ικανότητα των φοιτητών. 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 

με οργανωμένη εποπτεία και δημιουργία portfolio στο δίκτυο των 

συνεργαζόμενων με το Κολέγιο εκπαιδευτικών μονάδων.

Σκοπός μας είναι:

•	 Να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν τη θέση του «εκπαι-

δεύειν» στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αγωγή και τη φρο-

ντίδα των παιδιών του 21ου αιώνα και να τους ενθαρρύνουμε να συν-

δέουν τη θεωρία με την πράξη, την παράδοση με την καινοτομία και την 

επιστημονική και επαγγελματική τους ταυτότητα με το τοπικό, εθνικό 

και παγκόσμιο πλαίσιο.

•  Να δημιουργήσουμε ικανούς και έμπειρους παιδαγωγούς με θεωρητι-

κές και ερευνητικές γνώσεις, με κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, οι 

οποίοι θα υποστηρίζουν τα παιδιά αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό 

τους, θα προάγουν την ψυχική τους ευεξία και θα αυξάνουν τη λειτουρ-

γικότητά τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

•  Να προετοιμάσουμε τους φοιτητές για μια επιτυχημένη καριέρα στο 

χώρο της Προσχολικής και της Ειδικής Αγωγής και να τους καταστή-

σουμε ανταγωνιστικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο.

•  Να υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα της συνέχισης των σπουδών σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο και γενικότερα της σύνδεσης του περιεχομένου 

των σπουδών με τη δια βίου εκπαίδευση, έτσι ώστε οι μελλοντικοί παι-

δαγωγοί να στέκονται κριτικά και αναστοχαστικά απέναντι στο έργο 

τους, να βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση νέων γνώσεων και εμπειρι-

ών και να ανεβάζουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσι-

ών αγωγής και φροντίδας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η Επιστήμη της Προσχολικής Αγωγής:

•  Καλλιεργεί και προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω της 

ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.

•  Εξασφαλίζει την άρτια κατάρτιση και όλα τα απαραίτητα εφόδια 

για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των παι-

δαγωγών.

•  Διερευνά τις κοινωνικές δομές και τους νόμους για την προστα-

σία των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

•  Συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης στον 

τομέα της Προσχολικής Αγωγής, στην κάλυψη των αυξανόμε-

νων αναγκών του και γενικότερα στην επίλυση παιδαγωγικών 

προβλημάτων.

Η Σχολή Εκπαίδευσης του Mediterranean College 

ιδρύθηκε με στόχο να καθιερωθεί ως κορυφαίος χώρος 

διδασκαλίας και έρευνας που θα παρέχει στους φοιτητές 

της στέρεες ακαδημαϊκές βάσεις και πρακτικές δεξιότητες, 

απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. Δέσμευση της Σχολής είναι η άριστη ποιότητα 

διδασκαλίας και μάθησης, με έμφαση στα σύγχρονα ζητήματα 

της Προσχολικής και της Ειδικής Αγωγής.

Η αποστολή της Σχολής Εκπαίδευσης είναι η δημιουργία 

άρτια καταρτισμένων παιδαγωγών, οι οποίοι θα διαθέτουν όλες 

τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους 

επιτρέπουν αφενός να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκπαίδευσης 

βρεφών και παιδιών, αναλαμβάνοντας παράλληλα ηγετικές θέσεις 

στο χώρο της προσχολικής αγωγής και αφετέρου να διαθέτουν όλες 

τις σύγχρονες γνώσεις σύμφωνα με τις εξελίξεις της Παιδαγωγικής 

Επιστήμης και της Ειδικής Αγωγής.
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Τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα προγράμματα επαγγελματικής 

εξειδίκευσης προσφέρονται σε ευέλικτη μορφή (block delivery), έτσι ώστε 

να μπορούν να παρακολουθηθούν από κατοίκους όλης της Ελλάδας καθώς 

και από εργαζόμενους. 

Η Σχολή Εκπαίδευσης διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων 

χώρων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών, όπως ιδιωτικοί και 

δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία και 

συμβουλευτικά κέντρα.

Η Σχολή διοργανώνει πληθώρα εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών 

δράσεων (Πασχαλινό και  Χριστουγεννιάτικο Bazaar, επισκέψεις σε μουσεία 

και εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια 

και ημερίδες) με στόχο την ευρεία ανάπτυξη των γνώσεων και των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών. 

Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους εξοπλισμένο εργαστήριο 

Παιδαγωγικών, που διαθέτει μουσικά όργανα, κουκλοθέατρο, εργαλεία 

και αναλώσιμα εικαστικών τεχνών. Η  Σχολή,  επίσης, έχει εξασφαλίσει 

συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά και ειδικά τεστ κλινικής διάγνωσης 

και αξιολόγησης, όπως το ΑΘΗΝΑ (διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών), 

το ΤΑΦΑ (διάγνωση αναγνωστικής ικανότητας) και το Fairytale Test 

(προβλητικό τεστ προσωπικότητας για παιδιά).

Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του 

Guardian (2015), βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών 

Πανεπιστημίων στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, ενώ κατέχει την 1η θέση 

στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται 

στη χώρα μας στον τομέα αυτό.

Η επιστήμη
της Παιδαγωγικής

Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Προσχολικής 
Αγωγής αφορά στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και παιδιών 
από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία ένταξης στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, εστιάζοντας παράλληλα στην επικοινωνία των 
παιδιών με την οικογένειά τους, καθώς και στη στήριξή τους 
από αυτή.

Με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η προσχολική ηλικία 
αποτελεί την πιο κρίσιμη περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη 
του παιδιού. Την περίοδο αυτή τα παιδιά αναπτύσσονται σε όλους 
τους τομείς: κοινωνικό, γνωστικό, συναισθηματικό, φυσικό και 
αισθητηριακό. Συνεπώς, είναι αναγκαίο όλα τα παιδιά να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα 
περιβάλλον, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνούν με τις 
αισθήσεις, να δημιουργούν ιδέες και να καλλιεργούν τη γνώση.

Η σημαντικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται 
όλο και περισσότερο από την επιστήμη αλλά και από τους διεθνείς 
οργανισμούς, καθιστώντας ουσιαστικό το ρόλο του νηπιαγωγείου 
και του παιδικού σταθμού.
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BA (Hons)
Early Childhood Studies

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Τα μαθήματα του πρώτου έτους διδάσκονται στα ελληνικά. Στο δεύτερο 
έτος η διδασκαλία είναι μεικτή (ελληνικά και αγγλικά), ενώ στο τρίτο έτος 
όλα τα μαθήματα διαδάσκονται και αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. 
Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης όπως, 
γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις (ατομικές και ομαδικές), επιδείξεις 
poster, portfolio πρακτικής άσκησης, ερευνητικές εργασίες και online 
τεστ. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Απόφοιτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ

• Απόφοιτους ΙΕΚ τομέα Παιδαγωγικών (εισαγωγή στο 2ο έτος)

• Απόφοιτους HND τομέα Παιδαγωγικών (εισαγωγή στο 3ο έτος)

•  Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής (με-
τεγγραφή – κατοχύρωση μαθημάτων)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ

• Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α' 
Έτος επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευθείας 
εισαγωγή στο Β' Έτος επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Self Management, Study Skills and ICT Children's Health Contesting Childhood

Early Language and Communication Child Protection Children’s Voices

Play and Creativity in Children's Early Learning The Early Years Researcher The Critically Reflective Practitioner

The Growing Child The Developing Practitioner
Creative Possibilities and Opportunities  

in the Early Years

Early Emotional and Social Development Family Dynamics

Independent StudyThe Emerging Practitioner Children’s Literature in a Digital Age

English I English II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

54 55 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να 
κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης, μάθησης και σκέψης των παιδιών, 
από τη βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 8 ετών, να διερευνήσουν τις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας των παιδαγωγικών 
υπηρεσιών και να εξετάσουν την παιδική ηλικία από διαφορετικές 
παιδαγωγικές σκοπιές. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ανατρέξουν στις 
δικές τους προσωπικές εμπειρίες, ώστε να μάθουν και να κατανοήσουν 
τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα δίνει  ιδιαίτερη έμφαση στην αυτόνομη μάθηση και 
στο συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής και 
περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε διάφορα παιδαγωγικά πλαίσια, με 
την υποστήριξη του δικτύου συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων και 
φορέων του Mediterranean College. Επιπλέον, τα θεωρητικά μαθήματα 
συμπληρώνονται με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στο Εργαστήριο 
Παιδαγωγικών του Κολλεγίου και με ποικίλες παράλληλες δράσεις, 
όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκθέσεις, φιλανθρωπικά bazaar, 
σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, κ.α. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι 
του προγράμματος κατέχουν τόσο γνώσεις όσο και επαγγελματικές 
δεξιότητες, με σκοπό να αναλάβουν άμεσα και υπεύθυνα το ρόλο του 
παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας σε χώρους εργασίας.

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα εξετάζει τη σημασία της παιδικής ηλικίας και τις 
πολύπλευρες ανάγκες των παιδιών καθώς και πώς αυτές μπορούν να 
ικανοποιηθούν από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των 
φοιτητών, μέσα από την ίδια τη δομή του προγράμματος, την πρακτική 
άσκηση, τις πολύπλευρες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής 
και τα ειδικά μαθήματα Εικαστικών & Δημιουργικής Απασχόλησης στο 
Παιδαγωγικό Εργαστήριο της Σχολής.

MA Education 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει όσους εργάζονται ήδη στο χώρο της 
εκπαίδευσης, αλλά και απόφοιτους τμημάτων κοινωνικών επιστημών πάνω 
σε σύγχρονα θέματα της Παιδαγωγικής, προσφέροντας παράλληλα έναν 
αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμματος 
είναι πρακτικό και ευέλικτο, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την 
επαγγελματική εξειδίκευση των συμμετεχόντων αλλά και να ενσωματώσει τις 
ήδη υπάρχουσες εμπειρίες και ενδιαφέροντά τους από τον εργασιακό χώρο. Τα 
παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με τον τρόπο διεξαγωγής (block delivery), 
καθιστούν το MA Education ιδανική επιλογή για εργαζόμενους, τόσο στην Αθήνα 
ή στην Θεσσαλονίκη, όσο και στην περιφέρεια. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων και Ειδική Αγωγή, και περιλαμβάνει δύο μαθήματα κορμού, δύο 
κοινά μαθήματα, δύο μαθήματα εξειδίκευσης και την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας σε θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με τα εργασιακά ενδιαφέροντα 
του φοιτητή. Μέσα από τα μαθήματα, οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με 
ενδιαφέρουσες ιδέες και τροφή για σκέψη σχετικά με την παιδαγωγική τους 
προσέγγιση και πρακτική και θα ανακαλύψουν ευκαιρίες βελτίωσης των 
διδακτικών τους μεθόδων. 

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•  Σε εργαζόμενους παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, διευθυντές εκπαιδευτικών 
μονάδων

 •  Σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ανε-
ξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της 
εκπαίδευσης 

•   Σε μη πτυχιούχους, κατόχους πιστοποιητικών επαγγελματικής εξειδίκευσης 
(ΙΕΚ ή HND ή αντίστοιχο) και σημαντικής εργασιακής εμπειρίας στην εκπαί-
δευση 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Πανεπιστημιακό πτυχίο 
• Καλή γνώση Αγγλικών (IELTS 6.0 ή TOEFL 210 ή αντίστοιχο)

Οι μη πτυχιούχοι καλούνται να προσκομίσουν εκπαιδευτικά/ επαγγελματικά 
πιστοποιητικά, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και να υποβάλλουν ακαδημα-
ϊκό δοκίμιο σε θέμα που ορίζεται από το Κολέγιο. 

Σχολή Εκπαίδευσης 
Mediterranean College:

Η Σχολή Εκπαίδευσης συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και 
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δυσλεξίας για να προάγει ευκαιρίες ενημέρωσης, δι-
εξαγωγής έρευνας και μετεκπαίδευσης στους φοιτητές μας.

   
MA Education: Leadership and Management

MA Education: Special Educational Needs & Disability

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 2-3 έτη (part-time)

LEVEL PG CERTIFICATE PG DIPLOMA MASTER’S

Μαθήματα

Masterly Academic Practice Developing Leadership Capacity

Independent StudiesQuality; Leadership and Management Foundationς of Emotional Education 

Developing the Skills of the Specialist Practitioner Evidence Based Practice

LEVEL PG CERTIFICATE PG DIPLOMA MASTER’S

Μαθήματα

Masterly Academic Practice
Special Educational Needs and Disabilities:  

Current Issues and Concerns 

Independent StudiesSpecific Learning Difficulties Foundationς of Emotional Education

Developing the Skills of the Specialist Practitioner Evidence Based Practice

Leadership and Management  
Special Educational Needs  
& Disability

Σχολή Εκπαίδευσης 
Mediterranean College:

Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής ΟΜΕP
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Το προπτυχιακό πρόγραμμα εμπεριέχει πρακτική άσκηση με εποπτεία. Οι 
φοιτητές υποστηρίζονται από το Mediterranean College στην εύρεση του 
κατάλληλου χώρου πρακτικής μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Σχολής. 
Επιπλέον, η Σχολή υποστηρίζει ένθερμα τον εθελοντισμό και οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε συνεργαζόμενες με το 
Κολέγιο ΜΚΟ, ιδρύματα και σωματεία.

Συγκεκριμένα η Σχολή Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τα παρακάτω εκπαιδευτήρια 
και φορείς για την πρακτική άσκηση των φοιτητών:

• Εκπαιδευτήρια «ΚΑΡΓΑΚΟΥ»

• Εκπαιδευτήρια «ΖΩΗ»

• Εκπαιδευτήρια «ΜΑΛΛΙΑΡΑ»

Παιδικοί σταθμοί:

• «KIDS PLANET”

• «DANDOLINA»

• «ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ»

• «ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ»

• «ΚΟΥΝΙΑ ΜΠΕΛΑ»

• «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»

και με επιπλέον ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

MKO και φορείς/ Κέντρα: 

• Χαμόγελο του Παιδιού

• Ξενώνας «Φροντίδα»

• Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

• «Φλόγα» - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

• Κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες Δήμου Αχαρνών «Η ΑΡΩΓΗ»

• Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Εφήβου « ΕΞΕΛΙΞΗ»

• Κέντρο Λόγου & Μάθησης «ΛΕΞΙΜΑΘΕΙΑ»

• Κέντρο Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Παιδιατρικής

• AΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το Προπτυχιακό Πρόγραμμα της Σχολής 
Εκπαίδευσης οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε:

• Νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

• Κέντρα ειδικής αγωγής

• Κέντρα φύλαξης παιδιών

• Παιδότοπους και κατασκηνώσεις

• Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης

• Συμβουλευτικά κέντρα και σταθμούς (οικογένειας, παιδιών) 

• Κοινωνικές ΜΚΟ 

• Κέντρα  Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής 
Εκπαίδευσης οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε:

• Σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

• Ειδικά σχολεία 

• Ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα

• Νηπιαγωγεία

• Παιδικούς σταθμούς

• Κέντρα Ειδικής Αγωγής

• Συμβουλευτικά Κέντρα και Σταθμούς

• ΜΚΟ

• Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Η Σχολή Εκπαίδευσης διοργανώνει συστηματικά:

• Εξειδικευμένα βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια σε επίκαιρα θέματα της 

παιδαγωγικής, της ψυχοπαιδαγωγικής, των μαθησιακών δυσκολιών, της 

λογοθεραπείας, του θεατρικού παιχνιδιού, της κατασκευής και εμψύχωσης 

κούκλας 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς, μουσεία, ιδρύματα, παι-

δικές στέγες, βρεφονηπιακούς σταθμούς δήμων και συμβουλευτικά κέντρα

• Ανοιχτές διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, παιδαγωγούς, ειδικούς παι-

δαγωγούς, παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές, παιγνιοθεραπευτές, θεα-

τροπαιδαγωγούς

• Φιλανθρωπικές δράσεις, όπως Πασχαλινό και Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

υπέρ σωματείων και ιδρυμάτων

• Ημερίδες σε επίκαιρα κοινωνικά και παιδαγωγικά θέματα

• Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και poster sessions σε συνέδρια, 

εκ των οποίων οι καλύτερες βραβεύονται

• Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικές έρευνες, υπό την καθοδήγηση των κα-

θηγητών τους, οι οποίες δημοσιεύονται σε κλαδικά ή επιστημονικά περιοδικά
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Δραστηριότητες

• Δυσλεξία – Δυσαριθμησία

Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση εναλλακτικών μεθόδων διδα-

σκαλίας των Μαθηματικών και η εκπαιδευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις παι-

διών με Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, Αυτισμό, καθώς και χαρισματικών 

μαθητών. Με δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ 

στα Μαθηματικά, το προφίλ κάθε κατηγορίας περιγράφεται σύντομα αλλά περι-

εκτικά. Το πρόγραμμα διεξάγεται με βιωματικό τρόπο.

•  Παιγνιοθεραπεία 

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση στο πλαίσιο της 

οποίας το παιχνίδι λειτουργεί ως μία συμβολική διαδικασία. Στόχος του βιω-

ματικού αυτού σεμιναρίου είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με το παιχνίδι 

και τη λειτουργία του ως θεραπευτικό μέσο και η κατανόηση των τρόπων με 

τους οποίους το παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση διάφορων 

συναισθηματικών καταστάσεων, όπως ο θυμός, η θλίψη και το άγχος. 

• Θεατρικό παιχνίδι  

Το θεατρικό παιχνίδι επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφραστεί συνολικά, να διο-

χετεύσει δημιουργικά την ενέργειά του, να ευαισθητοποιηθεί και να επικοινω-

νήσει. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση του δυναμικού της ομάδας.  Στό-

χος του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με το χώρο του 

θεάτρου και συγκεκριμένα με το θεατρικό παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο. 

Το σεμινάριο είναι βιωματικό, με στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες τόσο 

θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες.  

Σεμινάρια

Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση
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Προσφέρει αυτούσια προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 

(franchised programmes) του College of Engineering and Technology του 

University of Derby και περιλαμβάνει διδασκαλία σε ό,τι πιο σύγχρονο 

επιτάσσει η αγορά. 

Πέρα από τα καινοτόμα μαθήματα και τις νέες τεχνολογίες που 

περιλαμβάνει (όπως wireless & mobile networks, android, cloud computing), 

εφοδιάζει τους φοιτητές με ένα σετ επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

θα τους βοηθήσουν να σταδιοδρομήσουν σε διευθυντικές θέσεις στον τομέα 

τους ή να ξεκινήσουν με αξιώσεις τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Σχολή Πληροφορικής του Κολεγίου απασχολεί καθηγητές με άρτιο 

επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο, 85% των οποίων είναι κάτοχοι 

διδακτορικών τίτλων ή ολοκληρώνουν προσεχώς το διδακτορικό τους.

Εντάσσει τους καθηγητές στο πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο 

συντονίζεται από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Στα προγράμματα Δικτύων ενσωματώνονται οι πιο ισχυρές πιστοποιήσεις 

της Cisco, CCNA και CCNP, και η πιστοποίηση Ethical Hacking, ώστε οι 

φοιτητές να αποφοιτούν με επιπλέον επαγγελματικά προσόντα, περιζήτητα 

στην αγορά. 

Σκοπός μας είναι:

•  Να δημιουργούμε επιστήμονες εφοδιασμένους με ένα πλήρες σύνο-

λο γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων που, αφενός θα παρέχουν 

τα εχέγγυα για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αφετέρου θα 

αποτελέσουν τα θεμέλια για περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

•  Να παρέχουμε συνεχή ενημέρωση στους φοιτητές μας για τις εξελίξεις 

στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο της πληροφορικής, αλλά και των 

τηλεπικοινωνιών, των τεχνολογιών internet, κ.ά.

•  Να εξασφαλίζουμε ένα ολοκληρωμένο και δημιουργικό ακαδημαϊκό 

περιβάλλον (υποδομές, τεχνικά μέσα, ανθρώπινο δυναμικό) για την 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης.

•  Να φροντίζουμε για την απορρόφηση των αποφοίτων μας στον επαγ-

γελματικό στίβο και να διαμορφώνουμε τους όρους για τη διαρκή 

επαγγελματική ανάπτυξη και καταξίωσή τους στο συνεχώς μεταβαλ-

λόμενο χώρο της «Νέας Οικονομίας» (τηλεπικοινωνίες, internet, 

e-commerce, e-business).

