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Προπτυχιακό πρόγραμμα 

στην Πληροφορική

Η φοίτηση στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική σου 
εξασφαλίζει άρτια θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική εξάσκηση 

σε καίριους τομείς της Πληροφορικής όπως: σχεδιασμό δικτύων, βάσεις 
δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού και διαχείριση συστημάτων. Μετά την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού, μπορείς να επιλέξεις μία από 
πέντε κατευθύνσεις εξειδίκευσης σε ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς 

του κλάδου, με πλέον πρόσφατη προσθήκη τη νέα εξειδίκευση 
στην ανάπτυξη παιχνιδιών. Χάρη στο σύστημα προσωπικής 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης, καθώς και στον μικρό αριθμό 
φοιτητών ανά τμήμα, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα 

εξετάσουν εξατομικευμένα τις προσωπικές σου ανάγκες και 
προτιμήσεις ώστε να έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις τα δικά 

σου ιδιαίτερα ταλέντα και συγκριτικά πλεονεκτήματα προς την 
υλοποίηση των προσωπικών σου στόχων.
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Απόκτησε γερές βάσεις στους κύριους τομείς 
της Πληροφορικής και μετά εξειδικεύσου 
σε μία από πέντε σύγχρονες και περιζήτητες 
κατευθύνσεις:

•  Ανάπτυξη mobile εφαρμογών

•  Ανάπτυξη web εφαρμογών

•  Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών 
παιχνιδιών

•  Διαχείριση δικτύων

•  Διαχείριση συστημάτων

Ξεκίνησε την καριέρα σου ενώ ακόμα 
σπουδάζεις!

Ως φοιτητής του Προπτυχιακού 
Προγράμματος στην Πληροφορική θα 
μπορείς να:

•  Αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες στα κύρια 
λειτουργικά συστήματα, τους εξυπηρετητές 
(servers) και τον εξοπλισμό δικτύων που 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε εταιρείες στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Επιπλέον θα έχεις 
τη δυνατότητα να κάνεις πρακτική εξάσκηση 
στα ειδικά εργαστήρια για προϊόντα των 
Cisco, Apple, Linux, IBM και Microsoft

•  Αποκτήσεις, επιπλέον του πτυχίου σου, 
διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις από κορυφαίους φορείς 
όπως η Microsoft (Microsoft Certified 
Solutions Associate - MCSA) και η Cisco 
(Cisco Certified Network Associate - 
CCNA)

•  Εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου στην 
Πληροφορική με τις λεγόμενες «ήπιες» 
ή μη τεχνικές δεξιότητες (soft skills) 
που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας, όπως στην προφορική και 
γραπτή επικοινωνία, τη διαχείριση έργου 
και την κριτική σκέψη

•  Εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης σε νεοφυείς και άλλες 
επιχειρήσεις

•  Δημιουργήσεις το προσωπικό σου 
χαρτοφυλάκιο (portfolio) εφαρμογών 
και άλλων έργων που θα ολοκληρώσεις 
κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, το 
οποίο θα μπορείς να επιδείξεις στους 
υποψήφιους εργοδότες σου

•  Ολοκληρώσεις την πτυχιακή σου εργασία 
σε συνεργασία με εταιρείες Πληροφορικής 
ή και πολυεθνικές εταιρείες άλλων κλάδων

Προπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική

Το Hellenic American College και το 
Hellenic American University κάνουν δεκτούς 
σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, 
εθνικής και εθνοτικής καταγωγής,  φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, 
θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, ή 
της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα 
δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και 
δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι 
διαθέσιμα στους σπουδαστές.

Το Hellenic American College προσφέρει 
αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά προγράμματα 
του Hellenic American University 
(New Hampshire, USA). Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές 
λαμβάνουν το πτυχίο τους απευθείας από 
το Hellenic American University.

To Hellenic American University είναι 
πιστοποιημένο από την Επιτροπή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE).

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του 
Hellenic American University ελέγχονται 
θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό 
τη διαρκή αξιολόγηση της Αρχής 
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ που πλέον 
ονομάζεται Επιτροπή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.


