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Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στις

Επιστήμες Πληροφορικής

Με διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από διεθνώς 
καταξιωμένους, έμπειρους ερευνητές και επαγγελματίες του 

κλάδου της πληροφορικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής 

προσφέρει έναν άρτιο κορμό βασικών μαθημάτων, σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από τρεις 

ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της Πληροφορικής.
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MSIT: Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Γίνε ειδικός στην ασφάλεια ασύρματων 
και κινητών δικτύων, στα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας πληροφορικής και δεδομένων, 
στη διαχείριση κινδύνου, την κρυπτογράφηση, 
την αποκατάσταση δεδομένων μετά από 
κακόβουλες επιθέσεις και τη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης συνέχειας των λειτουργιών μιας 
επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
σπουδών Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών που προβλέπονται από τo 
διεθνές  Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων 
Πληροφορικής ISACA (Information Systems 
Audit and Control Association). 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου ΜSIT 
θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει ταυτόχρονα 
και ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας προς 
την απόκτηση της πιστοποίησης Certified 
Information Security Manager® (CISM®).

MSIT: Business Computing & Big Data 
Analytics

Ανάπτυξε τις δεξιότητές σου σε τομείς όπως: 
εξόρυξη δεδομένων (data-mining / data-
warehousing), big data analytics, τεχνητή 
νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση 
και εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα 
(social networks), ανάλυση και ανίχνευση 

προτύπων (pattern analysis and detection) 
και εφαρμογή των παραπάνω προηγμένων 
τεχνολογιών στις πραγματικές ανάγκες της 
σύγχρονης επιχείρησης.

MSIT: Mobile Application & Software 
Development

Γίνε περιζήτητος αναλυτής-σχεδιαστής-
προγραμματιστής εφαρμογών ηλεκτρονικού 
εμπορίου, συστημάτων υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων, αλλά και κάθε 
είδους ψυχαγωγικών (gaming) και άλλων 
responsive εφαρμογών για όλη την γκάμα 
των σύγχρονων φορητών έξυπνων συσκευών 
(smartphones, tablets, etc.).

Ξεκίνησε την καριέρα σου πριν καν 
ολοκληρώσεις τις σπουδές σου!

Απόκτησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας, αφού ήδη κατά τη διάρκεια 
των σπουδών σου θα έχεις τη δυνατότητα να: 

• Μάθεις πρώτος τις νέες τάσεις και εξελίξεις 
στον κλάδο της Πληροφορικής μέσα από 
σεμινάρια αναδυόμενων τεχνολογιών 

• Αποκτήσεις πιστοποιήσεις από διεθνώς 
αναγνωρισμένους φορείς όπως η Microsoft, 
το ISACA και η Cisco

• Αναπτύξεις το δικό σου portfolio με 
ερευνητικές μελέτες, έργα και πρωτότυπα 
συστήματα, τα οποία θα μπορείς να 
παρουσιάσεις σε υποψήφιους εργοδότες

• Αποκτήσεις μονάδες PDU (professional 
development units) σε τομείς όπως 
ασφάλεια πληροφοριών και διαχείριση 
έργων μέσω εργασιών που θα κάνεις στo 
πλαίσιο των μαθημάτων σου

• Αναπτύξεις κρίσιμες δεξιότητες για 
τη θεμελίωση ή/και προώθηση της 
προσωπικής σου επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής

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.