Η επιστήμη 
της Πληροφορικής

Η Σχολή Πληροφορικής 
του Mediterranean College:

Η Σχολή ιδρύθηκε με στόχο να καθιερωθεί ως κορυφαίος χώρος 

διδασκαλίας της επιστήμης της πληροφορικής, με έμφαση στην παροχή του 

κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου για την προσαρμογή 

των φοιτητών στις σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου. Δέσμευση της 

σχολής είναι να συμβάλλει στην οικονομία και στην παραγωγικότητα της 

χώρας μας, τροφοδοτώντας την αγορά εργασίας με άριστα καταρτισμένους 

επαγγελματίες για την κάλυψη κρίσιμων και νευραλγικών θέσεων του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η αποστολή της Σχολής Πληροφορικής: 

Κοινός στόχος των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από 

τη Σχολή Πληροφορικής είναι η προσέγγιση της εκπαίδευσης ως μια 

διαδικασία πολλαπλών επιπέδων και κατευθύνσεων. Αποστολή της 

Σχολής είναι η δημιουργία επιστημόνων άριστα εφοδιασμένων με όλες 

τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τη διάκρισή τους σε υψηλό 

ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Πληροφορική είναι η επιστημονική περιοχή που περιλαμβάνει 
το σύνολο των μεθοδολογιών, τεχνικών και διεργασιών που 
στοχεύουν στην επεξεργασία της πληροφορίας με αυτόματα μέσα. 
Η Πληροφορική έχει πλέον διεισδύσει και παρέχει τις υπηρεσίες 
της σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, της 
εκπαίδευσης, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας 
και της ψυχαγωγίας. Επομένως, η Πληροφορική αναπτύσσεται 
με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, διαδραματίζοντας 
σημαντικότατο ρόλο σε τεχνολογικό, κοινωνικό, οικονομικό αλλά 
και διαπροσωπικό επίπεδο και προσφέροντας επιστημονική και 
επαγγελματική καταξίωση.

Οι επιστήμονες της Πληροφορικής:

•  Ασχολούνται με τους τρόπους (μεθοδολογίες, μοντέλα, αλγόριθμους) με 

τους οποίους διατυπώνονται, αναλύονται και συνεπώς επιλύονται ζητή-

ματα που αφορούν την αυτόματη επεξεργασία της πληροφορίας.

•  Παρέχουν τα μέσα για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρω-

πο μέσω της «μηχανής». 

•  Διερευνούν νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση του ανθρώπου από τη «μηχανή» και προσφέρουν στην κοινωνία 

πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση, στην υγεία, στην εκ-

παίδευση, κ.ά. 

•  Συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή προσφέροντας λύσεις για την κα-

τάργηση των περιορισμών πρόσβασης στην Πληροφορία από άτομα με 

ειδικές ανάγκες, μέλη γλωσσικών μειονοτήτων, κ.ά.
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Γιατί να σπουδάσω Πληροφορική
στο Mediterranean College;

Στα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής, ο φοιτητής μαθαίνει 

προγραμματισμό ουσιαστικά (ανεξαρτήτως γλωσσών), μαθαίνοντας 

βασικές τεχνικές κατασκευής αλγορίθμων και γλωσσών. Έτσι, 

θωρακίζεται στις αλλαγές των προγραμματιστικών εργαλείων που 

αναπόφευκτα συμβαίνουν στο χώρο της Πληροφορικής και με τις 

γνώσεις που αποκομίζει μπορεί εύκολα να μάθει, να κατανοήσει και να 

προγραμματίσει σε οποιαδήποτε νέα γλώσσα κι αν εμφανιστεί.

Η Σχολή διοχετεύει τους φοιτητές, στα πλαίσια της εκπόνησης των 

πτυχιακών τους εργασιών, σε συνεργαζόμενες εταιρίες Πληροφορικής ή 

τμήματα πληροφορικής συνεργαζόμενων εταιριών, ώστε να αναπτύξουν 

εφαρμογές και projects επαγγελματικού επιπέδου.

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια με το πιο σύγχρονο 

υλικό και λογισμικό (περιβάλλοντα προγραμματισμού σε JAVA, SQL, 

Βιβλιοθήκες Γραφικών, εφαρμογές Intelligent Agents, περιβάλλον 

Intranet), πιστοποιημένα εργαστήρια Δικτύων από τη Cisco, ηλεκτρονική 

πλατφόρμα εκπαίδευσης (virtual learning environment) και πλούσια 

έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη 

του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών 

Πανεπιστημίων. Είναι, επίσης, στο Top 10 στην απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή ανανέωση και 

επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και τη συνεργασία του με 

επιχειρήσεις, επαγγελματικά σωματεία & επιμελητήρια.

Το Mediterranean College είναι το πλέον εξειδικευμένο Kολέγιο 

στις σπουδές Δικτύων και Ασφάλειας, καθώς προσφέρει το μοναδικό 

προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα αυτό και παρέχει 

σπουδές σε όλο το φάσμα: Bachelor, Master, Eπαγγελματικές 

Πιστοποιήσεις CCNA, CCNA Security, CCNP.
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BSc (Hons) Computer
Networks & Security

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη και να κατανοήσουν εις βάθος τις σύγχρονες 
θεωρίες στα δίκτυα. Παράλληλα, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία 
στη δικτύωση και στις τεχνολογικές εφαρμογές με τη βοήθεια του 
προσομοιωτή δικτύου (networks development suite) που διαθέτουν 
τα υπερσύγχρονα, πιστοποιημένα από τη Cisco, εργαστήρια Δικτύων 
του Κολεγίου. Οι γνώσεις και δεξιότητες στα δίκτυα υπολογιστών, στο 
internet και στις κινητές τηλεπικοινωνίες είναι περιζήτητες στην αγορά. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει άρτιο θεωρητικό και ερευνητικό 
υπόβαθρο μεταπτυχιακού επιπέδου σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία 
στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην ανάπτυξη δικτύων, προσδίδοντας 
πολλαπλές ευκαιρίες απασχόλησης στους πτυχιούχους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με 
τους εργοδότες και τη βιομηχανία του χώρου, έτσι ώστε να υποστηρίζει 
δυναμικά την καριέρα των αποφοίτων. Συγκεκριμένα, εκτείνεται στις 
περιοχές Ασφάλειας Δικτύων, Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών, 
Μεθόδων Ακαδημαϊκής Έρευνας, ενώ βασικό του πλεονέκτημα είναι 
ότι ενσωματώνει περιεχόμενο των ισχυρών πιστοποιήσεων CCNA και 
CCNP της Cisco, τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν έως το 
τέλος των σπουδών τους. Οι φοιτητές, τέλος, αποκτούν θεωρητικές και 
πρακτικές δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δικτύων, στη 
δημιουργία ασύρματων και κινητών δικτύων και στην ενσωμάτωσή τους 
σε υπάρχοντα δίκτυα υπολογιστών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•  Σε απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής 
με προπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική

•  Σε μη πτυχιούχους, κατόχους πιστοποιητικών επαγγελματικής εξει-
δίκευσης ή/και εργασιακής εμπειρίας στην πληροφορική ή/και στα 
δίκτυα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

•  Πτυχίο πληροφορικής ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της πληρο-
φορικής

• Καλή γνώση Αγγλικών (IELTS 6.5 ή TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 2-3 έτη (part-time) ή 1 έτος (full time)
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Computer Networks and Security αποτελεί 
ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα στα δίκτυα υπολογιστών. Σκοπός 
του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις τεχνικές δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τεχνικών υποδομών, λογισμικών και 
δικτύων και να τους εξοπλίσει με όλα τα αναγκαία εφόδια που θα τους 
επιτρέψουν να γίνουν επιτυχημένοι επιστήμονες, εξειδικευμένοι στην 
ασφάλεια δικτύων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η εκπαίδευση των φοιτητών 
κινείται σε τρεις άξονες: τον Τεχνικό, όπου διδάσκονται να σχεδιάζουν 
και να υλοποιούν δίκτυα υπολογιστών, τον Προγραμματιστικό, όπου 
αναπτύσσουν τις αναγκαίες ικανότητες για να σχεδιάζουν ασφαλείς και 
στεγανές λύσεις και, τέλος, τον Επιχειρηματικό, όπου μαθαίνουν τους 
τρόπους να σχεδιάζουν τα κατάλληλα δίκτυα για τις επιχειρήσεις που 
στελεχώνουν.

Οι φοιτητές ειδικεύονται σε τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής, 
ενσύρματα και ασύρματα. Περαιτέρω μαθήματα εξετάζουν τη διαχείριση 
ασφάλειας, την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων 
δεδομένων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι, στο 
πλαίσιο των μαθημάτων, οι φοιτητές καλύπτουν γνωστικά τις απαιτήσεις 
πιστοποιητικών όπως CCNA (Cisco) και Ethical Hacking, τα οποία μπορούν 
να αποκτήσουν, βελτιώνοντας τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους στο 
ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο της πληροφορικής.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Το A’ Έτος και το 1ο εξάμηνο του Β'  Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται 
στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του Β' Έτους και το Γ'  Έτος 
διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα. 

Τα εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται στα πιστοποιημένα από τη Cisco 
εργαστήρια του Κολεγίου, τα οποία, πέρα από το απαραίτητο υλικό και 
λογισμικό, διαθέτουν προσομοιωτή δικτύου μεγάλης κλίμακας. Εφαρμό-
ζονται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας όπως διαλέξεις, εξατομικευμένα μα-
θήματα (tutorials), εξειδικευμένα σεμινάρια, εργαστηριακά μαθήματα και 
προσομοιώσεις. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση εργασίες, εργαστηριακές 
ασκήσεις, γραπτές εξετάσεις και παρουσιάσεις.

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•  Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ

•  Σε απόφοιτους ΙΕΚ τομέα Πληροφορικής (εισαγωγή στο Β’ Έτος)

•  Σε φοιτητές Ιδιωτικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
(μετεγγραφές-κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ από τμήματα Πληροφορικής (μετεγγραφές – 
κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε εργαζόμενους σε εταιρίες Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν πτυχίο στα Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α' 
Έτος, επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευθείας 
εισαγωγή στο Β' Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

MSc Advanced
Computer Networks

ΕΤΟΣ Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ

Μαθήματα

Securing Networks Mobile& Wireless Networking
Studying at Masters Level

and Research Methods 

Independent Scholarship

Advanced Network Switching Advanced Network Routing Network Management Concepts

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Introduction to Computer Science Networks and Security Systems Programming

Computational Mathematics Databases Advances in Wireless Networks

Programming I Graphics I Peer to Peer Computing

Subjects in Computer Science Network Routing Security Protocols 

Foundations of Computer Science Switching and Wide Area Networks

Independent StudiesProgramming II Networks & Systems Security 

English I English II
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BSc (Hons)
Computer Science

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τα λογισμικά έχουν πλέον εισβάλλει παντού. Υπάρχουν σε πολλές 
και διαφορετικές μορφές, από επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά 
τηλέφωνα, έως οικιακές ηλεκτρικές  συσκευές και  βιομηχανικά 
μηχανήματα. Νέα λογισμικά εμφανίζονται κάθε μέρα και αυτά που ήδη 
υπάρχουν χρειάζονται συνεχή εξέλιξη. Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες 
που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων λογισμικών  αλλάζουν 
συνεχώς. Σκοπός του προγράμματος ΒSc (Hons) Computer Science, 
είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να διερευνήσουν τις 
πρακτικές και θεωρητικές πλευρές της πληροφορικής, καθώς και τις 
μεθοδολογίες ανάπτυξης και διατήρησης των συστημάτων λογισμικού, 
αναπτύσσοντας, παράλληλα, τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες 
που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν μια πετυχημένη καριέρα στο χώρο 
της πληροφορικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες, όπως android, 
cloud computing, mobile computing και εξετάζει όλες τις βασικές 
γλώσσες προγραμματισμού. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μέσα από το 
περιεχόμενο του προγράμματος, ο φοιτητής μαθαίνει προγραμματισμό 
ουσιαστικά (ανεξαρτήτως γλωσσών), μαθαίνοντας τις βασικές τεχνικές 
κατασκευής αλγορίθμων και γλωσσών. Έτσι, θωρακίζεται στις αλλαγές 
των προγραμματιστικών εργαλείων που αναπόφευκτα συμβαίνουν 
στο χώρο της Πληροφορικής και με τις γνώσεις που αποκομίζει μπορεί 
εύκολα να μάθει, να κατανοήσει και να προγραμματίσει σε οποιαδήποτε 
νέα γλώσσα κι αν εμφανιστεί. Στο τελευταίο έτος του προγράμματος 
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ακόμα και τη δική τους 
γλώσσα προγραμματισμού, ενώ μέσα από επιλεγμένα μαθήματα θα 
έχουν εξοικειωθεί με το χώρο των επιχειρήσεων, έχοντας υλοποιήσει 
προγραμματιστικά επιχειρησιακά πακέτα CRM και έχοντας σχεδιάσει 
ολοκληρωμένα προγράμματα λογισμικού για λογαριασμό εικονικών 
επιχειρήσεων. 

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το A’ Έτος και το 1ο εξάμηνο του Β’ Έτους διδάσκονται & αξιολογούνται 
στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 2ο εξάμηνο του Β Έτους και το Γ Έτος 
διδάσκονται & αξιολογούνται στην αγγλική γλώσσα.

Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας όπως διαλέξεις, 
εξατομικευμένα μαθήματα (tutorials), εξειδικευμένα σεμινάρια, 
εργαστηριακά μαθήματα και προσομοιώσεις. Η αξιολόγηση γίνεται 
με βάση εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, γραπτές εξετάσεις και 
παρουσιάσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ

• Σε απόφοιτους ΙΕΚ τομέα Πληροφορικής (εισαγωγή στο Β’ Έτος)

•  Σε φοιτητές Ιδιωτικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
(μετεγγραφές-κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ από τμήματα Πληροφορικής (μετεγγραφές – 
κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε εργαζόμενους σε εταιρίες Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν πτυχίο στην επιστήμη της Πληροφορικής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

•  Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α' 
Έτος, επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευθείας 
εισαγωγή στο Β Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Introduction to Computer Science Networks and Security Systems Programming

Computational Mathematics Databases Distributed Systems

Programming I Graphics I Enterprise Systems

Subjects in Computer Science Application Development Language Design and Implementation

Foundations of Computer Science Software Engineering
Independent Studies

Programming II Team Project

English I English II
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Σεμινάρια

Δραστηριότητες

Η Σχολή Πληροφορικής διοργανώνει συστηματικά:

•  Εξειδικευμένα, hands – on σεμινάρια σε νέες τεχνολογίες, όπως 
security, mobile computing και computer games

•  Ανοιχτές διαλέξεις από επισκέπτες πανεπιστημιακούς καθηγητές, 
στελέχη του κλάδου, αποφοίτους του Mediterranean College που 
έχουν διακριθεί επαγγελματικά

•  Ημερίδες σε θέματα αιχμής, όπως cloud computing, animation  
και gaming 

•  Παρουσιάσεις projects και διπλωματικών εργασιών στην ετήσια  
έκθεση φοιτητών

•  Συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πληροφορικής
 (π.χ. imagine cup)

•  Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικές έρευνες, υπό την καθοδήγηση 
των καθηγητών τους, οι οποίες δημοσιεύονται σε κλαδικά ή επιστημο-
νικά περιοδικά 

Mobile Programming 

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης κάλυψη όλων των διαστάσεων 
που αφορούν στις γλώσσες προγραμματισμού για κινητές συσκευές με 
λειτουργικό σύστημα Android και IOS Phone καθώς και στο σχεδιασμό 
και στην ανάπτυξη εφαρμογών στα περιβάλλοντα αυτά.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

• Τους περιορισμούς και τις προκλήσεις των κινητών σε σχέση με τους 
υπολογιστές

• Τις αρχές σχεδιασμού διεπαφών για κινητές συσκευές

• Τα βασικά περιβάλλοντα εργασίας στους υπολογιστές

• Την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν γραφικά, animation, δια-
χείριση πολυμέσων, συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο κτλ.

• Το ανέβασμα και την πώληση εφαρμογών σε marketplaces

ITIL Foundation Course 
(IT Infrastructure Library)

Το σεμινάριο αφορά στη μεθοδολογία (best practices) που πρέπει να 
ακολουθείται από κάθε εταιρία ICT (Information & Communication 
Technology) προκειμένου να διανέμονται ICT services. Οι εταιρείες, 
ακολουθώντας τη μεθοδολογία ITIL, βελτιστοποιούν την απόδοσή 
τους, ενώ αυτό αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση 
πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO. 
Οι συμμετέχοντες οδηγούνται στην απόκτηση της κορυφαίας 
Πιστοποίησης σε ITIL και τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε 
ευρωπαϊκό Project, διεκδικώντας περιζήτητες θέσεις εργασίας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες και 
υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία Q-Training.

Ethical Hacking

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της στρατηγικής και των 
μεθόδων που χρησιμοποιούν οι hackers για να προσπελάσουν τα 
δεδομένα των επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι με 
τη λήξη του, οι συμμετέχοντες να έχουν κατανοήσει τον τρόπο που 
λειτουργούν οι hackers, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και να είναι σε 
θέση να αναπτύξουν μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εταιρική πολιτική 
ασφαλείας. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16-24 ώρες.

Η πρακτική άσκηση αποφέρει στους φοιτητές σημαντικότατα μαθησιακά 
οφέλη, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχει προσβάσεις στην αγορά εργασίας. 
Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα της Σχολής Πληροφορικής του 
Mediterranean College δεν περιλαμβάνουν υποχρεωτική πρακτική, οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής 
που ανακοινώνονται από το Career Office του Κολεγίου. Πολλοί από τους 
φοιτητές Πληροφορικής κάνουν την πρακτική τους ή εργάζονται part-
time σε τεχνικά τμήματα, τμήματα μηχανογράφησης και εμπορικά τμήματα 
συνεργαζόμενων με το Κολέγιο επιχειρήσεων.

Η διείσδυση της Πληροφορικής σε κάθε κλάδο της καθημερινότητάς μας 

καθιστά περιττή την αναφορά στις προοπτικές απασχόλησης του αποφοίτου 

Πληροφορικής. Εν τούτοις, τακτικά παρατηρείται σημαντική προσφορά σε 

κάποιες ειδικότητες με αντίστοιχη κάμψη σε κάποιες άλλες. Αυτό καθιστά 

ιδιαίτερη σημαντική τη δυνατότητα των προγραμμάτων σπουδών του 

Mediterranean College να παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να 

ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

Η Σχολή Πληροφορικής προετοιμάζει τους υποψήφιους για μια επιτυχή 

καριέρα στους τομείς:

• Ανάπτυξης λογισμικού

• Ανάπτυξης περιεχομένου

• Ψηφιακών επικοινωνιών

• Τηλεπικοινωνιών 

• Δικτύων δεδομένων

• Εφαρμογών υπολογιστών

• Βάσεων δεδομένων

• Ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών 

• Πωλήσεων λύσεων πληροφορικής 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις επιχειρήσεις που απασχολούν 

αποφοίτους μας:

Intracom, HOL, Cyta, Vodafone, Wind, Hellas on line, Wackenhut, Πλαίσιο, 
Γερμανός, Media Markt, Telesto technologies, WebSixt, Exodus, Syscom, 
Mediascape, E-novation Technologies, Adecco,  Manpower.

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση

Πρακτική Άσκηση
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of Engineering
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προγράμματα
Σπουδών

UNDERGRADUATE PROGRAMMES

 BEng (Hons) Civil Engineering and Construction

 BEng (Hons) Mechanical Engineering and Design
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Η Σχολή Μηχανικών 
του Mediterranean College

Η Σχολή Μηχανικών ειδικεύεται στην πανεπιστημιακή και ανώτερη επαγγελματική 
εκπαίδευση, προσφέροντας προγράμματα με υψηλή απήχηση στην ελληνική αλλά 
και στη διεθνή αγορά εργασίας. Οι ακαδημαϊκές συνεργασίες που έχει εξασφαλίσει 
το Mediterranean College με το University of Derby απαλλάσσουν δεκάδες νέους 
αλλά και επαγγελματίες από την αναγκαιότητα φοίτησης στο εξωτερικό.

