Γραφείο Επικοινωνίας
Τομέας Προώθησης
και Προβολής

Τηλέφωνο: 22894304
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

13 Μαρτίου 2018

ΝEO METΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
«Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένα απαραίτητο συστατικό στην ανταγωνιστικότητα,
αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού»
Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα, Υπεύθυνη του Προγράμματος
Ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
θα προσφέρει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Πρόκειται για το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
το οποίο θα προσφέρει σφαιρική και εις βάθος
γνώση στον τομέα, ώστε να εφοδιάζει τους/τις
αποφοίτους του με σημαντικό πλεονέκτημα στη
μετέπειτα καριέρα τους.
Το Πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα με ή
χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) και κύριος στόχος του είναι να παρέχει ένα εποικοδομητικό
περιβάλλον, όπου οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο, είτε για να συνεχίσουν για
διδακτορικές σπουδές, είτε για να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες στο χώρο της Δ.Α.Δ.
To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το
Σεπτέμβριο του 2018 και η διάρκεια της φοίτησης θα είναι από 3 έως 8 εξάμηνα.
Η Καθηγήτρια Ελένη- Σταύρου Κωστέα, Υπεύθυνη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος σημείωσε ότι,
το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που εφαρμόστηκαν σε παρόμοια
προγράμματα από κορυφαία πανεπιστήμια.

Κριτήρια Εισδοχής




Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών (πτυχίο), με ελάχιστο βαθμό 7.0 (από τα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1 με
βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου). Η θεματική ενότητα του πτυχίου προέλευσης του/της
αιτητή/ριας δεν είναι καθοριστικής σημασίας.
Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS 7.0 ή TOEFL iBT 100 ή IGCSE B ή TOEFL
230.

Υποβολή αιτήσεων
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έναρξη του Προγράμματος το Σεπτέμβριο του 2018. Οι υποψήφιοι/ες που
ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places, μέχρι και την 27η
Απριλίου 2018.

Τα δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δ.Α.Δ. είναι €7.500.

Πληροφορίες
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλ.: +357 22893650, +357 22893740
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: bamyria@ucy.ac.cy , Kalapoda.theodora@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://ucy.ac.cy/bpa/el/postgraduate/master-in-management
Facebook: https://www.facebook.com/mschrmucy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/msc-in-hrm-ucy-622921159/

