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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αμερικανι κζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Πληροφορική
Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Πλθροφορικι (BSIT), οι
φοιτθτζσ αποκτοφν το κεωρθτικό υπόβακρο ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ Πλθροφορικισ,
κακϊσ και εκτενείσ πρακτικζσ γνϊςεισ ςε μεγάλο εφροσ βαςικϊν και νζων
τεχνολογιϊν. Επιπλζον, αναπτφςςουν δεξιότθτεσ όπωσ θ κριτικι ςκζψθ, θ
διαπροςωπικι επικοινωνία και θ διαχείριςθ ζργου, ςτοιχεία απαραίτθτα για τον
μελλοντικό, επιτυχθμζνο και πλιρωσ ενθμερωμζνο επαγγελματία του χϊρου τθσ
Πλθροφορικισ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική (BSIT) ανανεϊνεται κάκε χρόνο,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ, και υποςτθρίηεται από ςφγχρονα,
εξειδικευμζνα εργαςτιρια ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και προϊόντα του χϊρου,
όπωσ: Microsoft, Apple, Linux, Cisco.
Μερικά από τα πλεονεκτιματα του προγράμματοσ παρουςιάηονται ωσ εξισ:


Δυνατότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε πζντε διαφορετικοφσ τομείσ: Ανάπτυξθ
mobile εφαρμογϊν, Ανάπτυξθ web εφαρμογϊν, Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ
ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, Διαχείριςθ δικτφων, Διαχείριςθ ςυςτθμάτων.



Ευρφ φάςμα μακθμάτων επιλογισ, όπωσ Γραφικά Υπολογιςτϊν, Ανάπτυξθ &
Προγραμματιςμόσ Ψθφιακϊν Παιχνιδιϊν, Τεχνθτι Νοθμοςφνθ, Προθγμζνεσ
Αρχιτεκτονικζσ Υπολογιςτϊν.



Εξειδίκευςθ ςε τομείσ όπωσ ο ςχεδιαςμόσ δικτφων (networking), θ
διαχείριςθ ζργου ι θ επιχειρθματικότθτα.



Δυνατότθτα

απόκτθςθσ

διεκνϊσ

αναγνωριςμζνων

επαγγελματικϊν

πιςτοποιιςεων από εταιρείεσ όπωσ θ Microsoft και θ Cisco, ςε τομείσ όπωσ
τα δίκτυα ι θ διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων και ζργου.
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Ευζλικτο ωράριο με απογευματινά, βραδινά και e-Learning τμιματα, ϊςτε
να εξυπθρετοφνται όλοι οι ςυμμετζχοντεσ.



Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ εκ μζρουσ του διδακτικοφ
προςωπικοφ του προγράμματοσ, όςον αφορά τθν ακαδθμαϊκι και
επαγγελματικι ςταδιοδρομία των ςπουδαςτϊν.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα BSIT προετοιμάηει τουσ φοιτθτζσ για μια επιτυχθμζνθ
ςταδιοδρομία ςτον χϊρο τθσ Πλθροφορικισ. Οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν ζνα
ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ςτα πλαίςια του οποίου αποκτοφν
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, ενιςχφουν τθν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και
αναπτφςςουν διανοθτικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ. Το πρόγραμμα BSIT παρζχει
ςτουσ αποφοίτουσ τα απαραίτθτα εφόδια για να ςταδιοδρομιςουν ςτθν
Πλθροφορικι, ςτον Προγραμματιςμό/Ανάλυςθ Λογιςμικοφ, ςτθ Διαχείριςθ
Δικτφων, κακϊσ και ςτθν Τεχνθτι Νοθμοςφνθ.
Επιπλζον, αποκτοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ προκειμζνου να ςυνεχίςουν τισ
ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, απαιτοφνται 40 μακιματα (121
διδακτικζσ μονάδεσ), κακϊσ και 1 πτυχιακι εργαςία. Η διάρκεια του προγράμματοσ
για τουσ ςπουδαςτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα κατ’ ελάχιςτο, ενϊ οι
ςπουδαςτζσ μερικισ φοίτθςθσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα ςε 5 με 8
ζτθ, ανάλογα με τον αρικμό των μακθμάτων που επιλζγουν ανά εξάμθνο. Το
ακαδθμαϊκό ζτοσ αποτελείται από 2 εξάμθνα. Κάκε εξάμθνο είναι διάρκειασ 15
εβδομάδων.
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ΣΟΜΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
Εκτόσ από τα μακιματα για τθν απόκτθςθ Πτυχίου ςτθν Πλθροφορικι, οι φοιτθτζσ
μποροφν να επιλζξουν μακιματα με ςτόχο τθν απόκτθςθ εξειδίκευςθσ ςε ζναν
τομζα, κακϊσ και μακιματα που οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν
πιςτοποιιςεων για ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ (ι
εφαρμογϊν), ωσ ειδικοί δικτφων και διαχειριςτζσ ζργου.
Προτεινόμενοι Τομείσ Εξειδίκευςησ (mi nors) για το BSIT


Εξειδίκευςθ ςτα Δίκτυα (networking)



Εξειδίκευςθ ςτισ Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ



Εξειδίκευςθ ςτθ Διαχείριςθ Ζργου



Εξειδίκευςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα

Πιςτοποιήςεισ του BSIT


Microsoft Technology Associate (MTA) IT infrastructure Track



Microsoft Technology Associate (MTA) Database Track



Microsoft Technology Associate (MTA) Developer Track



Cisco Certified Network Associate (CCNA)

ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΓΝΩΕΩΝ
Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθν
Πλθροφορικι, οι φοιτθτζσ:


κα οικοδομιςουν ιςχυρζσ κεωρθτικζσ βάςεισ ςτουσ κφριουσ τομείσ τθσ
Πλθροφορικισ (δίκτυα, ανάπτυξθ εφαρμογϊν, διαχείριςθ ςυςτθμάτων),
αποκτϊντασ ςθμαντικό προβάδιςμα ςτθν αγορά εργαςίασ του κλάδου, από
το ςτάδιο πριν τθν πϊλθςθ (pre-sales) μζχρι τθν εμπορικι διάκεςθ και τθν
τεχνικι υποςτιριξθ,
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κα αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ζναν ι περιςςότερουσ τομείσ
εξειδίκευςθσ

τθσ

αρεςκείασ

τουσ,

λαμβάνοντασ

τισ

αντίςτοιχεσ

επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ με διεκνι αναγνϊριςθ,


κα αναπτφξουν εξαιρετικζσ ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςτον αγγλικό γραπτό
και προφορικό λόγο, ειδικά ςτον τομζα τθσ Πλθροφορικισ,



κα μποροφν να διαβλζπουν τισ εξελίξεισ ςτον κλάδο τθσ Πλθροφορικισ και,
εν ςυνεχεία, να αξιολογοφν τθν πικανι χριςθ μιασ νζασ τεχνολογίασ ςε
άτομα ι οργανιςμοφσ,



κα ζχουν εφοδιαςτεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, προκειμζνου να
ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.
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