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Ο
ι δημόσιες σχέσεις 
επηρεάζουν κάθε 
επιχειρηματικό κλάδο 
και πλέον αντιμετω-
πίζονται ως αναπό-
σπαστο κομμάτι ενός 
οργανισμού. Γι’ αυτό 
ακριβώς το λόγο το 

επάγγελμα σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευ-
ταία χρόνια στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να ανα-
πτύσσονται παράλληλα οι ακαδημαϊκοί και επαγ-
γελματικοί κλάδοι που σχετίζονται με αυτό. «Είναι 
απαραίτητο ένα δίπλωμα για κάποιο που θέλει να 
ανελιχθεί στο χώρο», σημειώνει ο Μάρκος Κωμό-
δρομος, τονίζοντας τη σημαντικότητα των πυλώ-
νων public relations και internal communication 
στην ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. 
Μιλήστε μας για το CIPR και για τη συνεργα-
σία του με το Intercollege Globaltraining. 
Το Chartered Institute of Public Relations (CIPR) 
δημιουργήθηκε το 1948 και είναι ο μεγαλύτερος 
φορέας εκπροσώπησης στο χώρο των δημοσίων 
σχέσεων στη Μεγάλη Βρετανία, με περισσότερα 
από 10.000 μέλη παγκοσμίως. Το CIPR εκπροσω-
πείται από το 2006 σε Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμα-
νία από το Intercollege Globaltraining, προσφέρο-
ντας δύο επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, 
το Diploma in Public Relations και το Diploma in 
Internal Communication. 
Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα αυτά; 
Τα προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες 
και στελέχη δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ, δι-
αφήμισης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και 
μάνατζμεντ. Επίσης, σε άτομα τα οποία μπορεί 
να μην κατέχουν δίπλωμα δημοσίων σχέσεων και 
έχουν στόχο την επαγγελματική και προσωπική 
τους ανέλιξη στον τομέα. Συγκεκριμένα, οι εκπαι-
δευόμενοι μαθαίνουν να αναπτύσσουν πρακτικά 
τις απαραίτητες ικανότητες που χρειάζονται για 
να εργαστούν στο χώρο των δημοσίων σχέσεων και 
της επικοινωνίας. 
Γιατί θα πρέπει να αποκτήσει κανείς επαγγελ-
ματικό τίτλο σπουδών από το CIPR; 
Η οικονομική αστάθεια αναγκάζει αρκετούς οργα-
νισμούς να μειώσουν το διαφημιστικό κόστος και να 
αναπτύξουν τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων. 
Το Intercollege Globaltraining προσφέρει, μέσω 
των δύο προγραμμάτων, τα απαραίτητα εφόδια που 
απαιτούνται για το σχεδιασμό αποτελεσματικών 
στρατηγικών δημόσιων σχέσεων και εσωτερικής 
επικοινωνίας. Εξάλλου, η αγορά εργασίας αναζητά 
αυτούς που γνωρίζουν καλά το επάγγελμα. 

Δίχως PR Δεν κάνείς τίποτά, Δεν πάς πουθενά. άκομά 
κί άν πορευεςάί με περγάμηνες θά μείνουν κί άυτες 
ςτά άζητητά, εάν Δεν τίς άνάΔείξείς με το άπάίτουμε-
νο επίκοίνωνίάκο πλάνο. ποςω μάλλον οτάν προκείτάί 
γίά επίχείρηςη! εκεί οί Δημοςίες ςχεςείς εχουν την 
τίμητίκη τους. «γί’ άυτο κάί Δεν είνάί τυχάίο που  
ο άκάΔημάϊκος kai επάγγελμάτίκος κλάΔος των 
Δημοςίων ςχεςεων άποκτά ολο κάί μεγάλυτερη ζητη-
ςη», επίςημάίνεί ο μάρκος κωμοΔρομος, υπευθυνος 
του προγράμμάτος CiPR DiPloma ςε ελλάΔά, κυπρο κάί 
ρουμάνίά, ChaRteReD PR tRaineR & PRaCtitioneR κάί 
λεκτοράς ςτο πάνεπίςτημίο λευκωςίάς.
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Τι περιλαμβάνει το CIPR Diploma  
in Public Relations; 
Αποτελείται από τρεις εργασίες έρευνας 
και σχεδιασμού. Οι εκπαιδευτικές ώρες 
του CIPR Diploma ανέρχονται στις 50 
και περιλαμβάνουν τα τρία units του προ-
γράμματος, τα οποία ολοκληρώνονται σε 
περίοδο εννέα με 12 μηνών. Τα βασικά 
σημεία της θεωρητικής πλευράς του προ-
γράμματος καλύπτουν θέματα δημόσιων 
σχέσεων, διοικητικής λειτουργίας, θεωρη-
τικής προσέγγισης, διοίκησης φήμης ορ-
γανισμών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
θεωρία κατηγοριών κοινού και άλλα.
Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά 
του CIPR Diploma in Internal 
Communication; 
Το CIPR Diploma in Internal 
Communication περιλαμβάνει μια εργα-
σία έρευνας. Οι εκπαιδευτικές ώρες ανέρ-
χονται στις 21 και ολοκληρώνονται σε 
περίοδο έξι μηνών. Τα βασικά σημεία της 
θεωρητικής πλευράς του προγράμματος 
καλύπτουν θέματα εσωτερικής επικοινω-
νίας, κουλτούρας, οργανωτικής αλλαγής, 
επικοινωνίας και στρατηγικού προγραμ-
ματισμού. 
Τι αναγνώρισης τυγχάνουν τα διπλώ-
ματα του CIPR στην Κύπρο και το 
εξωτερικό; 
Οι προοπτικές των CIPR Diplomas είναι 
μεγάλες. Ήδη αναγνωρίζονται σε αρκε-
τές χώρες τόσο από ιδιωτικές εταιρείες 
όσο και από διάφορους οργανισμούς. 
Συγκεκριμένα, είναι αναγνωρίσιμα σε 
επίπεδο masters από αρκετά πανεπι-
στήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως, 
Manchester Metropolitan University, 
Queen Margaret University College 
in Edinburgh, Leeds Metropolitan 

