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•	 Λογιστική	και	Χρηματοοικονομικά 
 (Accounting and Finance) 
 ΠΤΥΧΙΟ ΒΑ (Honours)

Tο πρόγραμμα αυτό προσφέρεται, με την έγκριση του 
Κυπριακού κράτους, από το Intercollege στη Λεμεσό 
και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου Αγγλικού 
Πανεπιστημίου χωρίς να απαιτείται η φοίτηση στην 
Αγγλία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην 
παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν 
στους κατόχους του Πτυχίου να εργοδοτηθούν 
σε Ελεγκτικά Γραφεία, λογιστήρια εταιρειών και 
οργανισμών, αλλά και γενικότερα σε οργανισμούς 
που χρειάζονται στελέχη με πολύ καλές γνώσεις 
της Λογιστικής. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του 
προγράμματος είναι ότι προσφέρει το μέγιστο αριθμό 
εξαιρέσεων (εννέα συνολικά) από τις εξετάσεις των 
επαγγελματιών λογιστών (ACCA), διευκολύνοντας 
έτσι όσους επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως 
επαγγελματίες ελεγκτές.

•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων 
 (Business Administration)
 ΠΤΥΧΙΟ BA (Honours) 

(Κατευθύνσεις: Management, Marketing, Management 
Information Systems)

Tο πρόγραμμα αυτό προσφέρεται, με την έγκριση 
του Κυπριακού κράτους, από το Intercollege στη 
Λεμεσό και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου 
Αγγλικού Πανεπιστημίου χωρίς να απαιτείται η 
φοίτηση στην Αγγλία. Τα μαθήματα του προγράμματος 
προετοιμάζουν τους φοιτητές να κάνουν καριέρα ως 
διευθυντικά στελέχη στον κόσμο των επιχειρήσεων 
ή να δημιουργήσουν και αναπτύξουν τη δική τους 
επιχείρηση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μιας κάποιας 
εξειδίκευσης στη Διοίκηση (Management) ή στο 
Μάρκετινγκ ή στα Διοικητικά Συστήματα Πληροφοριών, 
μια κατεύθυνση που συγκεντρώνεται στους τρόπους 
που οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν 
τη σύγχρονη τεχνολογία για να συλλέξουν, 
αρχειοθετήσουν και επεξεργαστούν πληροφορίες που 
τους είναι χρήσιμες για την ανάπτυξή τους.
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•	Αισθητική,	ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ / ΠΤΥΧΙΟ
•	Κομμωτική,	ΔΙΠΛΩΜΑ

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών απευθύνονται σε εσένα που 
επιθυμείς να δραστηριοποιηθείς στο χώρο της ομορφιάς και της 
ευεξίας. Αποφοιτώντας από τα συγκεκριμένα προγράμματα θα 
είσαι ικανός να απασχοληθείς με επιτυχία σε έναν κλάδο που 
παρουσιάζει ανάπτυξη, ακόμα και σήμερα. Όλα τα προγράμματα 
σου δίνουν τη δυνατότητα φοίτησης, μέσω ενός μελετημένου 
συνδυασμού θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, σε θέματα 
που έχουν άμεση σχέση με την ομορφιά και την υγεία, σύμφωνα 
πάντα με τις τελευταίες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις, και 
τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

•	Βρεφονηπιοκομικά,	ΔΙΠΛΩΜΑ

Ως Ειδικός Προσχολικής Αγωγής, είσαι ο ειδικός 
λειτουργός ο οποίος, με αυξημένη ευαισθησία 
και ευρεία πνευματική καλλιέργεια, θα διδάξεις 
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας τους τρόπους 
έκφρασης, την τήρηση της τάξης και της υγιεινής, 
τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες 
και γενικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα 
συμβάλουν στη σωστή κοινωνικοποίησή τους. 
Ο ρόλος σου είναι μείζονος σημασίας, καθώς 
ασχολείσαι με την ψυχοσωματική εξέλιξη, τη 
διαπαιδαγώγηση, αλλά και την κοινωνικοποίηση 
των παιδιών, από τις πρώτες μέρες της ζωής τους 
μέχρι και την ηλικία των 6 ετών.