Η Αποστολή της Σχολής Μηχανικών είναι η δημιουργία άριστα καταρτισμένων 
επιστημόνων Μηχανικών, οι οποίοι διαθέτουν τα αναγκαία εφόδια για να 
καταξιωθούν επαγγελματικά, την ικανότητα να προσαρμόζονται στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, και τα απαιτούμενα προσόντα για να 
συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές ή να καταπιαστούν με ερευνητική δραστηριότητα, 
εφόσον το επιθυμούν. 

Ο Κλάδος  
των Επιστημών  
του Πολιτικού και 
του Μηχανολόγου  
Μηχανικού

Οι επιστήμες του Πολιτικού και του Μηχανολόγου Μηχανικού αφορούν 
στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία κατασκευών που σκοπό 
έχουν την ποιοτική βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και την ποσοτική της 
αύξηση. Όπου και να κοιτάξουμε γύρω μας, είτε μέσα στο σπίτι μας, είτε 
περπατώντας στην πόλη, είτε ταξιδεύοντας, βλέπουμε κατασκευές.

Οι κατασκευές έχουν ως δημιουργό τους τη φύση ή τον άνθρωπο, 
δηλαδή το μηχανικό. Οι μηχανικοί μελετούν και κατασκευάζουν κτίρια, 
αυτοκίνητα, υπολογιστές, αυτοκινητοδρόμους, πλοία, μηχανήματα, στάδια, 
αεροσκάφη, φράγματα, τηλέφωνα. Η μελέτη, η κατασκευή, η λειτουργία 
και η συντήρηση αυτών των κατασκευών ή προϊόντων απαιτεί γνώση, 
επιδεξιότητα, φαντασία και εμπειρία. Τα καίρια ζητήματα της αντιμετώπισης 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της διατροφής, η ανακύκλωση, η 
εξέλιξη στην κατοικία και τις μεταφορές, είναι θέματα για τα οποία καλείται 
να δώσει τις σωστές λύσεις ο μηχανικός.

Τα περισσότερα επαγγέλματα Μηχανικού έχουν εφαρμογή στην Ελληνική 
κοινωνία και οικονομία και οι πτυχιούχοι από τις Σχολές Μηχανικών 
γίνονται περιζήτητοι. 

Σκοπός μας είναι:

•  Να παρέχουμε διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών που 

δίνουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανολόγου 

Μηχανικού και του Πολιτικού Μηχανικού στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και σε 

όλο τον κόσμο.

•  Να προσφέρουμε στους φοιτητές ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μά-

θησης και τους κατάλληλους μηχανισμούς υποστήριξης, ώστε να ενι-

σχύουμε τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, να κα-

λύπτουμε τα πιθανά μαθησιακά τους κενά και να τους οδηγούμε στην 

επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

•  Να προσελκύουμε καθηγητές, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εξει-

δίκευση στο μάθημα που διδάσκουν και συνδυάζουν την επιστημονική 

έρευνα με την επαγγελματική εμπειρία.

•  Να προάγουμε την έρευνα, μέσω της ενθάρρυνσης καθηγητών και 

φοιτητών να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να εκπο-

νούν υψηλού επιπέδου έργα, άξια διάκρισης σε διεθνές επιστημονικό 

επίπεδο.

•  Να προσφέρουμε σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, με την αξιοποί-

ηση των νέων τεχνολογιών, για την άρτια εκπαίδευση των μελλοντι-

κών μηχανικών.

 

•  Να διευρύνουμε συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών μας με εταιρίες του 

κατασκευαστικού και βιομηχανικού κλάδου, για να προωθούμε την 

πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών και απο-

φοίτων.

Είναι το μοναδικό Κολέγιο στην Ελλάδα που παρέχει πανεπιστημιακά 

προγράμματα σπουδών στις δύο πιο διαδεδομένες ειδικότητες 

Μηχανικού, του Πολιτικού και του Μηχανολόγου, απαλλάσσοντας τους 

φοιτητές από την ανάγκη φοίτησης στο εξωτερικό.

Τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους απόφοιτους αίτησης 

εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο της Μ. Βρετανίας 

& εφόσον συνεχίσουν σπουδές για Master έχουν δυνατότητα αίτησης 

κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και στην Ελλάδα.

Το Mediterranean College και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή έχουν 

εμπειρία και παράδοση 40 ετών στην εκπαίδευση μηχανικών. Ο 

Πρόεδρος του Κολεγίου και του Ομίλου είναι πολιτικός μηχανικός 

και για περισσότερα από 30 χρόνια πανεπιστημιακός καθηγητής στο 

επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής  στη Σχολή Ευελπίδων. 

Στο Mediterranean College λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ). Το ΚΕΤΑΚ προσφέρει 

στους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών ενημέρωση σε αποτελέσματα 

τελευταίων ερευνών αλλά και πεδίο ενασχόλησης με τα ερευνητικά 

προγράμματα του Κέντρου, με στόχο την επαφή τους με τη Βιομηχανία, 

τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και την επίτευξη δημοσιεύσεων σε 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Διαθέτει στους χώρους της πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με όλες 

τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις καθώς και πακέτα λογισμικού για 

τη διεξαγωγή μετρήσεων, δοκιμών, την κατασκευή πρωτοτύπων και το 

σχεδιασμό και τη μελέτη μέσω Η/Υ. 

Συνεργάζεται με εξωτερικά εργαστήρια και εταιρίες για την  

πρακτική εξάσκηση των φοιτητών καθώς και τη σύνδεση θεωρίας 

και πρακτικής εφαρμογής σε διάφορα επιστημονικά πεδία όπως 

οι μηχανουργικές κατεργασίες, η εδαφομηχανική, το σιδηροπαγές 

σκυρόδεμα, η δυναμική κ.ά. 

Η Σχολή Μηχανικών διοργανώνει τακτικές εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε εργοτάξια, βιομηχανίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, 

εμπορικές εκθέσεις, μουσεία μηχανών και τεχνολογίας στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι καθηγητές της Σχολής είναι αυστηρά επιλεγμένοι και 

εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους, συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

διαρκούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης  που συντονίζει το 

συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και έχουν εγκριθεί από το University 

of Derby ως επαρκείς και ικανοί να διδάσκουν στα προγράμματά 

του (Accredited Lecturer status).

 

Η Σχολή Μηχανικών διατηρεί άριστες διασυνδέσεις με εταιρίες 

της αγοράς, προσφέροντας δυνατότητες πρακτικής άσκησης στους 

φοιτητές και διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης στους 

αποφοίτους. 

Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή 

κατάταξη του Guardian (2015), βρίσκεται στο TOP50 των 

Βρετανικών Πανεπιστημίων, ενώ στον τομέα της Μηχανολογίας 

κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών 

Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας.

Γιατί να σπουδάσω  
στη Σχολή Μηχανικών  
του Mediterranean College;
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BEng (Hons) Civil  
Engineering and Construction*

BEng (Hons) Mechanical  
Engineering and Design*

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα πληροί τις προυποθέσεις πιστοποίησης από το Institution 
of Civil Engineers (ICE), το Institution of Structural Engineers (IStructE), 
το Chartered Institution of Highways and Transportation (CIHT) και το 
Institute of Highway Engineers (IHE), οδηγώντας τους απόφοιτους στην 
απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Incorporated Engineer (IEng). Όσοι 
το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές και 
να αποκτήσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης πλήρων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων ως Chartered Engineers.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ο σχεδιασμός του προγράμματος δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να 
εργάζονται σε πραγματικά projects και μελέτες περιπτώσεων, και να 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργοτάξια και εργαστήρια, 
έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη όσα μαθαίνουν στη 
θεωρία και να αναπτύσσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αναζητούν οι 
εργοδότες από τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Τα μαθήματα στα 2 πρώτα έτη διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ 
από το 3ο έτος ξεκινά διδασκαλία στα Αγγλικά. Οι μέθοδοι διδασκαλίας 
που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, tutorials, 
εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι φοιτητές αξιολογούνται 
μέσω γραπτών εξετάσεων, ατομικών και ομαδικών εργασιών πολλαπλών 
τύπων, εργαστηριακών δοκιμών, παρουσιάσεων και εκπόνησης ατομικής 
έρευνας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα πληροί τις προυποθέσεις πιστοποίησης από το Institution 
of Mechanical Engineers (IMECHE) και από το Engineering Council 
της Μεγάλης Βρετανίας, διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνει την πλέον 
σύγχρονη γνώση που ζητά η παγκόσμια βιομηχανία από τους πτυχιούχους 
Μηχανολόγους Μηχανικούς. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του προγράμματος 
αποκτούν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος ως Incorporated Engineers 
(IEng), ενώ μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές και να 
εξασφαλίσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ως Chartered Engineers.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές μια στέρεα γνωστική βάση στις 
αρχές της Μηχανικής και της Μηχανολογίας, ενώ παράλληλα προσφέρει 
εξειδίκευση και πρακτική εφαρμογή σε θέματα μηχανολογικού σχεδιασμού, 
μοντελοποίησης και διαχείρισης. Οι φοιτητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις 
επαγγελματικές και ερευνητικές τους δεξιότητες μέσω της διπλωματικής 
εργασίας, όπου καλούνται να ασχοληθούν τόσο με θεωρητικής όσο και 
πρακτικής φύσης θέματα της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Η 
ενασχόλησή τους με πραγματικά projects τους συνδέει με πραγματικούς 
χώρους εργασίας, δίνοντάς τους προοπτικές άμεσης επαγγελματικής 
αποκατάστασης.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Τα μαθήματα στα 2 πρώτα έτη διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ 
από το 3ο έτος ξεκινά διδασκαλία στα Αγγλικά. Οι μέθοδοι διδασκαλίας 
που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια 
και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω γραπτών 
εξετάσεων, ατομικών και ομαδικών εργασιών πολλαπλών τύπων, 
κατασκευής πρωτοτύπων, παρουσιάσεων και εκπόνησης ατομικής 
έρευνας. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ 

•  Σε φοιτητές συναφών ειδικοτήτων ΤΕΙ/ ΑΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων 
του εξωτερικού (μετεγγραφές – κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε αποφοίτους ΙΕΚ τομέα Δομικών Εργων (εισαγωγή στο Β’ έτος)

•  Σε αποφοίτους HND ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού/ Κατασκευών (εισα-
γωγή στο Γ’ έτος)

•  Σε εργαζόμενους στον τεχνικό κλάδο που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πα-
νεπιστημιακό πτυχίο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ ανεξαρτήτως βαθμολογίας

•  Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου με βαθμό άνω του 16 (για απευθείας εισαγωγή 
στο Β’ έτος)

•  Δίπλωμα ΙΕΚ (για εισαγωγή στο Β’ Έτος)

• Δίπλωμα HND (για εισαγωγή στο Γ’ Έτος)

•  Ικανοποιητική/ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α’ 
Έτος επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5, για την εισαγωγή στο Β’ Έτος επίπεδο 
lower ή IELTS 5.5, για την εισαγωγή στο Γ’ Έτος επίπεδο IELTS 6.0)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε απόφοιτους Λυκείων ή ΕΠΑΛ 

•  Σε φοιτητές συναφών ειδικοτήτων ΤΕΙ/ ΑΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστη-
μίων του εξωτερικού (μετεγγραφές – κατοχύρωση μαθημάτων)

•  Σε αποφοίτους HND ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού (εισαγωγή 
στο Γ’ έτος)

•  Σε εργαζόμενους στον τεχνικό κλάδο που ενδιαφέρονται να αποκτή-
σουν πανεπιστημιακό πτυχίο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ ανεξαρτήτως βαθμολογίας

•  Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου με βαθμό άνω του 16 (για απευθείας ει-
σαγωγή στο Β’ έτος)

• Δίπλωμα HND (για εισαγωγή στο Γ’ Έτος)

•  Ικανοποιητική/ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή 
στο Α’ Έτος επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5, για την εισαγωγή στο Β’ 
Έτος επίπεδο lower ή IELTS 5.5, για την εισαγωγή στο Γ’ Έτος επίπεδο 
IELTS 6.0)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ Δ΄ΕΤΟΣ 

Mathematics for Study in Technology Applied Mathematics 1 Infrastructure Design 2 Geotechnics 3

Scholarship for Technologists Civil Engineering Construction Applied Mathematics 2 
Civil Engineering and Construction 

Management

English for Study in Technology A
Construction CAD and Personal 

Development
Project Planning and Development 

Advanced Structural Analysis and 
Design 3

Engineering Science English for Study in Technology  C Fluids and Drainage Engineering Fluid Mechanics 3 

Introduction to Structural Analysis  
and Dynamics

Structures 1 Structural Design and Assessment 2 Independent Study and Professional 
Development (Civil Engineering and 

Construction)English for Study in Technology B
Construction Materials

Technology  
Geology and Soil Mechanics

Site Surveying 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ Δ΄ΕΤΟΣ 

Mathematics for Study in Technology Applied Scientific Methods
Advanced Applied

Analytical Methods 
Advanced 

Engineering Design Modelling 

Scholarship for Technologists
Management of the Business 

Environment 
Engineering Design

Modelling 
Advanced Powertrain Engineering   

or Industrial Engineering

English for Study in Technology A Computer Aided Design Structural Analysis and Materials 
Advanced Mechanical Design  

and Materials 

Engineering Science English for Study in Technology  C 
Corporate Responsibility and 

Professional Development 
Applied Thermodynamics 

Introduction to Structural Analysis  
and Dynamics

Engineering Design and Workshop 
Technology

Thermofluids 
Independent Study and Professional 

Development (Mechanical Engineering) 
English for Study in Technology B Materials and Manufacturing Processes Vibration and Dynamics 

Regulatory Systems 
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Σεμινάρια   

Δραστηριότητες

Η Σχολή Μηχανικών διοργανώνει συστηματικά:

•  Εκπαιδευτικές επισκέψεις (field trips) σε εργοτάξια, βιομηχανίες, πανεπι-

στημιακά εργαστήρια και μουσεία τεχνολογίας σε Ελλάδα και εξωτερικό 

•  Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και μετρήσεων στο εργαστήριο 

της Σχολής Μηχανικών αλλά και σε συνεργαζόμενα με τη Σχολή εργα-

στήρια

•  Σεμινάρια εξειδίκευσης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε  

λογισμικά CAD, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πρώτες βοήθειες, 

κατασκευή μακέτας

•  Ανοιχτές διαλέξεις από επισκέπτες πανεπιστημιακούς καθηγητές, επαγ-

γελματίες μηχανικούς, ερευνητές και στελέχη του τεχνικού κλάδου 

•  Παρουσιάσεις projects, μέσω κατασκευής πρωτοτύπων και μακετών, 

στην ετήσια έκθεση φοιτητών και βράβευση των καλύτερων εξ’ αυτών

•  Συμμετοχή σε εθελοντικά κοινοτικά έργα όπως ανάπλαση πάρκων, δημο-

τικών χώρων αναψυχής, κ.α.

•  Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικές έρευνες, υπό την καθοδήγηση 

των καθηγητών τους, οι οποίες δημοσιεύονται σε κλαδικά ή επιστημονι-

κά περιοδικά

Διατήρηση και Διαχείριση Ενέργειας

Στόχος του προγράμματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν/ενισχύσουν 
βασικές θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό πεδίο της ενέργειας και σε 
εξειδικευμένους τομείς αυτού όπως Θέρμανση & Κλιματισμός, Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας & Συμπαραγωγή, Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων κ.α. 
και στη συνέχεια, έχοντας αποκτήσει /ενισχύσει τις γνώσεις τους στα 
παραπάνω πεδία να εισέλθουν σε πιο εξειδικευμένα και εφαρμοσμένα 
θέματα διατήρησης και διαχείρισης ενέργειας όπως Εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτίρια, Ηλεκτρικές καταναλώσεις & αυτοματισμοί, Ενέργεια 
& Πληροφορική.
 

Project Management (MS Project)

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση σχεδιασμού, υλοποίησης και 
παρακολούθησης έργων μέσω της διαχείρισης και τον προγραμματισμό των 
διαθέσιμων πόρων με σκοπό την επίτευξη των στόχων σε συγκεκριμένα 
χρονικά πλαίσια με παράλληλη τήρηση οικονομικών προϋπολογισμών. 
Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο που αποκτάται, οι συμμετέχοντες 
μαθαίνουν τη χρήση του λογισμικού MS Project μέσα από την πρακτική 
εφαρμογή περιπτώσεων διαχείρισης έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. 

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποφέρει στους φοιτητές σημαντικότατα μαθησιακά 
οφέλη, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχει προσβάσεις στην αγορά εργασίας. 
Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα της Σχολής Μηχανικών του 
Mediterranean College δεν περιλαμβάνουν υποχρεωτική πρακτική, οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής 
που ανακοινώνονται από το Career Office του Κολεγίου. Πολλοί από τους 
φοιτητές της Σχολής Μηχανικών κάνουν την πρακτική τους ή εργάζονται 
part-time σε τεχνικά γραφεία και εταιρίες, ενώ έχουν τη δυνατότητα μέσω 
των projects και των διπλωματικών εργασιών να έρθουν σε επαφή με 
τεχνικές εταιρίες και βιομηχανίες και να υλοποιήσουν για λογαριασμό τους 
έργα επαγγελματικού επιπέδου.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Bachelor έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες 
για να εργαστούν στον τεχνικό κλάδο, αλλά για να αποκτήσουν πλήρη 
επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master.

Έτσι, θα μπορούν να απασχοληθούν ως διπλωματούχοι πολιτικοί ή 
μηχανολόγοι μηχανικοί σε:

• Τεχνικές/ κατασκευαστικές εταιρίες και γραφεία

• Αρχιτεκτονικά γραφεία 

• Μελετητικά γραφεία και εργαστήρια 

• Βιομηχανίες 

• Εταιρίες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

•  Εταιρίες εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρολογικού & μη-

χανολογικού εξοπλισμού

• Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων

•  Ερευνητικά κέντρα 

και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση
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School of Health  
Professions 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

UNDERGRADUATE PROGRAMMES
                   BSc (Hons) Speech Pathology and Therapy

                   BSc (Hons) Physiotherapy

 

Προγράμματα
Σπουδών
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Γιατί να σπουδάσω Επιστήμες Υγείας  
στο Mediterranean College;

Το Mediterranean College έχει εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία 

με το Manchester Metropolitan University της Αγγλίας, με αποτέλεσμα οι 

φοιτητές στην Ελλάδα να αποκτούν πτυχίο του Manchester Metropolitan 

University με την ίδια ποιότητα και πρότυπα που ακολουθούνται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Manchester Metropolitan University είναι ένα από τα διακεκριμένα 

πανεπιστήμια της Βρετανίας στον κλάδο Επαγγελμάτων Υγείας: 11η θέση 

για σπουδές Λογοθεραπείας και 16η θέση για σπουδές Φυσικοθεραπείας 

(The Complete University Guide, 2015).

Τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα κριτήρια 

που θέτει ο Βρετανικός Σύλλογος Υγείας και Πρόνοιας (HCPC), με βάση 

τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά προγράμματα Υγείας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας με 

τα εγχώρια ΤΕΙ για τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος και στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα παρέχουν ένα άριστα δομημένο πλαίσιο εποπτευόμενης 

κλινικής άσκησης, ακολουθώντας πιστά τις προδιαγραφές του 

πρωτοκόλλου κλινικής πρακτικής του Manchester Metropolitan University 

και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των αποφοίτων από 

τους αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους.

Το Mediterranean College διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών για την 

ολοκληρωμένη κλινική άσκηση των φοιτητών του – νοσοκομεία, κέντρα 

αποκατάστασης, κλινικές, εκπαιδευτήρια, συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα 

ημέρας, συλλόγους - και όπως σε όλα τα προγράμματά του, συμμετέχει ενεργά 

στη διαδικασία ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Σκοπός μας είναι:

• Να εξασφαλίζουμε την επαγγελματική ετοιμότητα των φοιτητών μας 

για εργασία στην Ελλάδα και διεθνώς, μέσα από πρακτικά προσα-

νατολισμένα προγράμματα σπουδών αλλά και κλινική άσκηση στον 

τομέα φοίτησής τους.

• Να κρατάμε τους φοιτητές μας ενημερωμένους για κάθε επιστημονι-

κή εξέλιξη στο αντικείμενο που παρακολουθούν, καθώς και να φρο-

ντίσουμε ότι οι σπουδές τους συμβαδίζουν με τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις.

• Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου διδασκαλία από καθηγητές που δι-

αθέτουν, όχι μόνο αξιόλογο ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και άριστες 

γνώσεις στην πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος.

• Να δημιουργούμε επαγγελματίες Υγείας που θα είναι σε θέση να πα-

ρέχουν, όχι μόνο θεραπεία αλλά και την κατάλληλη προσέγγιση και 

απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη στους μελλοντικούς ασθενείς 

τους.

• Να εξασφαλίζουμε στους φοιτητές μας υπερσύγχρονες εργαστηρια-

κές υποδομές με όλα τα απαραίτητα μέσα, οι οποίες να προσομοιά-

ζουν στο μελλοντικό  χώρο εργασίας τους .

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας  
του Mediterranean College

Το Mediterranean College επέκτεινε τη δραστηριότητά του στις 

Επιστήμες Υγείας, με σκοπό να προσφέρει άρτια εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ξεκινώντας με τους κλάδους της Φυσικοθεραπείας 

και της Λογοθεραπείας. Τα προγράμματα βασίζονται στο βρετανικό 

μοντέλο εκπαίδευσης και εξασφαλίζονται μέσα από αποκλειστική 

συνεργασία με το Manchester Metropolitan University.

Στόχος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Κολεγίου είναι να 

δημιουργήσει δίγλωσσους επαγγελματίες Υγείας παγκόσμιας 

κλάσης, που κατέχουν εις βάθος το αντικείμενο τους και διαθέτουν 

άριστες θεωρητικές γνώσεις και εφαρμοσμένες επαγγελματικές 

δεξιότητες. 
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Η εκπαίδευση γίνεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και οι φοιτητές 

τελειοποιούν τα Αγγλικά τους μέσα στο Κολέγιο, ενώ εξειδικεύονται 

στην ορολογία της επιστήμης τους και στις δύο γλώσσες. Η άριστη 

γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση του 

πτυχίου τους από τους επαγγελματικούς συλλόγους της Βρετανίας, τη 

δυνατότητα παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων του κλάδου 

τους και τη συνέχιση για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Η εκπαίδευση των φοιτητών διεξάγεται σε πλήρως εξοπλισμένα 

εργαστήρια και χώρους πρακτικής εφαρμογής, εγκεκριμένα από 

το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο: εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, 

Ανάλυσης Φωνής & Λόγου, Κλινικής Αξιολόγησης & Συμβουλευτικής, 

Παιδαγωγικών. 

Οι καθηγητές είναι εγκεκριμένοι από το Manchester Metropolitan 

University για τα μαθήματα που διδάσκουν με γνώμονα, τόσο την 

επιστημονική τους κατάρτιση στο αντικείμενο, όσο και την παιδαγωγική 

τους επάρκεια. Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με επισκέπτες 

καθηγητές, οι οποίοι καλύπτουν άκρως εξειδικευμένα γνωστικά 

αντικείμενα και μεταφέρουν στους φοιτητές νέες θεραπείες και 

προσεγγίσεις.

Οι ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται, διαφοροποιούνται από το συνηθισμένο μοτίβο των 

γραπτών εξετάσεων και εξασφαλίζουν μία πρακτικά προσανατολισμένη 

εμπειρία φοίτησης, κατάλληλη για κάθε μαθησιακό προφίλ. Οι φοιτητές 

παράλληλα υποστηρίζονται από προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή 

αλλά και από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μαθησιακής στήριξης του 

Mediterranean College. 

Οι Επιστήμες  
Υγείας 

Το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Υγείας καλύπτει ένα 
ευρύ φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τη 
σωματική και ψυχική υγεία και ευρωστία του ανθρώπου. Δυο πολύ 
δημοφιλείς κλάδοι των Επιστημών Υγείας είναι η Φυσικοθεραπεία 
και η Λογοθεραπεία, καθώς  συνιστούν ολόκληρες επιστήμες και 
μπορούν να ασκούνται, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με άλλα 
ιατρικά επαγγέλματα.

Η Φυσικοθεραπεία αφορά στην αποκατάσταση μυοσκελετικών, 
νευρολογικών και αναπνευστικών παθήσεων και στην επαναφορά 
της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος μετά 
από τραυματισμούς, χρόνιους πόνους ή προβλήματα κίνησης. 
Οι φυσικοθεραπευτές φροντίζουν ώστε οι ασθενείς τους να 
αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και άνεση 
στην καθημερινότητά τους. 

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με την αποκατάσταση διαταραχών στο 
λόγο, τη φωνή, την ομιλία, την επικοινωνία και την κατάποση, τόσο 
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Στόχος του λογοθεραπευτή είναι να 
διαγνώσει το πρόβλημα, να συμβουλεύσει τους ασθενείς και να 
συμβάλλει ενεργά, μέσω της θεραπείας, στην ομαλή ένταξη των 
ασθενών στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Τα επαγγέλματα Υγείας παρουσιάζουν θετικές προοπτικές 
απασχόλησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ δίνουν την 
ευελιξία απασχόλησης σε ποικίλα εργασιακά πλαίσια.
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BSc (Hons) Speech  
Pathology and Therapy

BSc (Hons) Physiotherapy

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Manchester Metropolitan University 
(MMU), σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Βρετανικός Σύλλογος Υγείας 
και Πρόνοιας (HCPC), με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα Λογοθεραπείας. Σκοπός του είναι να προετοιμάσει τους 
φοιτητές να ασκήσουν το επάγγελμα του λογοθεραπευτή, το οποίο 
ασχολείται με τη διαχείριση των διαταραχών της γλώσσας, της ομιλίας, 
της φωνής, της επικοινωνίας και της κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξάρτητη μάθηση και 
στο συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. 
Περιλαμβάνει μαθήματα ανατομίας, φυσιολογίας, νευροανατομίας, 
νευροφυσιολογίας, φωνητικής, γλωσσολογίας, νευρογλωσσολογίας, 
αναπτυξιακής ψυχολογίας, μεθοδολογίας έρευνας, κλινικών 
δεξιοτήτων, κινητικών διαταραχών επικοινωνίας, διαταραχών  λόγου 
- φωνής - κατάποσης - ακοής: διάγνωσης και αποκατάστασης, 
εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας, ακουστικής ανάλυσης ομιλίας 
κ.α. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενσωματώνει υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση 600 ωρών, τόσο σε εκπαιδευτικά, όσο και σε κλινικά πλαίσια, 
με την υποστήριξη του δικτύου συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων και 
κλινικών του Mediterranean College.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το BSc (Hons) Physiotherapy είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
σπουδών στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. Σκοπός του προγράμματος 
είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες τόσο 
σε επίπεδο ακαδημαϊκών γνώσεων όσο και σε επίπεδο πρακτικών 
ικανοτήτων. Οι απόφοιτοι της Φυσικοθεραπείας του Mediterranean 
College θα είναι σε θέση  όχι μόνο να ασκούν επιτυχώς το επάγγελμα 
του φυσικοθεραπευτή, αξιολογώντας και θεραπεύοντας  διαφορετικά 
είδη ασθενών, αλλά παράλληλα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε 
περιβάλλον κλινικής, να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας 
και να παρέχουν στους μελλοντικούς ασθενείς τους την απαραίτητη 
ψυχολογική υποστήριξη. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Manchester Metropolitan 
University (MMU) σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Βρετανικός 
Σύλλογος Υγείας και Πρόνοιας (HCPC) , με βάση τα οποία πιστοποιούνται 
τα ακαδημαϊκά προγράμματα Φυσικοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης προβλέπεται διδασκαλία στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας του Κολεγίου, διαλέξεις από εξειδικευμένους 
καθηγητές, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλά και υποχρεωτική 
κλινική άσκηση συνολικά χιλίων ωρών στο δίκτυο των σύγχρονων 
κέντρων αποκατάστασης  που συνεργάζονται με το Mediterranean 
College, υπό την εποπτεία εξειδικευμένων θεραπευτών (clinical 
educators) που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 
συνεργαζόμενου Βρετανικού πανεπιστημίου. Οι φοιτητές μέσα από 
τη διαδικασία του rotation θα έρθουν σε επαφή με όλα τα είδη των 
ασθενών και θα μάθουν να αξιολογούν και να σχεδιάζουν θεραπευτικά 
πρωτόκολλα για ορθοπεδικά και νευρολογικά περιστατικά στα οποία θα 
είναι ήδη εξοικειωμένοι από τα παιχνίδια ρόλων (role playς) που θα 
έχουν γίνει στα εργαστηριακά μαθήματα.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το 1ο και το 2ο έτος διδάσκονται & αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, 
ενώ τα μαθήματα του 3ου και 4ου έτους στην αγγλική (εκτός από τις ενότητες 
φωνητικής και κλινικής πρακτικής που διδάσκονται στην ελληνική). Οι μέθοδοι 
διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν: 
διαλέξεις, εργαστήρια, role playing, μελέτη κλινικών περιπτώσεων, κλινική 
πρακτική, εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, έρευνα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε απόφοιτους Λυκείου ή ΕΠΑΛ που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο 
της Λογοθεραπείας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

•   Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ 

• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο intermediate ή IELTS 4.0  
      ή αντίστοιχο) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ Δ΄ΕΤΟΣ 

Foundations in Human Sciences Applications of Clinical Theory 1 Applications of Clinical Theory 2 Applications of Clinical Theory 3 

Foundations in Language Acquisition 
and Development

Clinical Education 1 Clinical Education 2 Clinical Education 3 

English for Health Professionals 1 Foundations of communication 1 Foundations of Communication 2 Clinical Education 4

Scholarship for Health Professionals
Investigating Human Development and 

Behaviour 1 
Investigating Human Development and 

Behaviour 2 
Investigating Human Development  

and Behaviour 3 

- English for Health Professionals 2 - -
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ Δ΄ΕΤΟΣ 

Scholarship for Health Professionals
Foundations in Heath, Social Care and 

Professional Practice

Physiotherapy Management 2

Practical Placement 2 

English for Health Professionals 1
Physiotherapy Management- 

Cardiorespiratory 1
Critical Thinking and Enquiry

Foundation in Human Sciences
Physiotherapy Management-

Musculoskeletal 1
Transition to Professional Practice 

Structure and Function of the Human 
Body Applied to Ageing and Physical 

Activity

Physiotherapy Management-Neurology1

Evidence Based Practice

English for Health Professionals 2 

- Practice Placement (practice credits) Placement 1 Practical Placement 3
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ΓΛΩΣΣΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Τα μαθήματα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών πραγματοποιούνται 
στα ελληνικά, ενώ στα επόμενα δυο έτη που ο φοιτητής έχει εξοικειωθεί 
με τη γλώσσα (μέσω των μαθημάτων αγγλικών) συνεχίζονται στα αγγλικά. 
Ανάμεσα στις μεθόδους διδασκαλίας περιλαμβάνονται: διαλέξεις, 
εργαστηριακά μαθήματα, ερευνητικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων (role 
plays), περιπτωσιολογικές μελέτες, ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεμινάρια, ημερίδες και ομιλίες καταξιωμένων 
επιστημόνων του χώρου.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• 

• 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ 

• Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό Απολυτηρίου άνω του 13 από θετική     
  κατεύθυνση (εισαγωγή στο Β' Ετος)

• Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπευτή (εισαγωγή στο Β'   
  Ετος)

•  Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο intermediate ή IELTS 4.0 ή  
αντίστοιχο για την εισαγωγή στο Α' Ετος, και IELTS 5.0 για την 
εισαγωγή στο Β' Ετος)

Σε αποφοίτους ΙΕΚ (επαγγέλματα υγείας)  που θέλουν να αναβαθμίσουν    
τις σπουδές τους και να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα 
(εισαγωγή στο Β' Ετος)

Σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο 
της Φυσικοθεραπείας 
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Σεμινάρια

Δραστηριότητες

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας διοργανώνει συστηματικά:

•Εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με νέες θερα-
πευτικές μεθόδους και εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής.

•Διαλέξεις από επισκέπτες - επαγγελματίες του χώρου που μι-
λούν στους φοιτητές για τη θεραπευτική τους προσέγγιση, την       
εμπειρία τους αλλά και την προσέγγιση των ασθενών γενικότερα.

•Παρουσιάσεις μέσω poster αλλά και παρουσιάσεις  περιστατικών.

•Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικές έρευνες και παρουσίασή 
τους, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

•Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια του κλάδου τους.

Αθλητική Φυσικοθεραπεία 

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένες γνώσεις 
Φυσικοθεραπείας για αθλητές. Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με 
τραυματισμούς αθλητών, τη διάγνωση και την αποκατάστασή τους. Η 
εκπαίδευση περιλαμβάνει χρήση φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων, 
εκμάθηση ειδικών τεχνικών αποκατάστασης και αθλητικής μάλαξης, 
λήψη ιστορικού και διαχείρισης δεδομένων καθώς επίσης και σχεδιασμό 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Δυσφαγία: από τη Θεωρία στην Κλινική Πρακτική

Το πρόγραμμα αναπτύσσει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες 
δεξιότητες στον τομέα της Δυσφαγίας. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν 
τη φυσιολογική μάσηση και κατάποση, θα αναγνωρίσουν και θα 
προσδιορίσουν τα επίπεδα βλαβών βάσει ιατρικών εξετάσεων,  θα 
αξιολογήσουν τις στοματικές, φαρυγγικές και λαρυγγικές δομές και θα 
σχεδιάσουν ολοκληρωμένες αξιολογήσεις διαφόρων περιστατικών. 
Ακόμη, θα εκπαιδευτούν στη χρήση εναλλακτικών τεχνικών προσέγγισης 
διαφόρων ειδών δυσφαγίας και θα εξασκηθούν στη συγγραφή πλήρους 
και συνοπτικής δυσφαγιολογικής αναφοράς.

Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξεταστεί η αξιολόγηση, η 
παρέμβαση και η αντιμετώπιση όλων των επίκτητων νευρολογικών 
διαταραχών στους ενήλικες και οι επιπτώσεις τους στην επικοινωνία. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το 
σχεδιασμό της αξιολογητικής διαδικασίας και του θεραπευτικού πλάνου. 
Μερικές από τις διαταραχές, οι οποίες θα αναλυθούν είναι η Αφασία, η 
Δυσαρθρία και η Απραξία.
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Τα προγράμματα Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας του Mediterranean 
College περιλαμβάνουν υποχρεωτική κλινική άσκηση σε κλινικές, κέντρα 
αποκατάστασης και νοσοκομεία του δικτύου συνεργατών του Κολεγίου. 
Οι φοιτητές Λογοθεραπείας, πραγματοποιούν επιπλέον πρακτική άσκηση 
σε εκπαιδευτικές δομές (σχολεία). Σκοπός της άσκησης είναι η εις βάθος 
κατάρτιση των φοιτητών, μέσω εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη, σε 
συνθήκες πραγματικής εργασίας και σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες 
υγείας. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται με εποπτεία εξειδικευμένων 
θεραπευτών (clinical educators) που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο του Manchester Metropolitan University. 

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας , οι απόφοιτοι 

θα μπορούν να εργαστούν σε:

• Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και κλινικές

• Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων

• Κέντρα αποκατάστασης Αναπήρων

• Φυσικοθεραπευτήρια

• Αθλητικές ομάδες και σωματεία

• ΚΑΠΗ και κέντρα υγείας

• Κέντρα ευεξίας και υδροθεραπείας

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Λογοθεραπείας, οι απόφοιτοι θα 

μπορούν να εργαστούν σε:

• Κέντρα ημέρας παιδιών με ειδικές ανάγκες

• Σχολεία – οικοτροφεία ατόμων με ειδικές ανάγκες

• Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων

• Ειδικά κέντρα θεραπειών που ασχολούνται με την αποκατάσταση  

    προβλημάτων λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες

• Σχολεία κωφών – Βαρήκοων

• Κλινικές φωνής και κατάποσης

• Νοσοκομεία και κλινικές

• Κέντρα ειδικής αγωγής και ειδικά σχολεία

• Νηπιαγωγεία και σχολεία

• Συμβουλευτικά κέντρα και σταθμούς

Οι απόφοιτοι των δύο προγραμμάτων μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα 

τους και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση

Κλινική Άσκηση
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School of Tourism 
and Hospitality
ΣΧΟΛΗ TΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

POSTGRADUATE PROGRAMME
 MSc (Hons) International Hospitality Management

UNDERGRADUATE PROGRAMMES
 ΒΑ (Hons) International Hospitality Management

                  BA (Hons) Professional Culinary Arts

Προγράμματα
Σπουδών
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Τα προγράμματα σπουδών παρέχονται, μέσω συνεργασίας franchise, 

από το University of Derby, το Νο1 σε κατάταξη πανεπιστήμιο στη Βρετανία 

για σπουδές Τουρισμού & Φιλοξενίας (Guardian University Guide, 2015). 

Η συνεργασία αυτή επισφραγίζει το κύρος των προγραμμάτων και αποτελεί 

διαβατήριο για μία επιτυχημένη καριέρα στον τουρισμό διεθνώς.

Το BA (Hons) Professional Culinary Arts είναι το πρώτο και μοναδικό στην 

Ελλάδα πανεπιστημιακό πρόγραμμα Bachelor στις Επιστήμες Επισιτισμού, 

γεγονός που επιτρέπει στους αποφοίτους του να διεκδικήσουν θέσεις με 

υψηλές απολαβές στην Ελλάδα ή διεθνώς.

Tα προγράμματα της Σχολής εξειδικεύονται στο “International Hospitality 

Management”, έχοντας διεθνή προσανατολισμό και προσφέροντας 

εξειδικευμένες γνώσεις στο εφαρμοσμένο αντικείμενο της Φιλοξενίας, και 

όχι σε θεωρητικές σπουδές Τουρισμού. Έτσι, εξασφαλίζεται άμεση συνάφεια 

μεταξύ του περιεχομένου των προγραμμάτων και της ζήτησης σε θέσεις 

εργασίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σκοπός μας είναι:

•  Να δημιουργούμε επαγγελματίες ικανούς να προσφέρουν ποιοτικές 

υπηρεσίες φιλοξενίας, ενώ παράλληλα να εντάσσονται και να συ-

νεισφέρουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της εκάστοτε τουριστικής 

επιχείρησης.

•  Να αναπτύσσουμε σχέσεις και διασυνδέσεις με τις μεγαλύτερες επι-

χειρήσεις της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, προσφέροντας έτσι 

στους φοιτητές μας τη δυνατότητα μαθητείας δίπλα σε διακεκριμένους 

επαγγελματίες  σε κορυφαίες επιχειρήσεις του χώρου, ενώ παράλληλα 

τους δίνονται ευκαιρίες δικτύωσης και προσωπικής εξέλιξης.

•  Να προσφέρουμε προγράμματα με πρακτικό προσανατολισμό (skills 

based) και εφαρμογή, επικαιροποιημένα σύμφωνα με τις τάσεις της 

αγοράς φιλοξενίας και εστίασης, αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσε-

ων του χώρου διεθνώς.

•  Να εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή των πλέον καταξιωμένων στελεχών 

του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου στο διδακτικό μας προ-

σωπικό, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να προσεγγίζεται από μία 

επίκαιρη και πρακτική σκοπιά.

•  Να εμπλουτίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με διαφορετικές προ-

σεγγίσεις στη μάθηση και την αξιολόγηση, όπως projects, μελέτες 

περιπτώσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, master-classes και mystery 

guests.

•  Να αναπτύσσουμε στους φοιτητές μας τις απαραίτητες δεξιότητες για 

διεθνή καριέρα στον τουρισμό, μέσω της άριστης γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας αλλά και της εκμάθησης περισσότερων ξένων γλωσσών.

Ο κλάδος του  
Τουρισμού & Φιλοξενίας

Η Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας  
του Mediterranean College

Όραμα της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας του Mediterranean 

College είναι, μέσα από την άριστη κατάρτιση των αποφοίτων της, σε 

θεωρητικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο, να συμβάλλει καταλυτικά 

στη βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών των ελληνικών 

τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έτσι, όλα τα προγράμματα της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας 

του Κολεγίου είναι πλήρως προσανατολισμένα στις ανάγκες μίας 

σύγχρονης επιχείρησης φιλοξενίας και στοχεύουν στην ανάδειξη 

στελεχών προορισμένων να επιτύχουν. Τα προγράμματα σπουδών του 

Mediterranean College προσφέρονται σε συνεργασία με το University 

of Derby, κορυφαίο σε κατάταξη Βρετανικό πανεπιστήμιο, σε σπουδές 

Τουρισμού.

