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Πιστοποιητικό στη
Δημοσιογραφία

Διδασκαλία

Το πρόγραμμα διδάσκεται από γνωστούς 

δημοσιογράφους και περιλαμβάνει 

διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας για 

ενήλικες, όπως διαλέξεις, προσομοιώσεις, 

εργαστήρια και παρουσιάσεις. Επίσης, 

πραγματοποιούνται επισκέψεις σε ΜΜΕ.

Αξιολόγηση 

Οι τρόποι αξιολόγησης εναπόκεινται στη φύση 

του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνει 

ρεπορτάζ και άλλα δημοσιογραφικά 

εγχειρήματα, ομαδικές εργασίες και 

παρουσιάσεις, εκφώνηση δελτίου, σύνταξη, 

γραπτή εξέταση. 

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου 

σπουδών απαιτείται η ολοκλήρωση 70 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 2 Εξάμηνα και 2 

μήνες Πρακτικής Άσκησης.

Τομείς Εργοδότησης

Αποφοιτώντας μπορείς να απασχοληθείς ή να 

ανελιχθείς έχοντας πλέον βασικές γνώσεις στο 

πεδίο της δημοσιογραφίας στη βιομηχανία των 

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

Εισαγωγή

Το Πιστοποιητικό Δημοσιογραφίας είναι το 

πρώτο και μοναδικό σήμερα αξιολογημένο και 

πιστοποιημένο (από τον ΔΙ.Π.Α.Ε) πρόγραμμα 

αυτού του κύκλου σπουδών που μπορεί να σου 

προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στον 

τομέα. Με τα εφόδια που θα αποκτήσεις στον 

δημοσιογραφικό λόγο μπορείς να χειριστείς 

κατάλληλα το ενδεδειγμένο ύφος. Με την 

εκπαίδευση στα διαφορετικά είδη ρεπορτάζ, θα 

αναπτύξεις τις τεχνικές που είναι απαραίτητες 

για ένα ανεξάρτητο και καταρτισμένο ρεπόρτερ. 

Με τη γνώση των βασικών θεωρητικών και 

πρακτικών στοιχείων της Διαδικτυακής 

Δημοσιογραφίας θα είσαι σε θέση να 

προσαρμοστείς στο σύγχρονο απαιτητικό 

περιβάλλον, ενώ μέσω της διδασκαλίας και της 

τριβής με την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο θα 

εξοικειωθείς με αρχές και κανόνες των πιο 

απαιτητικών Μέσων. Επιπρόσθετα, μπορείς να 

επιλέξεις να καταρτιστείς στο Μάρκετινγκ, να 

ενισχύσεις τα Αγγλικά σου, ή να ειδικευτείς 

στην Φωτο-Ειδησεογραφία. 

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες επιπέδου 

Πιστοποιητικού στην Δημοσιογραφία. Τα 

προσόντα του προγράμματος στοχεύουν στην 

ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης στην 

Ανώτερη Εκπαίδευση και στη βελτίωση των 

προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

των αποφοίτων του. 

ΔΙΠΑΕ
CYQAA

Πιστοποιητικό στη Το πρόγραμμα 
Δημοσιογραφία είναι πιστοποιημένο 

από το Φορέα Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε)

Διδάσκεται 
στα Ελληνικά

[Certificate in Journalism]

Κτηριακές Εγκαταστάσεις
Alexander College, Λάρνακα

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά

Διάρκεια
1 Έτος, (2 εξάμηνα, + 2 μήνες 
Πρακτικής Άσκησης)

Μαθήματα
Aπογευματινά, 3 φορές την εβδομάδα

Κριτήρια Εισδοχής

   Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας 
   Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο 
   από την Κυπριακή Δημοκρατία
 
   Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Κρατική  Επιχορήγηση
Μέχρι €3417  



ΔηIt is the intention of the College to deliver the 

course/modules as published in this brochure. To 

ensure our provision is kept relevant and current, 

the College may change, combine or withdraw 

courses/modules without prior notice, in response 

to stakeholder feedback or limited demand.

CJOUR 111 - Εισαγωγή στην Δημοσιογραφία

CJOUR 112 - Είδη Ρεπορτάζ

CJOUR 113 - Δημοσιογραφικός λόγος

CJOUR 114 - Τεχνικές Συνέντευξης

CJOUR 115 - Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στη 

Διαδικτυακή Δημοσιογραφία                    

CJOUR 121 - Τηλεόραση

CJOUR 122 - Ραδιόφωνο  

CJOUR 125 - Πρακτική Εφαρμογή

CJOUR 124 - Διερευνητική Δημοσιογραφία

   ---            Mάθημα Επιλογής

                   (Ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής πιο κάτω) 

6

6

6

6

6

6

6

8

6

4

4

4

4

 Εξάμηνο      Κωδικός - Τίτλος Μαθήματος                                                 ECTS*    

 Εξάμηνο      Κωδικός - Τίτλος Μαθήματος                                                 ECTS*    

CJOUR 200 - Πρακτική Άσκηση (8 εβδομάδες)

Να εισαγάγει τους φοιτητές σε θεωρητικά 

και πρακτικά στοιχεία ενός φάσματος του 

πεδίου της δημοσιογραφίας 

Να καταρτίσει τους φοιτητές σε 

προσεγγίσεις διαφόρων τύπων ρεπορτάζ. 

Να μυήσει τους φοιτητές στη διαδικασία 

παραγωγής δημοσιογραφικών κειμένων. 

Να παρέχει βασικές μεθοδολογικές 

γνώσεις για τις τεχνικές στα διάφορα 

είδη συνεντεύξεων. 

Να αναπτύξει τις ικανότητες της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα εντός του 

τομέα 

Να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτονομίας 

στην διαχείριση αποστολών και ευθυνών  

στα πλαίσια του τομέα 

Να προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες και 

εμπειρία προσαρμογής στις δομές και 

λειτουργίες των οργανισμών ΜΜΕ μέσα 

από προσομοίωση και πρακτική άσκηση. 

Στόχοι του Προγράμματος ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Mαθ μ τή α α Επιλογής

ENG 01       - Αγγλικά 

CJOUR 123 - Φωτο-ειδησεογραφία 

CJOUR 126 - Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Επιλέξτε ένα από τα τρία Μαθήματα Επιλογής για φοίτηση στο Β' Εξάμηνο



Larnaca (Main):
2 Artas Street, Aradippou 7102, Larnaca

Tel: (+357) 24532373 

Email: info@alexander.ac.cy

Web: www.alexander.ac.cy

Paphos:
88 Tassos Papadopoulos Ave., 8026 Paphos

Tel: (+357) 26272323 

Email: info@alexander.ac.cy

Web: www.alexander.ac.cy 
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