•	 Διαχείριση	Γραφείου	-	Γραμματειακά,	ΔΙΠΛΩΜΑ
•	 Διοίκηση	Γραφείου,	ΠΤΥΧΙΟ
•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων,	ΔΙΠΛΩΜΑ / ΠΤΥΧΙΟ
•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(κατεύθυνση	Μάρκετιγκ),	ΔΙΠΛΩΜΑ
•	 Βοηθός	Δικηγορικού	Γραφείου,	ΔΙΠΛΩΜΑ

Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα σου δώσουν 
γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες για να μπορέσεις 
να εργαστείς στις σύγχρονες επιχειρήσεις, να στήσεις 
ή/και να διαχειρίζεσαι τη δική σου οικογενειακή 
επιχείρηση ή, αν θέλεις, να συνεχίσεις τις σπουδές 
σου για να αποκτήσεις επιπρόσθετα προσόντα (όπως 
π.χ. πτυχίο).
Η φιλοσοφία του εφαρμοσμένου επιστημονικού 
μάνατζμεντ είναι διάχυτη στο σύνολο των 
προγραμμάτων, καθώς βασικό μέλημά μας είναι 
να σε εφοδιάσουμε και να σε εξοπλίσουμε με τις 
πρακτικές εκείνες γνώσεις που απαιτούνται από τις 
σύγχρονες επιχειρήσεις.

•	 Επισιτιστικές	Τέχνες/	Διοίκηση	Επισιτιστικών 
	 Τεχνών,	ΔΙΠΛΩΜΑ / ΠΤΥΧΙΟ
•	 Ξενοδοχειακές	Σπουδές/	Διοίκηση	Ξενοδοχείων,		
 ΔΙΠΛΩΜΑ / ΠΤΥΧΙΟ
•	 Ξενοδοχειακές	και	Τουριστικές	Σπουδές, 
 ΔΙΠΛΩΜΑ

Η συγκεκριμένη ομάδα προγραμμάτων σπουδών 
απευθύνεται σε εσένα που επιθυμείς να απασχοληθείς 
στον πιο δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο 
της κυπριακής αγοράς, τον τουρισμό. Η φοίτηση γίνεται 
με τον ιδανικό συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και 
πρακτικής επίδειξης, σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, με 
σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης, μέσα από τα προγράμματα 
εξασφαλίζεις τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, τη 
διεύθυνση τροφίμων και ποτών, τη θεωρία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και τη διεύθυνση 
ξενοδοχειακών και επισιτιστικών μονάδων.

•	Επιστήμη	του	Αθλητισμού,	ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Αν θέλεις να ασχοληθείς με την επιστήμη του αθλητισμού και να προσφέρεις εξειδικευμένες 
γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, τότε το 
πρόγραμμα αυτό καλύπτει κάθε σου φιλοδοξία. Το πρόγραμμα θα σου προσφέρει όλα εκείνα 
τα εφόδια που απαιτούνται ώστε να γίνεις ένας ικανός επαγγελματίας στο συναρπαστικό 
χώρο του αθλητισμού.

•	Λογιστική,	ΔΙΠΛΩΜΑ

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα που θέλουν να εργαστούν σε λογιστήρια και 
ελεγκτικά γραφεία ή θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε για πτυχίο στη Λογιστική είτε 
για να γίνουν επαγγελματίες ελεγκτές (π.χ. Certified Accountants). Το πρόγραμμα αυτό παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα εισδοχής στο δεύτερο έτος του πτυχιακού προγράμματος στη Λογιστική 
και τα Χρηματοοικονομικά του Πανεπιστημίου Middlesex που προσφέρεται από το Intercollege 
στη Λεμεσό.  Οι απόφοιτοί του μπορούν να διεκδικήσουν εξαιρέσεις από τις εξετάσεις των 
επαγγελματιών ελεγκτών (ACCA).