 

Το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών Τουρισμού & Φιλοξενίας 
αφορά στις πρακτικές που ακολουθούνται και στις διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων 
φιλοξενίας, με κυριότερες αυτές που παρέχουν υπηρεσίες 
διαμονής, εστίασης και μεταφοράς.
Η Ταξιδιωτική και Τουριστική Βιομηχανία είναι μία από τις 
πλέον ισχυρές στον κόσμο. Το 2015 παρήγαγε περίπου 9,8% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ, με ανάπτυξη της τάξης του 3,9 % και 
277 εκατομμύρια εργαζόμενους, περίπου 1 στις 11 θέσεις 
εργασίας. Στην Ελλάδα, ο Τουρισμός παρήγαγε άμεσα το 7%, 
ωστόσο, συνέβαλε έμμεσα  έως και κατά 25% στο ΑΕΠ της 
χώρας, με ανάπτυξη της τάξης του 8%! Απασχόλησε πάνω από 
1.000.000 εργαζομένους - άνω του 30% των θέσεων μισθωτής 
απασχόλησης!
Σκοπός των προγραμμάτων Τουρισμού & Φιλοξενίας είναι να 
δημιουργεί στελέχη με τεχνογνωσία κι επαγγελματικές δεξιότητες, 
αλλά και πρωτίστως επαγγελματίες ικανούς να προσφέρουν την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία φιλοξενίας σε κάθε μορφή τουριστικής 
επιχείρησης.
Σήμερα, πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων σε 
τουριστικές επιχειρήσεις διαθέτει ανώτατες σπουδές, πόσο μάλλον 
πτυχίο Τουρισμού & Φιλοξενίας από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
και διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.  
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Γιατί να επιλέξω σπουδές Τουρισμού  
& Φιλοξενίας στο Mediterranean College;

Η βιωματική και πρακτική διδασκαλία προσομοιάζει στο πραγματικό 

περιβάλλον εργασίας και εξασφαλίζεται με ποικίλους τρόπους: καθηγητές 

– επαγγελματίες της αγοράς, εργαστηριακά μαθήματα, προσομοιώσεις 

και παιχνίδια ρόλων, εργαστήρια & διαλέξεις από καταξιωμένους 

επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, mystery guests, master-

classes, συμμετοχή φοιτητών σε πραγματικά projects και events. 

Η φοίτηση περιλαμβάνει δομημένη μαθητεία ή αμειβόμενη πρακτική 

σε ένα δίκτυο 100 και πλέον συνεργαζόμενων με το Mediterranean 

College ξενοδοχειακών ομίλων και εστιατορίων. Με αυτό τον τρόπο, 

οι απόφοιτοι της Σχολής, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις σπουδές τους, 

είναι επαγγελματικά έτοιμοι για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα International Hospitality Management 

διδάσκεται στα ελληνικά και στα αγγλικά, ώστε οι φοιτητές να εισάγονται 

ομαλά στην αγγλική γλώσσα και να την τελειοποιούν μέχρι την 

αποφοίτηση. Επιπλέον, στους φοιτητές προσφέρεται εκμάθηση δεύτερης 

ξένης γλώσσας (Ρώσικα ή Κινέζικα), εξασφαλίζοντας ότι οι απόφοιτοι 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μελλοντικών τους 

εργοδοτών για χρήση ξένων γλωσσών στην πράξη.

Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη 

των φοιτητών, αναθέτοντας έναν προσωπικό σύμβουλο – καθηγητή 

σε κάθε φοιτητή και παρέχοντας εξατομικευμένη στήριξη σε φοιτητές 

με μαθησιακές δυσκολίες. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται 

πλήρως από την ενημερωμένη Βιβλιοθήκη και την ηλεκτρονική τάξη του 

Mediterranean College, αλλά και την ψηφιακή βιβλιοθήκη του University 

of Derby, που διαθέτει χιλιάδες ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

To MSc in International Hospitality Management καλείται να καλύψει τις 
ανάγκες για υψηλόβαθμα στελέχη της πιο δυναμικής διεθνούς βιομηχανίας, 
αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών της, που αναζητούν τα τυπικά 
προσόντα που θα ενισχύσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.  Παρέχει 
ένα εντατικό, ισορροπημένο μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής 
εφαρμογής, πρόγραμμα σπουδών – βάση για μία διεθνή καριέρα στον 
Τουρισμό. Σκοπός του είναι η εισαγωγή σε εξειδικευμένες τεχνικές 
Διαχείρισης τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων 
στους φοιτητές, με στόχο την ανάδειξη Hospitality Managers διεθνών 
προδιαγραφών. Ο διεθνής χαρακτήρας της βιομηχανίας χρειάζεται στελέχη 
που εννοούν την παγκοσμιοποίηση, ικανά να διαχειριστούν πολυπολιτισμικό 
εργατικό δυναμικό και τα σχετικά  οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, 
ενώ προσφέρουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της 
εκάστοτε επιχείρησης, φροντίζοντας αδιαλείπτως για την ικανοποίηση των 
φιλοξενούμενών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα παρέχεται από το University of Derby, το κορυφαίο - Νο1 σε 
κατάταξη  (Guardian University Guide 2015) πανεπιστήμιο στη Βρετανία 
στις σπουδές Τουρισμού & Φιλοξενίας και προσφέρεται αυτούσιο 
θεωρητικά και εμπλουτισμένo πρακτικά, σύμφωνα με την Ελληνική 
Τουριστική εμπειρία και πραγματικότητα. Συνδυάζει τη, σε βάθος, 
θεωρητική κατάρτιση με την τεχνογνωσία, την ενίσχυση επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και την πρακτική εφαρμογή των διεθνών τεχνικών Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η θεωρία ενισχύεται πρακτικά με Case 
Studies & Simulations σε πραγματικό περιβάλλον ή/και με συμμετοχή των 
πρωταγωνιστών (Ξενοδόχων, Διευθυντών Ξενοδοχείων, Διευθυντών 
Τμημάτων), Guest Lectures από κορυφαίους επαγγελματίες του Κλάδου, 
ενώ με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, οι φοιτητές 
εξειδικεύονται περαιτέρω στον τομέα ενδιαφέροντός τους.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δομή part-time φοίτησης

Υear 1 Υear 2

Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 

Managing the International Hospitality 
Service Experience:
•	Service	quality	&	customer	

satisfaction
•	Customer	relationship	management	

and customer loyalty

Integrated Business Management:

•	The	global	economic	environment

•	Human		Resources	Management

•	Data	information	analysis

•	Current	issues	&	trends	in	Hospitality

•	Entrepreneurship

Operations and Project Management:
•	Operations	management	in	Hospitality
•	Forecasting,	planning	&	control
•	Project	management

Strategic Directions:
•	Strategic	thinking
•	Strategic	planning	&	implementation
•	Scenario	analysis	&	risk	management

 Independent Study
Research Methodologies:
•	Research	design
•	Research	strategies
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ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η διδασκαλία του προγράμματος γίνεται εξολοκλήρου στα αγγλικά, ενώ 
χρησιμοποιούνται, πέραν των διαλέξεων και των γραπτών εξετάσεων, 
ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, κατάλληλες για κάθε 
μαθησιακό προφίλ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει μία διανοητικά προκλητική 
μεταπτυχιακή εργασία που επιτρέπει στους φοιτητές να εξελιχθούν 
επαγγελματικά, αλλά και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας  
στην ευρύτερη βιομηχανία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

•

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:  2-3 έτη (part-time) ή 1 έτος (full-time)

MSc International  
Hospitality Management

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο IELTS 6.5 ή αντίστοιχο). Υποψήφιοι  
που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο 
φορέα μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης 
Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College.

Σε πρόσφατα αποκτήσαντες πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών 
από τουριστικές σχολές ή οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο.
Σε όσους εργάζονται ήδη στον τομέα της Φιλοξενίας και Τουρισμού 
και επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο 
αντικείμενο.

•

•
•
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα BA (Hons) Professional Culinary Arts είναι το  πρώτο 
και μοναδικό Πανεπιστημιακό πτυχίο στις Επιστήμες Επισιτισμού στην 
Ελλάδα. Σκοπός του είναι, οι απόφοιτοι των σχολών μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής, καθώς και νέοι και παλαιότεροι επαγγελματίες του 
χώρου, να εισαχθούν στη θεωρία και να εντρυφήσουν στην έννοια του 
Επισιτισμού,  να διερευνήσουν επαγγελματικές δεξιότητες συνδέοντας τη 
θεωρία με την πράξη και να δημιουργήσουν δεσμούς με επαγγελματίες 
του κλάδου, θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο διεθνής 
προσανατολισμός των μαθημάτων του προγράμματος  προσφέρει  στους 
αποφοίτους το υπόβαθρο για διεθνή καριέρα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα παρέχεται από το University of Derby, το κορυφαίο - 
Νο1 σε κατάταξη  (Guardian University Guide 2015) πανεπιστήμιο 
στη Βρετανία στις σπουδές Τουρισμού & Φιλοξενίας και προσφέρεται 
αυτούσιο θεωρητικά και εμπλουτισμένο πρακτικά, σύμφωνα με την 
Ελληνική Επισιτιστική εμπειρία και πραγματικότητα. Οι φοιτητές 
διδάσκονται και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με τη Διοίκηση 
της κουζίνας και την Ανάπτυξη προϊόντος (διαχείριση προμηθειών, 
κοστολόγηση φαγητού, ανθρωπολογία του φαγητού, επεξεργασία 
πρώτων υλών), ενώ παράλληλα τους προσφέρεται το ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο και η θεωρητική υποδομή για την κατάκτηση διευθυντικών 
θέσεων στην πορεία της καριέρας τους. Η θεωρία εμπλουτίζεται 
με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και 
παρουσιάσεις από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών, αλλά και μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους,  
με αμειβόμενη πρακτική άσκηση (σε όσους φοιτητές επιθυμούν) στις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις Επισιτισμού και Φιλοξενίας της χώρας.

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Το πρόγραμμα είναι μονοετές και η διδασκαλία και αξιολόγηση 
πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.
Πέραν των εργαστηρίων και διαλέξεων, η εκπαιδευτική εμπειρία είναι 
εμπλουτισμένη με guest lectures από στελέχη του επισιτισμού, master-
classes και εκπαιδευτικές επισκέψεις στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
επισιτισμού της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας. Για την καλύτερη 
αφομοίωση της ύλης, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στις γραπτές 
εξετάσεις, αλλά περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, καθώς και 
portfolio πρακτικής άσκησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

• Σε αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ και ΣΤΕ στις ειδικότητες Μαγειρικής 
Τέχνης και Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής.

• Σε επαγγελματίες του χώρου του επισιτισμού.

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΣΤΕ ή αντίστοιχο σε ειδικότητα Μαγειρικής,   Ζαχαροπλαστικής, 
Αρτοποιίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στον Επισιτισμό

Αξιολόγηση Τροφίμων & Ποτών Ανθρωπολογία του Φαγητού

Διαχείριση της Εμπειρίας του Πελάτη Σύγχρονα Θέματα Επισιτισμού & Διοίκησης Κουζίνας

Διπλωματική Εργασία – Project

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το BA(Hons) International Hospitality Management είναι το πλέον πρακτικό 
κι εφαρμοσμένο προπτυχιακό πρόγραμμα Τουρισμού και Φιλοξενίας που 
προσφέρεται στην Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι οι φοιτητές να 
εισαχθούν στην έννοια της Φιλοξενίας καταρχήν και του Τουρισμού στη 
συνέχεια, να διδαχθούν τις πρακτικές και τη λειτουργία της Τουριστικής 
Βιομηχανίας και να διερευνήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, συνδέοντας 
τη θεωρία με την πράξη. Παράλληλα, τα μαθήματα του προγράμματος 
προσβλέπουν στη διεύρυνση της αντίληψης των φοιτητών σχετικά με το 
οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα του BA (Hons) International Hospitality Management 
παρέχεται από το University of Derby, το κορυφαίο - Νο1 σε κατάταξη  
(Guardian University Guide 2015) πανεπιστήμιο στη Βρετανία στις 
σπουδές Τουρισμού & Φιλοξενίας και προσφέρεται αυτούσιο θεωρητικά 
και εμπλουτισμένο πρακτικά, σύμφωνα με την Ελληνική Τουριστική 
εμπειρία και πραγματικότητα. Η θεωρία της Διεθνούς Διοίκησης 
Φιλοξενίας ενισχύεται πρακτικά με Case Studies & Simulations σε 
πραγματικό περιβάλλον ή/και με συμμετοχή των πρωταγωνιστών     
(Ξενοδόχων, Διευθυντών Ξενοδοχείων, Διευθυντών Τμημάτων), ενεργή 
συμμετοχή σε μεγάλα events,  8-10 επισκέψεις ανά έτος στα κορυφαία 
Ελληνικά ξενοδοχεία, συμμετοχή στις επαγγελματικές εκθέσεις, ενώ στο 
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν 
τις γνώσεις τους στα πλαίσια της  πρακτικής τους εξάσκησης. Δομημένο 
πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής ή μαθητείας στους μεγαλύτερους 
ξενοδοχειακούς Ομίλους της χώρας προσφέρεται σε όλους τους 
φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς κάθε έτος σπουδών, με στόχο την 
πρόσληψή τους με την απόκτηση του πτυχίου τους. 

ΓΛΩΣΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Το 1ο Έτος, καθώς και το 1ο εξάμηνο του 2ου Έτους οι φοιτητές διδάσκονται 
και αξιολογούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ από το 2ο εξάμηνο του 2ου 
Έτους και ως το τέλος του 3ου Έτους διδάσκονται και  αξιολογούνται στην 
αγγλική γλώσσα. 

Οι καθηγητές της Σχολής είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του Τουρισμού 
και της Ξενοδοχίας (κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων), καθώς  και ακαδημαϊκοί 
ή υποψήφιοι διδάκτορες, που διασφαλίζουν τη σφαιρική παρουσίαση των 
μαθημάτων μέσω lectures, guest lectures, σεμιναρίων, αλλά και την  πρακτική 
εφαρμογή τους μέσω workshops, simulations κι εξάσκησης σε πραγματικό 
περιβάλλον εργασίας. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Σε κατόχους  διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND και φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών 
ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα εισαγωγής σε προχωρημένο 
στάδιο του προγράμματος, μέσω τη διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

• Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ.

• Δίπλωμα ΙΕΚ Ειδικότητας Τουρισμού - Φιλοξενίας (εισαγωγή στο Β' Ετος).

•  Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (για την εισαγωγή στο Α Έτος, 
επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο και για την απευθείας εισαγωγή 
στο Β Έτος, επίπεδο FCE ή IELTS 5.5 ή αντίστοιχο). Οι υποψήφιοι που δε 
διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπο-
ρούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας 
του Mediterranean College.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α΄ΕΤΟΣ Β΄ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Rooms Division Operations International Hotel Management Strategic Management

Delivering the Customer Experience Event Catering Management Contemporary Issues

Hospitality Concepts Hospitality Facilities Management Managing Cultural Issues in Hospitality

Human Resource Management in Service Industries Marketing in the Service Industries Managing the Customer Experience

Finance in the Service Industries Business Development and Entrepreneurship International Resort Management

Academic Study Skills Research Skills
Independent Study

English I English II

Work Placement Work Placement Work Placement

ΒΑ (Hons) International  
Hospitality Management

BA (Hons) Professional  
Culinary Arts

•

•
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Όλα τα προγράμματα της Σχολής Τουρισμού και Φιλοξενίας του Mediterranean 
College προσφέρουν τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ή 
μαθητείας, αλλά και άριστες προοπτικές μόνιμης απασχόλησης στις κορυφαίες 
επιχειρήσεις φιλοξενίας και επισιτισμού της χώρας. 

Μερικές από τις συνεργασίες του Ομίλου:

• GRECOTEL HOTELS & RESORTS

• GRANDE BRETAGNE

• KING GEORGE

• ASTIR PALACE

• COSTA NAVARINO

• DIVANI CARAVEL

• ALDEMAR HOTELS & SPA

• MITSIS HOTELS & RESORTS

• AKS HOTELS

• SANI RESORT

• ELECTRA HOTELS & RESORTS

• PORTO CARRAS GRAND RESORT

• BILL & COO SUITES AND LOUNGE

• TGI FRIDAYS

• BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

• AIROTEL GROUP

• AQUIS HOTELS & RESORTS

• PRESIDENT

• OCEANIS BEACH & SPA RESORT

• THE BAY HOTEL & SUITES

• BLUE BAY BEACH HOTEL

• IMAGINATION TRAVEL

Και 80 ακόμη Ελληνικές και Πολυεθνικές Εταιρείες.

Ολόκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές τους οι απόφοιτοι των ΒΑ (Hons) και 
MSc in International Hospitality Management μπορούν να εργαστούν σε:

• Τουριστικές Επιχειρήσεις

• Ξενοδοχεία & Resorts

• Επιχειρήσεις επισιτισμού

• Θεματικά πάρκα

• Κρουαζιερόπλοια

• Τουριστικά γραφεία 

• Εταιρείες Συμβούλων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες.

Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι του προγράμματος BA (Hons) Professional Culinary 
Arts μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις εστίασης, μεγάλα ξενοδοχεία, 
κρουαζιερόπλοια, θεματικά πάρκα, επισιτιστικούς ομίλους και βιοτεχνίες/ 
βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως:

• Chefs/ Executive Chefs

• Patissiers / Executive Patissierς

• Food and Beverage Managers

• Managers ή/και Ιδιοκτήτες μονάδων Εστίασης

Η Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας διοργανώνει συστηματικά:

•Εξειδικευμένα σεμινάρια & εργαστήρια σε θέματα λειτουργίας τουριστικών    
μονάδων και διοίκησης κουζίνας

•Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ξενο-
δοχειακούς ομίλους και τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια κι επιχειρήσεις 
επισιτισμού, εκθέσεις τουρισμού και επισιτισμού 

•Ανοιχτές διαλέξεις από γνωστούς και καταξιωμένους ανθρώπους του 
Τουρισμού ως επισκέπτες-εισηγητές 

•Case studies ή/και simulations σε πραγματικό περιβάλλον ή/και με                                             
συμμετοχή των  πρωταγωνιστών (ξενοδόχων, διευθυντών  ξενοδοχείων,                                        
διευθυντών τμημάτων)

•Πρακτική συμμετοχή σε μεγάλα events και master-classes από καταξιωμένα 
στελέχη του χώρου
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Το Mediterranean College προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές της Σχο-

λής Τουρισμού & Φιλοξενίας να παρακολουθήσουν σεμινάρια επαγγελμα-

τικής εξειδίκευσης με εισηγητές κορυφαία στελέχη του Τουρισμού και της 

Ξενοδοχίας.

• Ξενοδοχειακή Αλληλογραφία

Eισαγωγή στη βασική μεθοδολογία και τα πρότυπα επικοινωνίας των τμημά-

των Υποδοχής, Κρατήσεων και Πωλήσεων.

• Social Media στον Τουρισμό

Επιλογή, τρόποι χρήσης και αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

στη Φιλοξενία.

• Rentals

Παρουσίαση της νέας τάσης στον Τουρισμό και εισαγωγή στη διαχείριση 

μονάδων.

• Marketing Copyright

Εισαγωγή στην κειμενογράφηση και τους αποδοτικούς τρόπους προώθησης 

τουριστικών μονάδων.

• Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό

Εκπαίδευση στο σύστημα Opera.

Δραστηριότητες

Σεμινάρια

Πρακτική Ασκηση

Επαγγελματική  
Αποκατάσταση
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Τμήμα
Αγγλικής Γλώσσας
English Department

 

Το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας του Mediterranean College λειτουργεί μέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο της αποστολής του Κολεγίου. Η διεύρυνση των 

οριζόντων των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα μέσα σε ένα περιβάλλον 

υψηλής ποιότητας, όπου θα ικανοποιούνται οι ακαδημαϊκές τους ανάγκες, 

αποτελεί προτεραιότητα του τμήματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του 

προσεκτικού σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών, του έμπειρου 

διδακτικού προσωπικού και των παροχών που προσφέρει το τμήμα.

