
Μέσω του προγράμματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν μια καθολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της τουριστικής επιστήμης και ευρύτερα του κρίσιμου τομέα 
του τουρισμού. Η κατάρτιση του προγράμματος προσφέρει 
με σύγχρονο τρόπο τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για την 
κατανόηση του τουρισμού ως κοινωνικό και οικονομικό 
φαινόμενο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση και 
διοίκηση των επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας και στη 
διαχείριση των τουριστικών προορισμών. 

Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους διορθώνεται το 
πρόγραμμα σπουδών είναι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος 
και η αειφόρος διαχείριση των τουριστικών οργανισμών, 
αξιοποιώντας την καινοτομία στο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον. Οι φοιτητές αποκτούν έτσι τα κατάλληλα εφόδια 
ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, σε 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα μοντέλα εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα 
είναι σε θέση:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
2 ή 3 ακαδ. εξάμηνα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Ελληνική / Αγγλική

ECTS:
90

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στη Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων

 √ Να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις μάνατζμεντ για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός οργανισμού τουρισμού και 
φιλοξενίας.

 √ Να διαθέτουν εξειδίκευση στη διοίκηση ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων, tour operator, 
τουριστικών προορισμών (DMO), εταιρειών μεταφοράς 
(αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιέρα).

 √ Να γνωρίζουν αναλυτικά έννοιες και τεχνικές που 
σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων διοίκησης σε τουριστικές 
επιχειρήσεις (σύναψη συμβολαίων guarantee allotment κα, 
GDS συστήματα, χρήση channel magament συστημάτων).

 √ Να εφαρμόζουν επιμέρους τομείς του μάνατζμεντ με 
έμφαση στον τουρισμό όπως digital marketing,  branding, 
destination management, στρατηγική, πωλήσεις.  

 √ Να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον 
τουρισμού με έμφαση στο etourism και mtourism (DIS, AI, IoT, 
Big Data, Robotics, virtual & augmented reality).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Δανάης 2, 8042 Πάφος, Κύπρος
Τ: +357 26843331 / F: +357 26931944
E: recruitment@nup.ac.cy

(Εξ Αποστάσεως) Δεν απαιτείται φυσική παρουσία.
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 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Επαγγελματικές προοπτικές:

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορεί να 
ασχολούνται ως:

•	 στελέχη επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας 
όπως ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, Tour 
Operator, Αεροπορικές Εταιρείες, Κρουαζιέρα, 
Destination Management Organization,

•	 ως ερευνητές – αναλυτές και στελέχη σε 
υπηρεσίες τουρισμού διεθνώς, 

•	 στελέχη διοίκησης ευρύτερα για επιχειρήσεις και 
πέραν του τουριστικού κλάδου,

•	 ως επιστήμονες και ειδικοί σύμβουλοι, 
εμπειρογνώμονες σε θέματα τουριστικής, 
πολιτικής και ανάπτυξης στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα,

•	 ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού καθώς και 
συνέχιση σε διδακτορικό επίπεδο.

Κωδικός   Τίτλος Μαθήματος   ECTS

Εξάμηνο: 1 

DMBA550	 Χρηματοοικονομική	και	Διοικητική	Λογιστική		 	 7.5
DMBA560	 Διοικητική	Μάρκετινγκ	και	Επιχειρησιακή	Επικοινωνία		 7.5
DMBA580	 Ηγεσία	και	Οργανωτική	Συμπεριφορά	 	 7.5
DMBA620	 Επιχειρησιακή	Ποσοτική	Ανάλυση		 	 	 7.5
        30.0
Εξάμηνο: 2                (3 υποχρεωτικά + 1 επιλογής) 

DTOUR520	 Tour	Operating	Μάνατζμεντ		 	 	 8.5
DTOUR530	 Μάνατζμεντ	και	Ανάπτυξη	
	 	 Τουριστικών	Επιχειρήσεων		 	 	 8.5
DTOUR550	 Οικονομικά	του	Τουρισμού	και	της	Φιλοξενίας		 7.5
DTOUR570	 Στρατηγική	Διαχείριση	Προορισμών	(επιλογής)	 5.5
DTOUR590		 Τουριστική	Πολιτική	και	Σχεδιασμός	(επιλογής)	 5.5
        30.0
Εξάμηνο: 3

DTOUR500	 Διπλωματική	εργασία		 	 	 	 30.0

          90.0


