
BSc Hons International Hospitality Management
Πτυχίο στη Διεθνή Διοίκηση Φιλοξενίας

Εισαγωγή στις Σπουδές Πτυχίου 1
Διοίκηση στην Πράξη
Πληροφορική και Στατιστική για Διοίκηση
Εισαγωγή στις Σπουδές Πτυχίου 2
Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά
Το Περιβάλλον Φιλοξενίας

Εκμάθηση σε Εργασιακό Περιβάλλον 1 + πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού
Το Περιεχόμενο της Διεθνής Βιομηχανίας Φιλοξενίας
Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Διαχείρισης για τις Βιομηχανίες Υπηρεσιών
Διοίκηση του Διεθνούς Εργατικού Δυναμικού
Βασικά Στοιχεία της Επιχείρησης για τις Βιομηχανίες Υπηρεσιών
Διοίκηση Λειτουργίας Τροφίμων και Ποτών

Εκμάθηση σε Εργασιακό Περιβάλλον 2 + προαιρετική άσκηση κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού
Παγκόσμια Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας
Μέθοδοι Έρευνας για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία
Μάρκετινγκ στον Τομέα Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Διεθνής Γαστρονομία
Διοίκηση Λειτουργίας Υποδοχής

Πτυχιακή εργασία (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα)
Προοπτικές Παγκόσμιας Βιομηχανίας Τουρισμού
Διαχείριση Ειδικών Εκδηλώσεων
Στρατηγική Διοίκηση Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία
Διοίκηση Βιώσιμου Τουρισμού

Ενσωματώνει τόσο ειδικές ενότητες στον τουρισμό και στην φιλοξενία όσο και γενικές
επιχειρηματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς πρακτικές φιλοξενίας.
Εστιάζει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια του
μαθήματος χτίζοντας πολλαπλές απαραίτητες δεξιότητες.
Είναι εστιασμένος στις διεθνής πρακτικές πάνω στην μελέτη της διαχείρισης
φιλοξενίας.
Είναι ένας επαγγελματικά προσανατολισμένος τίτλος που προσφέρει πολλαπλές
εμπειρίες εντός και εκτός των χώρων του κολεγίου.
Προσφέρει εκτεταμένη περίοδο πρακτικής άσκησης μέχρι και 8 μηνών και μια συνεχή
ευκαιρία σύνδεσης με αξιόπιστους εργοδότες από το αναπτυσσόμενο επαγγελματικό
δίκτυο του New York College.

Το πανεπιστημιακό πτυχίο στη Διεθνή Διοίκηση Φιλοξενίας στο New York College σας
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και
δεξιότητες για να εργαστείτε άμεσα στην τουριστική βιομηχανία, τον ταχύτερα
αναπτυσσόμενο κλάδο στον κόσμο με μια τεράστια ποικιλία ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Τι θα σπουδάσετε:
Επίπεδο 3:

Επίπεδο 4:

Επίπεδο 5:

Επίπεδο 6:

Γιατί να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα:
Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών BSc Hons στη Διεθνή Διοίκηση Φιλοξενίας:

Διάρκεια: Τέσσερα (4) χρόνια – 
 Είσοδος στο Επίπεδο 3
Γλώσσα διδασκαλίας: 1 χρόνο
Ελληνικά + 3 χρόνια Αγγλικά
Ακαδημαϊκά Εξάμηνα: Δύο (2)

Απολυτήριο Λυκείου
Αγγλική Γλώσσα Επιπέδου IELTS 5.0   
 ή αντίστοιχο

Διάρκεια: Τρία (3) χρόνια – Άμεση
Είσοδος στο Επίπεδο 4
Γλώσσα διδασκαλίας: 3 χρόνια Αγγλικά
Ακαδημαϊκά Εξάμηνα: Δύο (2)