Εξεταστικό κέντρο City & Guilds

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή είναι εξετα-
στικό κέντρο για το πιστοποιητικό αγγλικής 
γλωσσομάθειας City & Guilds και παρέχει 
δωρεάν σε όλους τους φοιτητές Bachelor 
τη δυνατότητα πιστοποίησης. Συγκεκριμέ-
να, οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το 1ο έτος 

Bachelor μπορούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό B2 (επίπεδο lower),  
ολοκληρώνοντας το 2ο έτος το πιστοποιητικό C1 (επίπεδο advanced) και 
ολοκληρώνονται το 3ο έτος το πιστοποιητικό C2 (επίπεδο proficiency). 
Οι φοιτητές επιβαρύνονται μόνο με τα εξέταστρα των πιστοποιήσεων και 
όχι με δίδακτρα φοίτησης στα μαθήματα αγγλικών ή στα ειδικά crash 
courses που διοργανώνονται πριν τις εξετάσεις. 

Οι στόχοι του τμήματος είναι να:

•  Σχεδιάζει και να παρέχει τα κατάλληλα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, 
που θα οδηγήσουν τους φοιτητές στην επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράμματος σπουδών τους

•  Παρέχει ενισχυτική υποστήριξη σε φοιτητές με αδυναμίες στην αγγλι-
κή γλώσσα, τόσο πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, όσο και κατά τη 
διάρκεια αυτού 

•  Αξιολογεί συνεχώς το επίπεδο των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα 
και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες  

•  Προσφέρει στους φοιτητές πολλαπλές παροχές, κίνητρα και ευκαιρίες 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους στην αγγλική γλώσσα

•  Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και να εφαρμόζει δημιουργικές μεθό-
δους διδασκαλίας 

Προσφερόμενα προγράμματα 

• Προγράμματα  στο πλαίσιο των πτυχίων Bachelor
Τα προγράμματα αγγλικών που συνοδεύουν τα προπτυχιακά προγράμμα-
τα του Κολεγίου είναι σχεδιασμένα σε συνεργασία με τα συνεργαζόμενα 
Πανεπιστήμια και προσαρμοσμένα σε κάθε ειδικότητα χωριστά (discipline 
centred). Περιλαμβάνουν: γραμματική, κατανόηση κειμένων, ακαδημαϊ-
κή γραφή, ανάπτυξη ακουστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

•   Προπαρασκευαστικά/ ενισχυτικά τμήματα 
Τα προπαρασκευαστικά τμήματα αγγλικών λειτουργούν τους καλοκαι-
ρινούς μήνες έως το Σεπτέμβρη και απευθύνονται στους υποψήφιους 
φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απευθείας εισαγωγής στο 
πρόγραμμα επιλογής τους. Τα ενισχυτικά μαθήματα προσφέρονται τόσο 
κατά τη διάρκεια του έτους, όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
απευθύνονται σε φοιτητές που παρουσιάζουν αδυναμίες στη γλώσσα ή 
έχουν αποτύχει στις τελικές εξετάσεις. 

• Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικών
Το Mediterranean College προσφέρει υποστήριξη για την προετοιμασία 
των φοιτητών που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης αγγλι-
κών για τα πτυχία IELTS, TOEFL και City & Guilds.  

Μέθοδοι διδασκαλίας & αξιολόγησης 

Τα προγράμματα αγγλικών του Κολεγίου απευθύνονται σε ενήλικες φοι-
τητές και ενσωματώνουν ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας: διαλέξεις θε-
ωρίας, επίλυση ασκήσεων στην τάξη, θεματικές συζητήσεις, προβολές 
DVD, role plays, έρευνες πεδίου και συνεντεύξεις, debates, διδασκαλία 
από φοιτητές (peer to peer instruction).  Οι φοιτητές αξιολογούνται 
μέσω γραπτών εργασιών και εκθέσεων, παρουσιάσεων, εξετάσεων, 
ενώ εκπονούν ένα μεγάλο project στη διάρκεια κάθε έτους.

Παροχές – Δραστηριότητες 

• Εργαστήριο αγγλικής γλώσσας (English language lab) 

Το Εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας έρχεται να συμπληρώσει τις παρα-
δοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση τόσο της τεχνολο-
γίας όσο και των εξελιγμένων μεθόδων διδασκαλίας. Στο Εργαστήριο 
γίνεται χρήση οπτικοακουστικού υλικού σε CD και DVD, διαδραστι-
κού πίνακα και ηλεκτρονικών και online τεστ αξιολόγησης, ενώ προ-
σφέρονται προς ανάγνωση αγγλόφωνες εφημερίδες  και περιοδικά 
(Athens News, Time, κ.α). 

• Εργαστήριο συγγραφής (Writing lab)
Το Εργαστήριο Συγγραφής έρχεται να συμπληρώσει τις ικανότητες του 
κάθε φοιτητή, προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες στη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων. 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
Το τμήμα Αγγλικών ενθαρρύνει τους φοιτητές να παρακολουθούν ομιλί-
ες και συνέδρια που διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και διοργανώνο-
νται από φορείς όπως το British Council και το Fulbright. 

• English summer school 
Το τμήμα Αγγλικών σε συνεργασία με το Γραφείο Υποθέσεων Φοιτητών 
συντονίζουν το εκπαιδευτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλι-
κών, το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην 
Αγγλία. 

• Συνεδρίες (Drop – in sessions)
Το Γραφείο Αγγλικών έχει συγκεκριμένες ώρες που δέχεται, χωρίς ρα-
ντεβού, φοιτητές που επιζητούν προσωπική υποστήριξη και συμβουλευ-
τική σε θέματα αγγλικής γλώσσας.

• Κατατακτήρια τεστ (Placement tests) 
Οι υποψήφιοι φοιτητές που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας μπορούν να δώσουν τα ειδικά τεστ κατάταξης, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα επιλογής τους. 
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Ηγείται και 
πρωτοπορεί στη Δια 

Βίου Μάθηση

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  
(κωδικός αδείας – Αθήνα: 2000038, Θεσσαλονίκη: 2000077)

από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
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Mediterranean  
Professional Studies

Αποστολή:

Το Mediterranean Professional Studies (MPS) παρέχει ευκαιρίες διά βίου 
μάθησης και συνεχούς κατάρτισης σε ενήλικους σπουδαστές στην Ελλάδα 
και στο Εξωτερικό. Θεμελιώδης αποστολή του MPS είναι η προώθηση 
των εκπαιδευτικών ευκαιριών και η αναγνώριση των αναγκών των 
ενήλικων σπουδαστών, μέσω της βελτίωσης των προοπτικών τους σε 
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Το MPS παρέχει καινοτόμα προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής:

Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuing 
Professional Development – CPD):
• Προγράμματα Μετεκπαίδευσης - Επίπεδο 7 κατά το Ευρωπαϊκό & το 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
• Προγράμματα Εξειδίκευσης - Επίπεδο 5 κατά το Ευρωπαϊκό & το 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Προσωπικής Εκπαίδευσης (Continuing  
Personal Education – CPE)

Στόχοι:

 Κύριος σκοπός του MPS είναι να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών, των 
πτυχιούχων και των επαγγελματιών, οι οποίοι επιδιώκουν επαγγελμα-
τική εξέλιξη και κατάρτιση, μεταπτυχιακές σπουδές, βελτίωση ή/και αλ-
λαγή στην καριέρα τους. Στην επίτευξη αυτού του σκοπού αναμένεται να 
οδηγήσουν oι παρακάτω στόχοι του MPS:  

• Να παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε διάφορες, παραδοσιακές και 
μη, ομάδες σπουδαστών. 

• Να ενθαρρύνει τη διεύρυνση της συμμετοχής και να βελτιώνει τις 
επαγγελματικές προοπτικές των σπουδαστών.

• Να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών και της αγοράς, προσφέ-
ροντας προγράμματα σπουδών σε πεδία υψηλής ζήτησης, αλλά 
ελάχιστης κάλυψης στην Ελλάδα. 

• Να προσφέρει κατάρτιση πιστοποιημένη από εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Να υποστηρίζει σταθερά τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και γνώ-
σης του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μέσω ερευνητικών 
και αναπτυξιακών ευκαιριών.
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Ταξινόμηση Εκπαίδευσης:

Επίπεδο προσφερόμενων προγραμμάτων CPD & CPE

Τα πιστοποιημένα προγράμματα του Mediterranean Professional Studies 
είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βαθμίδων, 
σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Level 7 Advanced Professional Diploma / Certificate

Executive Diploma

Level 5 Professional Diploma / Certificate

Level 5 Higher National Diploma (HND)

Level 4 Higher National Certificate (HNC)

Assured Certificates / Awards / Attestations

Σχηματική απεικόνιση βαθμίδων πιστοποιήσεων MPS

Επίπεδα Επεξήγηση επιπέδου & Απονεμόμενων Τίτλων σπουδών

8 Διδακτορικές Σπουδές – Διδακτορικό (Ph.D)

7 Μεταπτυχιακές Σπουδές – Μεταπτυχιακό (Master) 

6 Πανεπιστημιακές Σπουδές – Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ (Bachelor)

5 Μεταλυκειακή Εκπαίδευση - Δίπλωμα Ανωτέρας Σχολής/ Δίπλωμα HND / Πτυχίο ΙΕΚ / 
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας ΕΠΑΛ/ Μέρος των Πανεπιστημιακών Σπουδών 

4 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Απολυτήριο Λυκείου/ ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ

3 Πτυχίο ΣΕΚ

2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Απολυτήριο Γυμνασίου

1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Απολυτήριο Δημοτικού

0 Προσχολική Εκπαίδευση – Παιδικός Σταθμός  / Νηπιαγωγείο 

Περιγραφικοί δείκτες που ορίζουν τα επίπεδα στο Ευρωπαϊκό & Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
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Συνεργαζόμενοι Φορείς 
Πιστοποίησης

Το Edexcel ιδρύθηκε το 1996 με τη συγχώνευση του BTEC (Business 
and Technology Education Council) και του ULEAC (University of London 
Examinations and Assessment Council). Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
φορέα χορήγησης πτυχίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος απονέμει 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε σχολές, κολέγια, 
εργοδότες και άλλους φορείς εκπαίδευσης τόσο στη Μ. Βρετανία όσο και 
διεθνώς.

Από τον Ιούνιο του 2003, το Edexcel ανήκει στην Pearson PLC, το 
μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο παγκοσμίως. Σήμερα, το Edexcel 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 85 χώρες και ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων σπουδαστών ξεπερνά  το ένα εκατομμύριο.

Συνεργασία Mediterranean Professional Studies & EDEXCEL

To Mediterranean College είναι από τα πρώτα Κολέγια στην Ελλάδα που 
από το 1999 συνεργάστηκαν με το  Edexcel, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε  χιλιάδες απόφοιτους να αποκτήσουν τίτλους σπουδών Professional 
Diplomas, Higher National Diplomas (HNDs) και Higher National 
Certificates (HNCs). Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και σύμφωνα 
με το Ν. 4093/2012, το Edexcel (UK) συνεργάζεται πλέον υποχρεωτικά 
με το εγκεκριμένο από το Ελληνικό κράτος Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 
(ΚΔΒΜ 2) Mediterranean Professional Studies (MPS).

«Πιστοπoίηση δε σημαίνει μόνο απόκτηση νέας γνώσης,  
αλλά και παγκόσμια απόδειξη της κατάκτησής της»

To Mediterranean Professional Studies, ως μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
Ξυνή, συνεργάζεται με το NCFE από το 2011.

Pearson Edexcel NCFE

Περισσότερα από 150 χρόνια επαγγελματικών πιστοποιήσεων

To NCFE είναι ένας ισχυρός Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (UK), που σχεδιάζει, αναπτύσσει και πιστοποιεί 
ένα πλήθος από προγράμματα σπουδών σε όλο τον κόσμο. 
Αυτές οι πιστοποιήσεις συμβάλλουν στην επιτυχία εκατομμυρίων 
εκπαιδευομένων σε όλα τα επίπεδα, οδηγώντας τους  στην 
εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. 

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 340.000 εκπαιδευόμενοι  από 
περισσότερα  από 2.000 Κολλέγια, σχολεία και εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς ολοκληρώνουν επιτυχώς πιστοποιημένα προγράμματα 
εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης του NCFE. 

To SQA (Scottish Qualifications Authority) είναι ο εθνικός φορέας 
πιστοποίησης της Σκωτίας και βρίσκεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Σκωτσέζικου κράτους. Ως 
οργανισμός, είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των προτύπων στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση και για την επίτευξη του σκοπού του αναπτύσσει 
προγράμματα, διοργανώνει εξετάσεις, αξιολογεί και πιστοποιεί, σε 
συνεργασία με σχολεία, Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς 
φορείς στη Μ. Βρετανία και διεθνώς. Το SQA είναι εταίρος του Πλαισίου 
Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων της Σκωτίας (SCQF), 
το οποίο συνδέεται με το αντίστοιχο πλαίσιο της Μ. Βρετανίας αλλά και το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).
Οι πιστοποιήσεις του SQA αναγνωρίζονται διεθνώς και ως φορέας 
είναι αναγνωρισμένος και από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 
1785/β/24.07.2013). Το Mediterranean Professional Studies 
είναι πιστοποιημένο κέντρο του SQA για την παροχή στην Ελλάδα 
επαγγελματικών πιστοποιήσεων επιπέδου 5 ή 7 με βάση το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων. Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Mediterranean 
Professional Studies προσφέρει στην Ελλάδα σύγχρονα, πρακτικά 
προσανατολισμένα και με διεθνή εμβέλεια προγράμματα επαγγελματικής 
εξειδίκευσης.

SqA CISCO

Η Cisco Networking Academy είναι ένας παγκόσμιος καινοτόμος 
εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει δεξιότητες Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με στόχο να καλύψει 
την αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών και να 
βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
εκπαιδευόμενων (καταρτιζόμενων) σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιστοποιήσεις CISCO, πέραν του ότι είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένες και αποδεκτές, αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών τόσο 
στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για επιπλέον μοριοδότηση σε πτυχιούχους ΙΕΚ, 
ΤΕΙ, ΑΕΙ, και Κολεγίων σε κατευθύνσεις όπως η Επιστήμη των 
Υπολογιστών, οι Τηλεπικοινωνίες, κ.α.

Το Mediterranean College/ Mediterranean Professional Studies (MPS)   
είναι πιστοποιημένη ακαδημία της Cisco από το 2009.
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Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: 

Ελληνικά

Πιστοποιήσεις:   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμονται οι πιστο-
ποιήσεις Higher National Diploma (HND), Advanced Professional 
Certificate, Pearson Assured.
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Τομέας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Επαγγελματική Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική:  
Θεωρία & Πράξη

Το πρόγραμμα εξετάζει τη  θεωρία και τις εφαρμογές των κύριων προσεγγίσεων 
στη συμβουλευτική και παρέχει εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες της 
συμβουλευτικής. Η έμφαση δε δίνεται σε μία συγκεκριμένη θεωρητική 
προσέγγιση, αλλά στις βασικές αρχές και τεχνικές της συμβουλευτικής, όπως 
αυτές εφαρμόζονται σε πληθώρα πλαισίων, προβλημάτων και περιστατικών. 
Επιπλέον, εξετάζεται η συμβουλευτική διαδικασία και ο ρόλος της προσωπικής 
ανάπτυξης και παρουσιάζονται σχετικά ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην 
άσκηση της συμβουλευτικής.

Πιστοποίηση: Advanced Professional Certificate in Counselling Theory & 
Practice (SQA – Scottish Qualifications Authority)

Διάρκεια: 120 ώρες 

Επαγγελματική Μετεκπαίδευση στη Γνωσιακή 
Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική (CBT)

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τη γνώση και θεμελίωση 
γνωσιακών συμπεριφοριστικών μοντέλων, θεωρητικών εννοιών και 
μεθόδων. Εξετάζονται θέματα όπως η συσχέτιση ανάμεσα στην CBT θεωρία 
και θεραπεία, η εφαρμογή της CBT σε ένα εύρος διαταραχών και ομάδων 
πελατών και η παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων, ενώ έμφαση δίνεται 
στην ορθή αξιολόγηση περιστατικών, στη διατύπωση περιστατικού και στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Ο 
ρόλος της θεραπευτικής σχέσης στην CBT καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 
πρόγραμμα– εξετάζεται η θεραπευτική συμμαχία, η συνεργατική σχέση ως 
διευκολυντικός μοχλός στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων και της 
θεραπευτικής αλλαγής. 

Διάρκεια: 300 ώρες 
Επίπεδο: 7

Επαγγελματική Μετεκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική

Η προσέγγιση του προγράμματος είναι θεμελιωμένη στη σύνθεση βασικών 
θεωρητικών μοντέλων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Οι εκπαιδευόμενοι 
αναπτύσσουν κριτική κατανόηση δυο θεωρητικών προσεγγίσεων 
(προσωποκεντρική και γνωσιακή συμπεριφοριστική), γνωρίζουν τις βασικές 
θεωρητικές έννοιες και τεχνικές εφαρμογές ειδικές για κάθε μοντέλο. Η 
σύνθεση διαφορετικών μοντέλων περιλαμβάνει την ικανότητα επιλογής 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων κατάλληλες για συγκεκριμένες ανάγκες 
και προβλήματα πελατών και συγκεκριμένα πλαίσια. Δίνεται έμφαση στην 
προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών και στα δεοντολογικά ζητήματα στην 
πρακτική της συμβουλευτικής.

Διάρκεια: 300 ώρες 
Επίπεδο: 7 Επαγγελματική Εξειδίκευση  

στη Συμβουλευτική Σχέσεων & Ζευγαριών 

Η συμβουλευτική σχέσεων στοχεύει στη βελτίωση της επίγνωσης και στην επίτευξη 
της αλλαγής στην περίπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ζευγάρια. Το πρόγραμμα 
εξετάζει θεωρητικές προσεγγίσεις, στρατηγικές, τεχνικές και σημαντικά ζητήματα 
στη συμβουλευτική σχέσεων. Προετοιμάζει και εξοπλίζει τους σπουδαστές με την 
απαραίτητη θεωρητική γνώση, τις πρακτικές δεξιότητες και  την αυτογνωσία που 
απαιτείται στον τομέα της συμβουλευτικής και θεραπείας σχέσεων. Διερευνώνται 
διαφορετικές συμβουλευτικές/ θεραπευτικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ομάδες 
πελατών και σημαντικά θέματα στις σχέσεις των ζευγαριών, όπως προβλήματα 
επικοινωνίας, σεξουαλικές δυσκολίες, βίαιες ή κακοποιητικές σχέσεις, προβλήματα 
που σχετίζονται με το αλκοόλ ή τις ουσίες. 

Διάρκεια: 120 ώρες 
Επίπεδο: 5

Επαγγελματική Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημόνων, 
ειδικευμένων στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 
Η ειδίκευση αυτή θεωρείται πολύ αναγκαία στη σύγχρονη εποχή, εξαιτίας 
των αυξημένων προβλημάτων του ανθρώπου για τα οποία χρειάζεται 
συμβουλευτική υποστήριξη και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται, άμεσα ή 
έμμεσα, με την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Διάρκεια: 120 ώρες 
Επίπεδο: 5

Higher National Diploma (HND)  
στη Συμβουλευτική & Ψυχολογία

Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα που συνδυάζει γνώσεις Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην εκμάθηση και υιοθέτηση των δεοντολογικών κανόνων 
που διέπουν το επάγγελμα του Συμβούλου, την ευαισθησία του απέναντι σε 
θέματα διαφορετικότητας και την κατανόηση των δυσκολιών του σύγχρονου 
ανθρώπου. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει συμμετοχή των φοιτητών σε παιχνίδια 
ρόλων, όπου πειραματίζονται με το ρόλο του συμβούλου και σε ομάδες 
προσωπικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αυτογνωσία. Οι απόφοιτοι 
μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και σε 1-2 έτη να αποκτήσουν 
Bachelor σε Ψυχολογία ή Συμβουλευτική. 

Πιστοποίηση: Level 5 BTEC HND in Counselling and Psychology (Pearson 
Edexcel)

Διάρκεια: 2 έτη 
Επίπεδο: 5

Το MPS «ως εταιρικό μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Συμβουλευτικής & 
Ψυχοθεραπείας (BACP, British Association for Counselling & Psychotherapy), 
βασίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων Συμβουλευτικής στις αρχές δεοντολογίας 
για σωστή πρακτική στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία».