•	 Τεχνικός	Αερίων	Καυσίμων, 
 ΔΙΠΛΩΜΑ / ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
•	 Τεχνικός	Ηλεκτρολογίας,	ΔΙΠΛΩΜΑ
•	 Τεχνικός	Μηχανολογικών	Εγκαταστάσεων, 
 ΔΙΠΛΩΜΑ

Με τη συγκεκριμένη ομάδα προγραμμάτων, θα 
αποκτήσεις υψηλή ειδίκευση σε τεχνικά επαγγέλματα 
που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Θα 
μπορείς να απασχοληθείς στους τομείς της ενέργειας 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας τα 
πλέον κατάλληλα προσόντα και έχοντας φοιτήσει 
στα αρτιότερα εργαστήρια. Οι νέες εργαστηριακές 
υποδομές του Intercollege σου δίνουν τη δυνατότητα 
να εφαρμόσεις τη θεωρία στην πράξη, με τον πλέον 
άρτιο τρόπο. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει τα 
πλέον σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία, αποτελεί 
εχέγγυο για τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση που 
θα αποκτήσεις.

•	Μηχανική	Αυτοκινήτου, 
ΔΙΠΛΩΜΑ / ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Φοιτώντας στη συγκεκριμένη ειδικότητα θα αποκτήσεις 
όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα σε 
καταστήσουν ικανό να εργαστείς σε επαγγελματικούς 
χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες: Διάγνωσης/
ανεύρεσης βλαβών, ελέγχου καλής λειτουργίας, 
επισκευής και συντήρησης όλων των μηχανισμών 
και συστημάτων του αυτοκινήτου, ακολουθώντας τις 
τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή. Στα 
υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά 
μας θα αποκτήσεις, παράλληλα με τη θεωρητική γνώση, 
την απαραίτητη πρακτική κατάρτιση.

•	Τεχνολογία	Πληροφορικής,	ΔΙΠΛΩΜΑ
•	Τεχνολογία	Υπολογιστών,	ΔΙΠΛΩΜΑ

Με τα συγκεκριμένα προγράμματα σου δίνεται η 
ευκαιρία να απασχοληθείς σε τμήματα πληροφορικής, 
έχοντας τη θεωρητική αλλά και την πρακτική κατάρτιση 
τόσο στο σχεδιασμό προγραμμάτων και διαδικασιών 
λειτουργίας των υπολογιστών, όσο και στο σχεδιασμό 
λογισμικών προγραμμάτων. Θα ασχοληθείς με συστήματα 
υπολογιστών που αφορούν τόσο τα φυσικά εξαρτήματά 
τους (hardware) όσο και τα προγράμματα τους (software) 
και θα επικεντρωθείς στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον 
προγραμματισμό, τον τρόπο λειτουργίας και τη δικτύωση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων αυτοματοποιημένων 
μηχανών.

•	Υποκριτική	Τέχνη	-	Θέατρο,	ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Το επάγγελμα του ηθοποιού έχει πλέον μεταλλαχθεί. Δεν 
αρκεί πλέον μόνο το ταλέντο κάποιου στην υποκριτική τέχνη, 
αλλά απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στο χορό, τραγούδι, 
ορθοφωνία κ.α.  
Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
φοίτησης στην υποκριτική τέχνη που σου ανοίγει το δρόμο 
της επιτυχίας στο χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης και του 
κινηματογράφου.

•	Τεχνικός	Φαρμακείου,	ΔΙΠΛΩΜΑ

Τα συγκεκριμένα προγράμματα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να εργαστείς στον ευρύτερο 
κλάδο της υγείας, όπου θα προσφέρεις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο σε επαγγελματίες 
υγείας όσο και σε άτομα που έχουν ανάγκη φροντίδας. Τα προγράμματα σου προσφέρουν 
υψηλού επιπέδου γνώσεις και εκπαίδευση στις φυσικές και βιολογικές επιστήμες, καθώς 
επίσης και μια ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Το πτυχίο προσφέρεται 
σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο  Hertfordshire της Μεγάλης Βρετανίας.


