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Πτυχίο Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Η Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Frederick είναι το πρόγραμμα σπουδών με τη μεγαλύτερη ιστορία στον 
τομέα της Επικοινωνίας στην Κύπρο, έχοντας συμπληρώσει τριάντα χρόνια λειτουργίας. Οι απόφοιτοι/ες του 
προγράμματος κατέχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας, στελεχώνοντας όλα τα Μέσα Επικοινωνίας καθώς 
και άλλους οργανισμούς. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει υψηλή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και να 
προωθεί την έρευνα στους τομείς της Δημοσιογραφίας, των Μέσων Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Επιλέγοντας να σπουδάσεις Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Frederick θα αποκτήσεις το αναγκαίο θεωρητικό 
υπόβαθρο και κριτική σκέψη, αλλά και πρακτικές ικανότητες για κατανόηση, ανάλυση και ερμηνεία των 
γεγονότων. Ως δημοσιογράφος, θα αναπτύξεις τις δεξιότητες της συλλογής, επεξεργασίας και μετάδοσης 
πληροφοριών, χρησιμοποιώντας όλα τα Μέσα Επικοινωνίας: εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
online μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς το πεδίο της Δημοσιογραφίας διευρύνεται, έχεις σήμερα πληθώρα επιλογών καριέρας. Πέρα από 
τους τομείς της Δημοσιογραφίας και των Μέσων Επικοινωνίας, το πτυχίο σου είναι προσόν σε τομείς όπως η 
διαφήμιση (σε θέσεις copywriter, digital copywriter), οι έρευνες αγοράς, τα πολυμέσα, οι δημόσιες σχέσεις, η 
επικοινωνιολογία. Θα μπορείς να εργαστείς στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο, σε θέσεις που άπτονται 
της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας.

Επικοινώνησέ την σωστά

Η πληροφορία 
είναι παντού!

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η Δημοσιογραφία και τα Μέσα Επικοινωνίας είναι 
πηγές ενημέρωσης και συντελεστές διαμόρφωσης της πραγματικότητας: είτε 
πρόκειται για τις εξελίξεις της πανδημίας, τα πολιτικά και οικονομικά θέματα, είτε 
πρόκειται για τα αθλητικά, την επιμόρφωση, την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.

Στο Πρόγραμμα λειτουργεί το Ινστιτούτο 
Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Ερευνών με σκοπό 
την πολύπλευρη ανάλυση των Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας και της σχέσης τους με την κοινωνία, την 
πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία στην Κύπρο.
 

Οι απόφοιτοι/ες έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται για να εργαστούν ως δημοσιογράφοι, 
συντάκτες/τριες, παρουσιαστές/τριες, ή υπεύθυνοι 
δημοσίων σχέσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς όπως πρεσβείες, πολιτικά κόμματα, 
οργανώσεις ή αθλητικές ομάδες.

Μέσα από πρακτική άσκηση και εργαστήρια, θα 
αναπτύξεις επαγγελματικές δεξιότητες και θα 
εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι ευκαιρίες άμεσης πρόσληψης είναι πολλές και 
προσφέρονται για ένα δυναμικό μέλλον στο ευρύ 
πεδίο της Επικοινωνίας, που συνεχώς αλλάζει και 
εξελίσσεται.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Κοινωνικοί και Πολιτικοί 
Επιστήμονες, Επικοινωνιολόγοι και Δημοσιογράφοι 
και άλλοι/ες ακαδημαϊκοί, που συνδυάζουν 
την ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμοσμένη 
δημοσιογραφία.

«Ο καλός δημοσιογράφος και τα ΜΜΕ που κάνουν 
καλά τη δουλειά τους, βοηθούν την κοινωνία να 
δουλέψει, βοηθούν τη δημοκρατία να εδραιωθεί»



Μην μεταφέρεις ό,τι άκουσες και διάβασες αν 
δεν διερευνήσεις και διασταυρώσεις πρώτα. 
Βασική αρχή της δημοσιογραφίας την οποία 
καταξιωμένοι/ες καθηγητές/τριες μού καλλιέργησαν 
στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, για να έχω σήμερα 
ως βασικά στοιχεία στη δημιουργία ρεπορτάζ 
την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και την 
αληθοφάνεια.
Πέτρος Πετρή,
απόφοιτος, 
Δημοσιογράφος Reporter

Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου 
Frederick είχα καθηγητές και καθηγήτριες που με 
μπόλιασαν με διορατικότητα, επιμονή, πάθος και 
αυτοπεποίθηση.
Σίμος Παφίτης,
απόφοιτος, 
Αρχισυντάκτης goal.com.cy

Κομβικό σημείο στην πορεία μας είναι η αφετηρία 
– για μένα αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το 
Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας. Εκείνες οι βάσεις 
ήταν το στέρεο έδαφος για να τολμήσω τα επόμενά 
μου βήματα, όταν πέρασα πλέον από τη θεωρία 
στην πράξη. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, ειδικά, 
που με βρίσκει σε μια εταιρεία εκτός του εκδοτικού 
χώρου, αισθάνομαι ότι μπορώ να αξιολογήσω 
εκείνα τα πρώτα εφόδια και να πω με βεβαιότητα 
πως αποδείχτηκαν πολύτιμα και καθοριστικά για τη 
δημοσιογραφική μου καριέρα.
Πιερής Παναγή,
απόφοιτος, 
Senior Officer Marketing and Communications, 
Hermes Airports

Το πτυχίο του Πανεπιστημίου Frederick ήταν 
εισιτήριο για την καριέρα μου. Τότε εργαζόμουν 
στο ραδιόφωνο, αλλά τα μαθήματα για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ, μοντάζ αλλά και εφημερίδα, με 
βοήθησαν όταν πέρασα στην τηλεόραση και την 
εφημερίδα.
Ραλλή Παπαγεωργίου,
απόφοιτη, 
Δημοσιογράφος ΚΥΠΕ

Στο Πανεπιστήμιο Frederick είχα όλη τη στήριξη 
που χρειαζόμουν για να αποκτήσω πτυχίο 
δημοσιογραφίας παρά το δύσκολο εργασιακό μου 
πρόγραμμα.
Βίβιαν Κανάρη,
απόφοιτη, 
Δημοσιογράφος ΡΙΚ

Έμπνευση, σκληρή δουλειά, δημιουργία, 
μεθοδικότητα, εργασίες, διάλογος, κείμενα, μεράκι, 
επιστημοσύνη, γνώση και εμπειρία. Όλα μαζί κι 
άλλα τόσα οδηγούν στο μονοπάτι της αναζήτησης 
μέσα από διαρκή αμφισβήτηση, καθορίζοντας ίσως 
το πιο σημαντικό που έχει ένα πρόγραμμα -ειδικά 
Δημοσιογραφίας- να δώσει στους φοιτητές του: 
την κριτική σκέψη. Με αυτά ως εφόδια, εξαιρετικό 
ακαδημαϊκό προσωπικό και με παράλληλη 
ώθηση για πρακτική εξάσκηση, το πρόγραμμα 
Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick 
αποτελεί κορυφαία επιλογή για σπουδές στην 
Κύπρο.
Αντρέας Κωστουρής,
απόφοιτος, 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
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