Το MPS, ως μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής, εξασφαλίζει ότι 
τα προγράμματά του πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Εταιρία και το 
δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος του συμβούλου ψυχικής υγείας.

Συμβουλευτική Επαγγελματικού  
Προσανατολισμού με το Ε-mellon (30 ώρες)

Το e-mellon είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού 
σε ηλεκτρονική μορφή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς, συμβούλους, 
ψυχολόγους, φοιτητές και απόφοιτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών επιστημών και 
επιστημών της υγείας με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές / σπουδαστές να γνωρίσουν 
καλύτερα τον εαυτό τους και να ξεκαθαρίσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα.

JOB+: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Προετοιμασίας  
για την Αγορά Εργασίας (16 ώρες)
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων στην αποτελεσματική 
αναζήτηση εργασίας. Η διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της διάγνωσης κλίσεων και 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και συμβουλευτικής παρέμβασης για την εξοικείωσή 
τους με όλες τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. 

Πιστοποίηση: Τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού 
προσφέρονται σε αποκλειστική συνεργασία με την ISON 
Psychometrica, την πρώτη εταιρία που ασχολείται με την επιστημονική 
σύζευξη ανθρώπων – επαγγελμάτων. Στους συμμετέχοντες 
απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης της εταιρίας.

Ι. Προγράμματα Μετεκπαίδευσης

ΙΙΙ. Σεμινάρια Συμβουλευτικής 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

ΙΙ. Προγράμματα Επαγγελματικής 
Εξειδίκευσης

Σε ποιους απευθύνονται:

•	 Φοιτητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικών Κολεγίων
•	 Νέους πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές
•	 Επαγγελματίες (επιστήμονες της Υγείας, Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς όλων 

των βαθμίδων, Στελέχη Επιχειρήσεων κ.λπ.) 
•	 Ενήλικες (ώριμους φοιτητές “mature students”) χωρίς πτυχία τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης
•	 Σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με ΣΕΠ
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Επαγγελματική Μετεκπαίδευση  
στις Σύγχρονες Εφαρμογές Ειδικής Αγωγής

Το πρόγραμμα παρέχει επιστημονική γνώση βασισμένη στη σύγχρονη έρευνα, 
δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων τις οποίες οφείλει 
να διαθέτει ο επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης. Με βάση τις νέες τάσεις της ειδικής αγωγής, της 
εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ο 
ειδικός παιδαγωγός καλείται να εφαρμόσει πρακτικά γνώσεις και δεξιότητες 
σε μια πληθώρα περιπτώσεων και περιβαλλόντων, με επιστημονικότητα και 
αποτελεσματικότητα. Το πρόγραμμα προσφέρει επιμόρφωση σε ενότητες 
σχετικές με μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομα και συμπεριφορές που 
επηρεάζουν τη μάθηση, εφαρμογές αξιολόγησης και παρέμβασης, σύγχρονα 
θέματα ειδικής αγωγής, καθώς και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση. 

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: 

Ελληνικά

Πιστοποιήσεις:   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται πιστοποί-
ηση Pearson Assured ή Βεβαίωση Φοίτησης του Mediterranean 
Professional Studies (Κε.Δι.Βι.Μ2 – πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ).
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Διάρκεια: 210 ώρες  
Επίπεδο: 7

Δυσελξία – Δυσαριθμησία 

Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση εναλλακτικών μεθόδων διδα-
σκαλίας των Μαθηματικών και η εκπαιδευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις παι-
διών με Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, Αυτισμό, καθώς και χαρισματικών 
μαθητών. Με δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ 
στα Μαθηματικά, το προφίλ κάθε κατηγορίας περιγράφεται σύντομα αλλά περι-
εκτικά. Το πρόγραμμα διεξάγεται με βιωματικό τρόπο.

Διάρκεια: 18 ώρες 
    

Τομέας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σε ποιους απευθύνονται:

•	 Φοιτητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικών Κολεγίων
•	 Νέους πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές
•	 Επαγγελματίες (επιστήμονες της Υγείας, Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς 

όλων των βαθμίδων κ.λπ.) 
•	 Ενήλικες (ώριμους φοιτητές “mature students”) χωρίς πτυχία τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: 

Ελληνικά

Πιστοποιήσεις:   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση απονέμονται οι τίτλοι:  Advanced Professional 
Diploma ή Certificate. Επιπλέον, απονέμεται πιστοποίηση Pearson Assured.

Τομέας Εκπαίδευσης - Ειδικής Αγωγής:  

Τομέας ΥΓΕΙΑΣ 
Ι. Προγράμματα Επαγγελματικής 
Εξειδίκευσης

Ι. Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης

ΙΙ. Σεμινάρια Επαγγελματικής 
Εξειδίκευσης 

Επαγγελματική Εξειδίκευση στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας θα ασχοληθούν με 
τραυματισμούς αθλητών, τη διάγνωση και την αποκατάστασή τους. Η εκπαίδευση 
περιλαμβάνει χρήση φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων, εκμάθηση ειδικών 
τεχνικών αποκατάστασης και αθλητικής μάλαξης, λήψη ιστορικού και διαχείρισης 
δεδομένων καθώς επίσης και σχεδιασμό θεραπευτικού πρωτοκόλλου. 

Διάρκεια: 120 ώρες 
Επίπεδο: 5

Σε ποιους απευθύνεται:
•	Τελειόφοιτους	&	πτυχιούχους	Φυσικοθεραπείας	ή	ΤΕΦΑΑ
•	Απόφοιτους	ΙΕΚ	Φυσικοθεραπείας	ή	Προπονητικής
•	Ελεύθερους	επαγγελματίες	γυμναστές	ή	φυσικοθεραπευτές

Executive Diploma in Health Care  Management

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και 
ικανότητες να διοικήσουν αποτελεσματικά δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες 
και κέντρα υγείας, καθώς και να εργαστούν σε κεντρικές και περιφερειακές 
υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας.

Διάρκεια: 120 ώρες 
Επίπεδο: 5

Σε ποιους απευθύνεται:
•	Απόφοιτους	Πανεπιστημίων,	ΤΕΙ	και	ΙΕΚ	ιατρικών,	νοσηλευτικών	και			
  παραϊατρικών τμημάτων
•	Εργαζόμενους	στο	χώρο	της	υγείας	και	των	παραϊατρικών	επαγγελμάτων:	
   διοικητικό προσωπικό, ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κ.α. 

ΙΙ. Σεμινάρια Επαγγελματικής 
Εξειδίκευσης 
Δυσφαγία: από τη Θεωρία στην Κλινική Πρακτική 

Το πρόγραμμα αναπτύσσει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες δεξιότητες 
στον τομέα της Δυσφαγίας. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη φυσιολογική 
μάσηση και κατάποση, θα αναγνωρίσουν και θα προσδιορίσουν τα επίπεδα 
βλαβών βάσει ιατρικών εξετάσεων,  θα αξιολογήσουν τις στοματικές, 
φαρυγγικές και λαρυγγικές δομές και θα σχεδιάσουν ολοκληρωμένες 
αξιολογήσεις διαφόρων περιστατικών. Ακόμη, θα εκπαιδευτούν στη χρήση 
εναλλακτικών τεχνικών προσέγγισης διαφόρων ειδών δυσφαγίας και θα 
εξασκηθούν στη συγγραφή πλήρους και συνοπτικής δυσφαγιολογικής 
αναφοράς.

Διάρκεια: 30 ώρες θεωρία/ 40 ώρες κλινική πρακτική

Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξεταστεί η αξιολόγηση, η παρέμβαση 
και η αντιμετώπιση όλων των επίκτητων νευρολογικών διαταραχών στους 
ενήλικες και οι επιπτώσεις τους στην επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό της αξιολογητικής 
διαδικασίας και του θεραπευτικού πλάνου. Μερικές από τις διαταραχές, οι 
οποίες θα αναλυθούν είναι η Αφασία, η Δυσαρθρία και η Απραξία.  

Διάρκεια: 40 ώρες θεωρία/ 30 ώρες κλινική πρακτική

Σε ποιους απευθύνονται:
•	Τελειόφοιτους	φοιτητές	&	νέους	πτυχιούχους	Λογοθεραπείας	
•	Επαγγελματίες	Λογοπεδικούς-Λογοθεραπευτές-Λογοπαθολόγους
 

Θεατρικό Παιχνίδι  

Το θεατρικό παιχνίδι επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφραστεί συνολικά, να διοχετεύσει 
δημιουργικά την ενέργειά του, να ευαισθητοποιηθεί και να επικοινωνήσει. Επιπλέον, 
συμβάλλει στην ενίσχυση του δυναμικού της ομάδας.  Στόχος του προγράμματος είναι η 
γνωριμία των συμμετεχόντων με το χώρο του θεάτρου και συγκεκριμένα με το θεατρικό 
παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο. Το σεμινάριο είναι βιωματικό, με στόχο να παρέχει 
στους συμμετέχοντες τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες.  

Διάρκεια: 20 ώρες
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Επαγγελματική Μετεκπαίδευση  
στην Ψυχοπαθολογία & Κλινική Διάγνωση 

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει τις γνώσεις και δεξιότητες που 
θα καταστήσουν ένα νέο επαγγελματία στο χώρο της ψυχικής υγείας ικανό 
να εμπλακεί σε κλινική εργασία. Το πρόγραμμα αποτελείται από διαλέξεις 
αλλά και ασκήσεις, μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκούνται 
στην εφαρμογή του διδασκόμενου υλικού. Οι ενότητες είναι οι εξής: Α. 
Ψυχοπαθολογία: Διαγνωστικά συστήματα και κριτήρια – Διαφοροδιάγνωση, 
Β. Διαγνωστικά Εργαλεία παιδιών και ενηλίκων και Γ. Συνέντευξη-Ιστορικό-
Συγγραφή έκθεσης. 

Σε ποιους απευθύνεται:

•	 Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΤΕΙ/ ΑΕΙ κάθε κατεύθυνσης 

•	 Σε μελετητές, τεχνικούς και τεχνικούς πωλήσεων εγκαταστάσεων ενέργειας

•	 Σε απόφοιτους Τεχνικών Σχολών ή ΙΕΚ, με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο 

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: 

Ελληνικά & Aγγλικά

Πιστοποιήσεις:   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης και της συμμετοχής στις εξετάσεις 
απονέμονται οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις: Professional Diploma, CCNA, CCNP,  
CCNA Security.
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Διάρκεια: 150 ώρες  
Επίπεδο: 7

Τομέας ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Σε ποιους απευθύνονται:

•	 Τελειόφοιτους/ μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας
•	 Επαγγελματίες Ψυχολόγους και Ψυχιάτρους
•	 Πτυχιούχους & επαγγελματίες Συμβούλους Ψυχικής Υγείας 

Βεβαιώσεις - Επάρκεια: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση απονέμονται βεβαιώσεις επάρκειας που επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόμενους να χορηγήσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των ψυχομε-
τρικών τεστ.

Αποκλειστική 
συνεργασία με:  

Τομέας
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι. Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης

ΙI. Πρόγραμμα Eπαγγελματικής 
Εξειδίκευσης

IΙI. Ψυχομετρικά Τεστ & Εργαλεία

Cisco Networking  
Academy Programmes

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης:  
Ελληνικά

Σε ποιους απευθύνονται:

•	 Tελειόφοιτους / μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας
•	 Πτυχιούχους & επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, Υγείας
•	 Επαγγελματίες Ψυχολόγους, που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους 

παρακολουθώντας τις πιο πρόσφατα επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό 
τους πεδίο

•	 Ενήλικοι (mature studentς) χωρίς πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πιστοποίησεις:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται πιστοποίηση Advanced 
Professional Diploma ή Ηigher National Diploma.

Σύστημα Ψυχιατρικής Διάγνωσης (DSM-V) (40 ώρες)
Το DSM-V είναι ένα πολυαξονικό σύστημα κωδικοποίησης και ταξινόμησης όλων των 
ψυχικών διαταραχών διεθνώς. Αποτελεί, έτσι, ένα πολύτιμο επιστημονικό εργαλείο, 
ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αξιόπιστη αξιολόγηση στην κλινική πράξη, 
αλλά και η δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών 
Ψυχικής Υγείας, κλινικών και ερευνητών.

MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY (MMPI-2) (18 ώρες)
Το τέστ MMPI-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν 
εργαλείο για την διερεύνηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Χρησιμοποιείται 
για τη διάγνωση τυχόν ψυχοπαθολογίας και τη διαπίστωση κρίσιμων χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας (κλινική χρήση). Επίσης, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ψυχολογικών 
παραγόντων που σχετίζονται με την επιλογή προσωπικού για ευαίσθητες θέσεις. 

Big Five Questionnaire - BFQ-2® + Test of Motivation - TOM (12 ώρες)
Το BFQ-2 αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της 
υγιούς προσωπικότητας. Στηρίζεται στο μοντέλο των 5 παραγόντων, το πιο σύγχρονο 
επιστημονικό σύστημα κατηγοριοποίησης και περιγραφής της προσωπικότητας. 
Περιλαμβάνεται εκπαίδευση στο Ερωτηματολόγιο Κινήτρων TOM.

Higher National Diploma (HND)  
στη Συμβουλευτική & Ψυχολογία

Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα που συνδυάζει γνώσεις Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην εκμάθηση και υιοθέτηση των δεοντολογικών κανόνων 
που διέπουν το επάγγελμα του Συμβούλου, την ευαισθησία του απέναντι σε 
θέματα διαφορετικότητας και την κατανόηση των δυσκολιών του σύγχρονου 
ανθρώπου. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει συμμετοχή των φοιτητών σε παιχνίδια 
ρόλων, όπου πειραματίζονται με το ρόλο του συμβούλου και σε ομάδες 
προσωπικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αυτογνωσία. Οι απόφοιτοι 
μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και σε 1-2 έτη να αποκτήσουν 
Bachelor σε Ψυχολογία ή Συμβουλευτική. 

Διάρκεια: 2 έτη 
Επίπεδο: 5

Η ISON Psychometrica είναι ο μόνος ελληνικός φορέας που 
διαθέτει αυτοτελώς τεχνογνωσία και δυνατότητα παραγωγής 
και στάθμισης ψυχομετρικών τεστ σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές. Διατηρεί αποκλειστική συνεργασία για την 
ελληνική έκδοση των τεστ, που βρίσκονται στην κορυφή της 
παγκόσμιας αναγνώρισης, με τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
ιδρύματα, όπως Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, Πανεπιστήμιο 
Harvard και τους οίκους Performance Assessment Network 
(PAN) και Psychological Assessment Resources (PAR).

Cisco Certified Network Professional (CCNP) (280 ώρες) 

To CCNP επικυρώνει την ικανότητα των συμμετεχόντων στη σχεδίαση, 
εφαρμογή, έλεγχο και αντιμετώπιση προβλημάτων σε τοπικά και ευρεία 
επιχειρησιακά δίκτυα καθώς και την ικανότητά τους να συνεργαστούν με 
ειδικούς στην ασφάλεια και την ασύρματη επικοινωνία. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε κατόχους της πιστοποίησης CCNA  και όσοι επιτύχουν στο 
CCNP  έχουν αποδείξει τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις  για 
ρόλους όπως διαχειριστής δικτύου ή μηχανικός συστημάτων. 

Cisco Certified Network Associate (CCNA) (240 ώρες)

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες: βασικές αρχές 
ανάπτυξης δικτύων, δρομολόγηση, μεταγωγή σε τοπικά δίκτυα και ασύρματη 
μετάδοση σε τοπικά δίκτυα. Επίσης, καλύπτονται θέματα που αφορούν 
πρωτόκολλα και τεχνολογίες που συναντά κανείς στα δίκτυα ευρείας ζώνης. Η 
πιστοποίηση CCNA βάζει τα θεμέλια για μία επιτυχημένη καριέρα ως μηχανικός 
δικτύων, ενώ παράλληλα παρέχει τις βασικές γνώσεις δικτύων για όλους τους 
επιστήμονες της πληροφορικής.

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) (70 ώρες)

To CCNA Security επικυρώνει τις γνώσεις και δεξιότητες –σε επίπεδο συνεργάτη- 
που απαιτούνται για την εξασφάλιση των δικτύων Cisco. Δίνει έμφαση στις 
βασικές τεχνολογίες ασφάλειας, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην 
παρακολούθηση των συσκευών δικτύου για τη διατήρηση της ακεραιότητας , 
εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων και συσκευών.

Τα προγράμματα της Ακαδημίας Cisco πραγματοποιούνται στα 
υπερσύγχρονα εργαστήρια με πλήρως ανανεωμένο εξοπλισμό 
συσκευών Cisco και από πιστοποιημένους καθηγητές, με μεγάλη 
εκπαιδευτική εμπειρία και υψηλά ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών 
στις εξετάσεις.

Professional Diploma in Energy Conservation & Management

Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το γνωστικό πεδίο σχετικά με τη διατήρηση 
και διαχείριση ενέργειας και αναφέρεται σε όλες τις μορφές ενέργειας 
(συμβατικές, αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, βιομάζα, 
συμπαραγωγή). Οι σπουδαστές αποκτούν θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό 
πεδίο της ενέργειας και σε εξειδικευμένους τομείς αυτού, όπως θέρμανση 
& κλιματισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & συμπαραγωγή, ενεργειακός 
σχεδιασμός κτιρίων.  Στη συνέχεια, εισέρχονται σε πιο εξειδικευμένα θέματα, 
όπως εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ηλεκτρικές καταναλώσεις & 
αυτοματισμοί, ενέργεια & πληροφορική. 

Διάρκεια: 120 ώρες
Eπίπεδο: 5
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Executive Diploma in Business Administration

Πρόκειται για πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο 
να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, 
παραγωγικών μονάδων στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, 
εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο manegement, προκειμένου 
να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας.

Executive Diploma in Marketing Management

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει 
στελέχη επιχειρήσεων στη φιλοσοφία και στις σύγχρονες πρακτικές 
του marketing. Τα μαθήματα είναι προσανατολισμένα στο στρατηγικό 
σχεδιασμό, στο marketing και στην ανάπτυξη προϊόντων/ υπηρεσιών, 
ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στις 
επιχειρήσεις που στελεχώνουν. 

Executive Diploma in Digital & Social Media Marketing

Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του μάρκετινγκ και της εταιρικής 
ψηφιακής επικοινωνίας. Εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις θεωρητικές 
και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για την έναρξη μιας καριέρας στο 
χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ, του ηλεκτρονικού εμπορίου και για την 
εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, για όσους ήδη δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο.

Executive Diploma in Leadership  
& Human Resources Management

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων ή πτυχιούχους σε 
συναφές αντικείμενο που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις αποτελεσματικής 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Τα μαθήματα του προγράμματος 
εξειδικεύονται στον τομέα human resources, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης  ηγετικών ικανοτήτων γενικότερα.

Σε ποιους απευθύνονται:

•	 Εργαζόμενους/ στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον 5 ετών

•	 Εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που επιθυμούν περαιτέρω 
εξειδίκευση, αλλαγή ή διεύρυνση καριέρας

•	 Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που ερ-
γάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα

•	 Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων με εργασιακή εμπειρία του-
λάχιστον 2 ετών

•	 Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών/διοικητικών κα-
τευθύνσεων

•	 Ελεύθερους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες
•	 Υποψήφιους φοιτητές ΜΒΑ οι οποίοι δε διαθέτουν τα τυπικά προ-

σόντα εισαγωγής τους στο πρόγραμμα («γεφυροποιό» πρόγραμμα - 
bridging course).

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: 

Ελληνικά 

Πιστοποιήσεις:   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται πιστοποίηση 
Pearson Assured. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Social Media έχουν τη 
δυνατότητα πιστοποίησης Level 7 από το NCFE.
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Τομέας ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διάρκεια: 120 ώρες (Block Teaching) 
Επίπεδο: 5

Ι. Προγράμματα Εκπαίδευσης 
Στελεχών - Executive Diplomas

Το Mediterranean Professional Studies εδώ και 15 έτη, προσφέρει 
στην Ελλάδα τα δημοφιλή προγράμματα Εκπαίδευσης - Μετεκπαίδευσης 
– Επαγγελματικής Εξειδίκευσης Στελεχών, Executive Diplomas, 
σε πλήθος σύγχρονων κατευθύνσεων. Πρόκειται για προγράμματα 
συνεχώς ανανεωνόμενα ως προς το περιεχόμενο, ευέλικτα στους όρους 
φοίτησης και άκρως εφαρμοσμένα. Οι  συμμετέχοντες καθίστανται 
περισσότερο ανταγωνιστικοί, θωρακίζουν τις εμπειρικές τους γνώσεις 
με τις αναγκαίες θεωρητικές, εξελίσσουν τις δεξιότητές τους και 
αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη σε τρέχοντα επιχειρηματικά 
θέματα. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν επιπλέον πιστοποίηση Pearson 
Assured στην ειδίκευσή τους.