Απολυτήριο Λυκείου – 15+
Αγγλική Γλώσσα Επιπέδου IELTS 6.0   
 ή αντίστοιχο

Ο κλάδος του τουρισμού και της
φιλοξενίας είναι ένας σημαντικός
εργοδότης παγκοσμίως με μια
τεράστια ποικιλία θέσεων εργασίας
και επιλογές σταδιοδρομίας.
Παρατηρείται εκθετική αύξηση θέσεων
ακολουθούμενη από μεγάλες
επενδύσεις σε νέες ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και
παγκοσμίως.
Η περίοδος τοποθέτησης στην εργασία
επιτρέπει στους φοιτητές να
αποφοιτήσουν με εργασιακή εμπειρία
που τους καθιστά επιθυμητούς από
τους εργοδότες φιλοξενίας. Το 30%
των φοιτητών μας ακολουθεί μια
καριέρα στις εταιρείες στις οποίες
έκαναν την πρακτική τους άσκηση.
Το επαγγελματικό δίκτυο του New
York College βοηθά ενεργά τους
πτυχιούχους να απασχοληθούν στον
τομέα. Πάνω από το 90% των
φοιτητών βρίσκουν δουλειά στον
κλάδο αμέσως μετά την
αποφοίτησή τους.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

Programme: 
BSc Hons Διεθνή Διοίκηση Φιλοξενίας

Award: 
BSc Honours – Προπτυχιακός τίτλος

ECTS: 240

Για το τετραετές πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Για το τριετές πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

ΚΑΡΙΕΡΑ



BSc Hons International Hospitality Management

Stage C for IFP and Pre-Masters
Business In Practice
ICT and Statistics for Business
Stage D for IFP and Pre-Masters
Applied Business Finance
The Hospitality Environment

Work Based Learning 1 – plus work placement during the summer
The International Hospitality Industry in Context
Academic Management Skills for the Service Industries
Managing the International Workforce
Basics of Business for the Service Industries
Management of Food & Beverage Operations

Work Based Learning 2 – plus optional work placement during the summer
Global Tourism and Hospitality Management
Research Methods for Tourism and Hospitality
Marketing for the Hospitality Service Sector
International Gastronomy
Managing Front Office Operations

Project (2 terms)
International Hospitality Industry Perspectives
Special Event Management
Strategic Marketing Management for Tourism and Hospitality
Sustainable Tourism Management

Incorporates both subject-specific and generic business modules reflecting
international hospitality practices.
Focuses on personal and professional development throughout the course by building
multiple needed skills.
Provides an international focus to the study of hospitality management.
Is a vocationally oriented course offering multiple experiences in and out of the college
campus.
Offers an extended period of internship up to 8 months and a constant opportunity to
connect with reputable employers from the growing professional network of New York
College.

Studying International Hospitality Management at New York College offers you a
unique opportunity to gain the appropriate knowledge, experience and skills to be
immediately employed in the tourism industry, the fastest growing industry in the world
with a vast variety of career opportunities.

What you will study:
Level 3:

Level 4:

Level 5:

Level 6:

Why choose this course:
The University of Bolton BSc (Hons) international Hospitality Management:

Duration: Four (4) years –  Entry to
Level 3
Language: 1 year in Greek + 3 years   
 in English
Academic Semesters: Two (2)

A pass mark in your High School
Certificate
A good standard of English (IELTS 5.0
or a recognized equivalent)

Duration: Three (3) years – Direct Entry
to Level 4
Language: 3 years in English
Academic Semesters: Two (2)

A mark of 15 or more in your High
School Certificate
A very good standard of English (IELTS
6.0 or a recognized equivalent)

The tourism and hospitality industry is
a major employer worldwide with a
vast variety of jobs and career paths.
There is an exponential growth of
positions followed by large
investments happening in new
properties in Greece and globally.
The work placement period allows
students to graduate with work
experience which makes them
desirable by hospitality employers.
30% of our students follow a career
in the companies they did their
internships in. 
The professional network of New York
actively assists graduates to get
employed in the sector. Over 90% of
students find a job in the sector
straight after their graduation.

AT A GLANCE:

Programme: 
BSc Hons International Hospitality
Management

Award: 
BSc Honours 

ECTS: 240

For the 4 year programme:

Entry requirements:

For the 3 year programme:

Entry requirements:

Careers