University και άλλα. Όσον αφορά σε 
Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία ήδη πολλοί 
οργανισμοί ξεκίνησαν να τα «αναζητούν» 
και να τα θεωρούν απαραίτητο επαγγελ-
ματικό προσόν για τον κάθε επαγγελμα-
τία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγω-
γής στα προγράμματα; 
Το κριτήριο επιλογής των συμμετεχό-
ντων είναι να έχουν τέσσερα χρόνια 
εμπειρίας στο χώρο των δημοσίων σχέ-
σεων, του μάρκετινγκ, της διαφήμισης 
και του μάνατζμεντ ή να είναι κάτοχοι 
οποιουδήποτε άλλου ακαδημαϊκού 
πτυχίου συναφούς με τον τομέα. Να 
αναφέρουμε πως τα άτομα που δεν 
έχουν επαφή με το χώρο των δημοσίων 

σχέσεων μπορούν να παρακολουθήσουν 
ένα εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο 14 
ωρών, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν 
στα προγράμματα. 
Πόσο σημαντικά είναι τα εν λόγω 
διπλώματα για την εξέλιξη των επαγ-
γελματιών του χώρου;
Τα δύο προγράμματα βοηθούν τους συμ-
μετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους σε θέματα στρατηγικής, διοίκησης, 
εσωτερικής επικοινωνίας και ανάπτυξης 
επαγγελματικής προσωπικότητας. Θε-
ωρώ ότι ο επαγγελματικός τίτλος είναι 
απαραίτητος για κάθε επαγγελματία 
δημοσίων σχέσεων που θέλει να κάνει 
καριέρα στο χώρο. Σκοπός του κύκλου 
σπουδών του CIPR Diploma, άλλωστε, 
είναι η εκπαίδευση και η απόκτηση τόσο 
θεωρητικής όσο και πρακτικής γνώσης. 

Ποια κριτήρια τίθενται για τις 
υποτροφίες που προσφέρει το 
Intercollege Globaltraining; 
Προσφέρεται μια υποτροφία για το 
κάθε πρόγραμμα σπουδών. Για το CIPR 
Diploma in PR η αξία της υποτρο-
φίας ανέρχεται σε €2.750 και για το 
πρόγραμμα CIPR Diploma in Internal 
Communication στα €1.000.  

Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν 
συμμετοχή πρέπει να πληρούν τα κρι-
τήρια εισαγωγής στα προγράμματα που 
ανέφερα πιο πάνω. Έπειτα θα κριθούν 
μέσα από μια γραπτή έκθεση, η οποία 
θα επιλεγεί μέσα από τρεις διαφορετικές 
θεματολογίες που θα τους υποδείξουμε. 
Οι αιτήσεις και οι εκθέσεις θα αξιολογη-
θούν μέσα σε επτά μέρες από την ομάδα 
των εκπαιδευτών του CIPR Diploma του 
Intercollege Globaltraining και ο νικητής 
θα ανακοινωθεί στο IN Business Νοεμ-
βρίου. 
Υπάρχει, πιστεύετε, ενδιαφέρον για 
δια βίου μάθηση στον τομέα των δη-
μοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας; 
Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και ανταπό-
κριση για δια βίου μάθηση και αυτό είναι 
πολύ θετικό, ειδικά στις μέρες μας που ο 
ελεύθερος χρόνος είναι λίγος και η κρίση 
δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους 
«πολυτέλειες». Οι επαγγελματίες που 
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα 
προγράμματά μας πρέπει να γνωρίζουν 
ότι εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο 
που θα εξασφαλίσουν, θα μπορούν να 
στοχεύουν σε μια καλύτερη επαγγελματι-
κή ανέλιξη. 

Το INtERcollEgE 
gloBaltRaININg 
προςφέρέι δύο 
ύποΤροφιές γιΑ 
ΤΑ προγρΑμμΑΤΑ 
DIPloma IN PR 
κΑι DIPloma 
IN INtERNal 
commUNIcatIoN, 
ςύνολικής  
ΑξιΑς €3.750 

Το INtERcollEgE 
gloBaltRaININg 
έχέι ΑνΑπΤύξέι 
ΤΑ προγρΑμμΑΤΑ 
DIPloma IN PUBlIc 
RElatIoNS κΑι 
DIPloma IN INtERNal 
commUNIcatIoN, ΤΑ 
οποιΑ ΑποΤέλούν 
ΑπΑρΑιΤήΤο έφοδιο 
γιΑ οςούς έπιθύμούν 
νΑ Ανέλιχθούν ςΤο 
χώρο Τού PR κΑι Τής 
έπικοινώνιΑς

Το cIPR DIPloma 
ιν PR θέώρEIΤΑι 
ςέ πολλές χώρές 
ΑπΑρΑιΤήΤο προςον 
γιΑ Τούς Τομέις 
Τών δήμοςιών 
ςχέςέών κΑι Τής 
έπικοινώνιΑς κΑι 
έινΑι ΑνΑγνώριςιμΑ 
ςέ έπιπέδο maStERS 
Απο ΑρκέΤΑ 
πΑνέπιςΤήμιΑ ςΤο 
ήνώμένο βΑςιλέιο
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