II. Professional Certificates

Social Media

Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένο, πιστοποιημένο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακού επιπέδου (Level 7) που σκοπό έχει τη συνολική κατανόηση 
του πεδίου των διαδικτυακών μέσων και πιο συγκεκριμένα των νέων 
μέσων και των κοινωνικών δικτύων και την ανάπτυξη ικανοτήτων χάραξης 
και υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών για πρόσωπα, πολιτικές και 
επιχειρήσεις στο διαδίκτυο.

Project Management (MS Project)

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση σχεδιασμού, υλοποίησης 
και παρακολούθησης έργων (projects) μέσω της διαχείρισης και του 
προγραμματισμού των διαθέσιμων πόρων, με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια με παράλληλη τήρηση 
οικονομικών προϋπολογισμών. Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, οι 
συμμετέχοντες μαθαίνουν τη χρήση του λογισμικού MS Project μέσα από 
την πρακτική εφαρμογή περιπτώσεων διαχείρισης έργων.

Executive Diploma in Financial Management

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους χωρίς εξειδικευμένο ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο αλλά και σε πτυχιούχους διαφόρων κατευθύνσεων, οι οποίοι 
στοχεύουν στην εισαγωγή τους στο χώρο της Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα μαθήματα που είναι απαραίτητα για 
μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε θέσεις διοίκησης στον οικονομικό τομέα.

Executive Diploma in Health Care Management

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και 
ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά δημόσιες και ιδιωτικές 
μονάδες και κέντρα υγείας, καθώς και να εργαστούν σε κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας.

Executive Diploma in Sports Management

Από οικονομικής πλευράς η αθλητική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μοχλό 
της παγκόσμιας οικονομίας. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης 
στο Sports Management αφορά σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
αθλητισμού (αθλητές, προπονητές, διοικητικά στελέχη, παράγοντες, κ.α.) και 
επιθυμούν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις, αλλά δε διαθέτουν το απαραίτητο 
υπόβαθρο στο αθλητικό management.
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Executive Diploma in Hotel and Tourism Management

Ο κλάδος της Φιλοξενίας αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο 
παγκοσμίως, ενώ στη χώρα μας ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 20% του 
ΑΕΠ, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες απασχόλησης. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και 
επιθυμούν να καταλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις ή να εξελιχθούν 
επαγγελματικά, αλλά δε διαθέτουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο στο 
management.

Executive Diploma in Shipping Management

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα πεδία 
της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και της Ναυτιλίας γενικότερα 
και καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές του Shipping, από θέματα λιμένων 
και μεταφορών μέχρι ναυτασφαλίσεις και συναλλαγές. Στόχος του είναι 
να καταρτίσει επίδοξα στελέχη ώστε να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο 
ναυτιλιακό τομέα.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η δημοφιλής πιστοποίηση Internal Auditor 
ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies από το Νηογνώμονα DNV-GL.

Executive Diploma in Global Operations and Logistics

Στόχος του Executive Diploma in Global Operations and Logistics είναι 
να προσφέρει εξειδίκευση αλλά και να καταρτίσει τους σπουδαστές, τόσο 
θεωρητικά όσο και πρακτικά, στις εφαρμογές και στα σύγχρονα συστήματα 
διαχείρισης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: 

Ελληνικά

Πιστοποιήσεις:   

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμονται οι πιστοποιήσεις Higher 
National Diploma (Pearson Edexcel) και  Pearson Assured σε Sports 
Management. 
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Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Τομέας ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών
Εχecutive Diplomaς

Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης:  
Ελληνικά

 
Πιστοποιήσεις :  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται πιστοποίηση Pearson 
Assured. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Shipping αποκτούν επιπλέον την πιστο-
ποίηση Internal Auditor ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies.

Σε ποιους απευθύνεται:

•	 Εργαζόμενους/ στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχι-
στον 5 ετών

•	 Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή 
επιθυμούν να εργαστούν στον Τουρισμό, στη Ναυτιλία ή στα Logistics. 

•	 Απόφοιτους ΙΕΚ Τουρισμού, Ναυτιλιακών ή Διοίκηση Επιχειρήσεων με εργασι-
ακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

•	 Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών/διοικητικών κατευθύνσεων
•	 Αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες στους κλάδους Τουρισμού – 

Ναυτιλίας - Εμπορίου.

HND in Sport and Exercise Sciences 

Το HND in Sport and Exercise Sciences είναι πρόγραμμα επαγγελματικής 
εξειδίκευσης που απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της 
φυσικής αγωγής, με έμφαση στην προπονητική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
θεωρητικά, εργαστηριακά αλλά και πρακτικά μαθήματα προπονητικής στο 
άθλημα επιλογής του σπουδαστή, σε συνεργασία με αθλητικά κέντρα και 
συλλόγους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο 
δίπλωμα Επιπέδου 5 και μπορούν να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση 
πανεπιστημιακού πτυχίου Bachelor. 

Διάρκεια: 2 έτη 
Επίπεδο:5

 
Σε ποιους απευθύνεται:

•	 Απόφοιτους Λυκείου που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προ-
πονητική.

•	 Ερασιτέχνες αθλητές που θέλουν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα.

•	 Τέως αθλητές που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προπο-
νητική.

•	 Σπουδαστές / Αποφοίτους ΙΕΚ Προπονητικής (αναγνώριση μαθημάτων)

•	 Εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού χωρίς κά-
ποια πιστοποίηση γνώσεων (γυμναστήρια, προπονητικά κέντρα, αθλητικούς 
οργανισμούς κ.α.)

Executive Diploma in Sports Management

Από οικονομικής πλευράς η αθλητική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μοχλό 
της παγκόσμιας οικονομίας. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης 
στο Sports Management αφορά σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
αθλητισμού (φοιτητές, αθλητές, προπονητές, διοικητικά στελέχη, παράγοντες, 
κ.α.) και επιθυμούν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις, αλλά δε διαθέτουν το 
απαραίτητο υπόβαθρο στο αθλητικό management.

Σε ποιους απευθύνεται:

•	 Τελειόφοιτους φοιτητές & πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ ή τμημάτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ διοικητι-
κής κατεύθυνσης.

•	 Απόφοιτους ΙΕΚ Προπονητικής ή διοικητικής  κατεύθυνσης.
•	 Εργαζόμενους στο χώρο του Αθλητισμού (αθλητικούς συλλόγους, αθλητι-

κά κέντρα, εμπορικές επιχειρήσεις) χωρίς πιστοποιημένη γνώση στο Sports 
Management. 

•	 Αθλητές ή προπονητές, που θέλουν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις  στο 
χώρο του αθλητισμού.

•	 Αθλητικούς δημοσιογράφους.
•	 Επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, αθλητικών συλλόγων, αθλητικών 

κέντρων).

Διάρκεια: 120 ώρες (Block Teaching) 
Επίπεδο: 5
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Είπαν για εμάς

 «Μετά την ολοκλήρωση  των σπουδών μου στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα 
Θεολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας), αποφάσισα να 
ακολουθήσω  το δρόμο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
αυτή ήταν η πιο σοφή απόφαση της  μέχρι τώρα πορείας 
μου, καθώς ήταν η επιλογή που μου άνοιξε το δρόμο 
στην αγορά εργασίας. Η φοίτησή μου στο Mediterranean, 
σε συνδυασμό με το Career Office του Κολεγίου, μου 
παρείχαν όλα εκείνα τα εφόδια για να μπορέσω,  μέσα 

στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, να ξεκινήσω την καριέρα 
μου, να εκμεταλλευτώ  τις  προηγούμενες γνώσεις που είχα αποκομίσει και 
να εργάζομαι σήμερα στο περιοδικό Education life, κάνοντας τις δημόσιες 
σχέσεις του.»
Αναστασία Παπαδημητρίου
Απόφοιτη Executive Diploma in Marketing 

«Διάλεξα το πρόγραμμα HND Counselling and Psychology 
γιατί προσέφερε ένα πιστοποιημένο επαγγελματικό 
τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου με διεθνή 
αναγνώριση και δυνατότητα διάφορων επιλογών 
ακαδημαϊκής εξέλιξης. Τα μαθήματα γίνονταν με 
ιδιαίτερο τρόπο και οι καθηγητές μου με παρότρυναν στο 
να εμβαθύνω περισσότερο πάνω σε αυτά που μάθαινα. 
Το αποτέλεσμα ήταν να αγαπήσω τις σπουδές μου αλλά 
και το επάγγελμά μου. 

Αισθάνομαι τυχερή γιατί νιώθω πως έκτοτε άνοιξαν νέοι ορίζοντες για 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και διατηρώ τις επαφές μου με τον 
αγαπημένο μου χώρο σπουδών, που συνεχίζει να μου προσφέρει ενημέρωση 
μέσω των δωρεάν σεμιναρίων που διοργανώνει, καθώς και ευκαιρίες για 
ανέλιξη, όπως  συμμετοχή μου στις ημέρες καριέρας. Σήμερα έχω το δικό 
μου γραφείο συμβουλευτικής, κάνω ομιλίες σε ακαδημαϊκούς χώρους και 
φροντίζω να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου με τους τρόπους μου έμαθα εκεί.»
Ελευθερία Καββαδία, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Απόφοιτη HND Counselling & Psychology

«Έχοντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην 
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ  ήταν για μένα 
αναγκαιότητα να σπουδάσω Μηχανολογία.   Με 
δισταγμό αποφάσισα να επισκεφτώ το Mediterranean 
γιατί ήταν και από τα ελάχιστα κολέγια στην Αθήνα που 
πρόσφεραν την ειδικότητα αυτή. Αμέσως πείστηκα 
ότι είμαι σε έναν χώρο σοβαρό με οργανωμένο και 
ευέλικτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα.  
Παρότι με δυσκολίες ερχόμουν να παρακολουθήσω 

τα μαθήματα μετά την εργασία μου και κάνοντας πολλά χιλιόμετρα 
καθώς διαμένω εκτός Αθηνών, με σιγουριά πλέον μπορώ να πω ότι οι 
κόποι μου ανταμείφτηκαν. Έχω τώρα στα χέρια μου το πτυχίο HND και οι 
εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησα μου άνοιξαν αυτόματα άλλους 
ορίζοντες  επαγγελματικά  αλλά και προσωπικά.»
Νίκος Μακρής
Απόφοιτος HND Mechanical Engineering 

«Όσο περισσότερα χιλιόμετρα κάλυπτα στο κοντέρ 
της επαγγελματικής διαδρομής μου, τόσο πιο πολύ 
μεγάλωνε η ανάγκη μου για γνώση και απαντήσεις 
σε διάφορα ζητήματα που με απασχολούσαν, σχετικά 
αλλά και μη σχετικά με τη δημοσιογραφική δουλειά 
μου. Ως εργαζόμενη και μητέρα δυο μικρών παιδιών, η 
φοίτηση σε ένα πανεπιστημιακού επιπέδου κολεγιακό 
πρόγραμμα φάνταζε αδύνατη, εκτός κι αν περιόριζα 
τον ύπνο μου στις 3 ώρες την ημέρα! Όμως στο part 

time πρόγραμμα HND in Counseling and Psychology του Mediterranean, 
βρήκα έναν ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο εισαγωγής στην Ψυχολογία και 
τη Συμβουλευτική. Με πολλά βιωματικά μαθήματα και παρακολούθηση των 
διαλέξεων ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, βίωσα τη χαρά της φοίτησης με  
σχεδόν εφηβικό ενθουσιασμό. Τόσο το επίπεδο των σπουδών, όσο και οι 
έμπειροι και καταρτισμένοι καθηγητές μου, δικαίωσαν απόλυτα την επιλογή 
μου. Έννοιες όπως, «αυτοεκτίμηση» και «ανθρώπινες σχέσεις» πήραν 
ουσιαστικότερη διάσταση στο μυαλό μου, ενώ κατανόησα καλύτερα τον 
ρόλο μου ως μητέρα και γυναίκα. Μετά από αυτή την εμπειρία, αποφάσισα 
να συνεχίσω περαιτέρω τις σπουδές μου και ν’ ασχοληθώ επαγγελματικά με 
τη Συμβουλευτική Ψυχολογία, η οποία ούτως ή άλλως έχει φέρει καινούργιο 
αέρα στον τρόπο που αντιμετωπίζω τη Δημοσιογραφία.»
Νέτη Φίλια, Δημοσιογράφος – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Απόφοιτη HND in Counseling and Psychology 

«Η φοίτησή  μου στο Mediterranean ήταν  μια πολύ 
ωραία εμπειρία.  Βρέθηκα  και πάλι μετά από πολλά 
χρόνια, σε εκπαιδευτικό περιβάλλον και μάλιστα ως 
σπουδάστρια. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο διοικητικό 
προσωπικό για τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες 
υπηρεσίες τους. Για μένα η απόκτηση του Διπλώματος 
άλλαξε ριζικά την ζωή μου, καθώς ήταν το εισιτήριο για 
την επαγγελματική μου ανέλιξη.  Είμαι Οδοντίατρος με 

πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στον χώρο της υγείας και το Executive Diploma 
in Health Care Management έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της 
επαγγελματικής μου θέσης.  Σήμερα τελώ χρέη Διοικήτριας στο Νοσοκομείο 
Αττικόν.»
Ευαγγελία Γιαννακάκου, Διοικήτρια  Νοσοκομείου «Αττικόν»
Απόφοιτη προγράμματος Executive Diploma in Health Care 
Management 

«Υπηρετώντας στην Ελληνική Αστυνομία παραπάνω 
από μια δεκαετία αισθάνθηκα την ανάγκη να 
πραγματοποιήσω το όνειρο μου και να σπουδάσω 
αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Η παρακολούθηση του 
τμήματος HND στη Συμβουλευτική & Ψυχολογία και 
τα ουσιαστικά μαθήματα που διδάχτηκα με εφοδίασαν 
αυτοπεποίθηση και μου άνοιξαν νέους επαγγελματικούς 
ορίζοντες. Καθηγητές χωρίς ίχνος αλαζονείας, αλλά με 
ουσιαστική αγάπη προς τη διδασκαλία και το αντικείμενο 

τους, μας έμαθαν ότι η αξία της συστηματικής μελέτης δεν είναι μόνο η 
εξασφάλιση ενός καλού βαθμού, αλλά η απόκτηση χρήσιμων γνώσεων που 
είναι πια αναγκαίες στην αγορά εργασίας. Το πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα 
σπουδών είναι άρτια προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου 
και δίνει τη δυνατότητα σε ώριμα άτομα να εξασκήσουν το επάγγελμα του 
Συμβούλου Ψυχικής Υγείας άμεσα μετά την απόκτηση του τίτλου. Στη δική μου 
περίπτωση η απόκτηση του τίτλου HND μου έδωσε την δυνατότητα ανέλιξης 
και αλλαγής καριέρας στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.»
Δημήτριος Καπαραλιώτης, Αστυνομικός 
Απόφοιτος HND in Counseling & Psychology

«Είμαι απόφοιτη του Φιλολογικού Τμήματος του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Φέτος ολοκληρώνω το επαγγελματικό πρόγραμμα 
εξειδίκευσης πάνω στις δημόσιες σχέσεις, Executive 
Diploma in PR, που προσφέρει το Mediterranean 
μέσω του London Center of Management. Επέλεξα 
να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Κολλέγιο γιατί 
πιστεύω ότι το πτυχίο μου στις Δημόσιες Σχέσεις θα 
αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την καριέρα μου.  Το 

πρόγραμμα Executive Diploma in Public Relations είναι σύγχρονο, πρακτικό 
και διδάσκουν σε αυτό εξαιρετικοί καθηγητές.  Είμαι πολύ ευχαριστημένη 
από τις σπουδές μου στο κολέγιο!»
Αρετή Παπαδημητρίου
Απόφοιτη Executive Diploma in Public Relations

«Έχοντας ήδη μια 8ετή καριέρα στον τομέα της 
Γραφιστικής αποφάσισα να σπουδάσω Ψυχολογία στο 
Mediterranean. Στην απόφασή μου αυτή οδηγήθηκα 
από την μεγάλη μου αγάπη για τον άνθρωπο και την 
ψυχή του. Από τις σπουδές μου πήρα τις γνώσεις 
και δημιούργησα τις εμπειρίες που χρειαζόμουν, 
ώστε σήμερα να εργάζομαι στο δικό μου χώρο ως 
ψυχοθεραπεύτρια  με αίσθημα ευθύνης, δεοντολογίας 
και σεβασμό προς τον άνθρωπο.»

Αμαλία Καπουλέα
Απόφοιτη HND Counselling & Psychology



116 117

Mediterranean 
Professional Studies

1. Είμαστε ο πληρέστερος φορέας Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, 
καθώς προσφέρουμε πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα 
σπουδών σε ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων – από Ψυχολογία και 
Συμβουλευτική έως Δίκτυα Υπολογιστών και Ενέργεια – με στόχο να 
καλύπτουμε τις συνεχείς ανάγκες εκπαίδευσης του σύγχρονου εργαζόμενου.

2. Αποτελούμε φυσική συνέχεια του Mediterranean College, του 
Κολεγίου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και ιστορική διαδρομή στην Ελλάδα 
από το 1977, ακολουθώντας τα εκπαιδευτικά πρότυπα των πιο διάσημων 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ανά την υφήλιο (Lifelong Learning 
Departments).

3. Σε έναν κόσμο διεθνοποιημένο, προσφέρουμε πιστοποιημένα και 
ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά διαβαθμισμένα προγράμματα σπουδών 
σε σύμπραξη με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 

4. Στα προγράμματά μας διδάσκουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί καθηγητές και 
ερευνητές, έμπειροι επαγγελματίες και καταξιωμένα στελέχη και σύμβουλοι 
επιχειρήσεων. 

5. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα ευρύτατο κοινό, διαθέτοντας ευέλικτα 
προγράμματα σπουδών που παρέχονται σε εβδομαδιαία βάση (regular 
classes), συμπυκνωμένη διδασκαλία (block teaching) ή εξ΄ αποστάσεως 
φοίτηση (distance learning).

...Ηγείται και πρωτοπορεί 
στη Δια Βίου Μάθηση
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6. Τα προγράμματά μας διαθέτουν ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες 
(credits) και είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να επιτρέπουν τη συνέχιση 
σπουδών (transfer) για την απόκτηση αναγνωρισμένων Bachelor και Master.

7. Διαθέτουμε άρτιες υποδομές και υπηρεσίες υποστήριξης 
πανεπιστημιακού επιπέδου, όπως Βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, 
ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, κέντρο υπολογιστών, θεματικά 
εργαστήρια, τμήμα ακαδημαϊκής υποστήριξης, γραφείο καριέρας και 
συμβουλευτικό κέντρο.

8. Το εκπαιδευτικό μας έργο υποστηρίζεται από στρατηγικές συνεργασίες με 
κορυφαίους φορείς, εταιρίες, κέντρα και ΜΚΟ, που προσδίδουν αξιοπιστία 
και κύρος στα προγράμματά μας αλλά και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και 
έρευνας στους σπουδαστές μας.

9. Η εκπαίδευση των σπουδαστών μας εμπλουτίζεται από πλήθος 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως η διοργάνωση 
ανοιχτών ομιλιών, ημερίδων και workshops, η συμμετοχή σε επιστημονικά 
συνέδρια και η αρθογραφία σε κλαδικά και επιστημονικά περιοδικά.

10. Ανανεώνουμε διαρκώς τα προγράμματά μας, εμπλουτίζοντάς τα με 
νέες έρευνες, τεχνικές και επαγγελματικές πρακτικές, νέες τεχνολογίες 
και μελέτες περιπτώσεων, ώστε οι εκπαιδευόμενοί μας να είναι πλήρως 
καταρτισμένοι στις επαγγελματικές απαιτήσεις του σήμερα.

10 Reasons Why…
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