8 Αυγούστου, 2022
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022- 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ CDA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγαπητοί μας απόφοιτοι,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο από 1 Αυγούστου,
2022 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, 2022 μπορείτε να εγγραφείτε είτε εσείς είτε μέλη της
οικογένειας σας σε ένα από τα προγράμματα σπουδών του Κολεγίου μας σε Λευκωσία,
Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται
σε όλα τα παραρτήματα στο www.cdacollege.ac.cy.
Σημειώστε ότι τα τέλη εγγραφής και σχολής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022– 2023
ανέρχονται στα €300 και οι ειδικές προσφορές ισχύουν μόνο για αποφοίτους του Κολεγίου
CDA ή μέλη της οικογένειας σας.
Λάβετε υπόψιν ότι τα προγράμματα «Βοηθός Φροντιστής Υγείας» και «Make- Up
And Nail Artist» διαρκούν μόνο ένα έτος και είναι στα ελληνικά. Το πρόγραμμα «Βοηθός
Φροντιστής Υγείας» αντιστοιχεί σε μια νέα ομάδα εργαζομένων στα νοσοκομεία που θα
εκτελούν μη νοσηλευτικά καθήκοντα, με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση ως Βοηθοί
Φροντιστές Υγείας σε Κυβερνητικά και Ιδιωτικά νοσηλευτήρια, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα
Αποκατάστασης, και Δυνατότητα παροχής κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας. Επίσης
υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων ανάλογα και με τις υγειονομικές συνθήκες,
λόγω της πανδημίας. Τα θεωρητικά μαθήματα θα είναι απογευματινά, σε 2 ημέρες και τις
υπόλοιπες 3 ημέρες θα μπορείτε να κάνετε την πρακτική σας σε Κέντρο της πόλης σας.
Όσον αφορά στο Πιστοποιητικό «Make- Up And Nail Artist», μπορείτε να εργοδοτηθείτε ως
Επαγγελματίες Μακιγιέζ και Τεχνίτριες Νυχιών σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τηλεόραση),
στο Θέατρο και το σινεμά, στα Ινστιτούτα Αισθητικής / ομορφιάς και Καταστήματα
Καλλυντικών/ Αρωματοπωλεία / Φαρμακεία και Σπα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις Υπεύθυνες Δημοσίων
Σχέσεων της πόλης που τους ενδιαφέρει.
Τέλος, χαιρόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας και να είμαστε σε επαφή, επομένως μπορείτε
να εγγραφείτε στον Σύνδεσμο Αποφοίτων αν δεν το έχετε πράξει, διαδικτυακά μέσω της νέας
μας ιστοσελίδας www.cdacollege.ac.cy/alumni/.
Από τη Διεύθυνση

