ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Master in Business Economics: Technology, Innovation Management and Entrepreneurship (T.I.M.E MBE)
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Πρόκειται για Διαπανεπιστημιακό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master in Business Economics: Technology, Innovation
Management and Entrepreneurship (T.I.M.E MBE), το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία, τη
διαχείριση της καινοτομίας και την επιχειρηματικότητα και απευθύνεται σε απόφοιτούς από
οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.
Ο σχεδιασμός του έχει εστιαστεί στη σύζευξη των σύγχρονων τεχνολογιών με την
επιχειρηματικότητα. «Σκοπός του προγράμματος “T.I.M.E MBE” , είναι να προσφέρει ένα
διαφοροποιημένο ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Business Economics
γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στα οικονομικά, τη διαχείριση της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας και δίνοντας έμφαση σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής,
χρηματοδοτήσεως της καινοτομίας, πρόσβασης στις χρηματαγορές και πνευματικής ιδιοκτησίας».
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Τα μαθήματα προσφέρονται κυρίως από καθηγητές και των τριών συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής καλοκαιρινής εξάσκησης, επιτρέποντάς τους να
έρθουν σε άμεση επαφή με πραγματικές επιχειρηματικές πρακτικές και προβλήματα, αποκτώντας
σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 3η Απριλίου 2019 μέσω του
συνδέσμου:
https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm
Τα δίδακτρα ανέρχονται στις €10.000.
(Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα δοθεί μερική υποτροφία ύψους €4.000 σε υποψήφιους
που θα επιλεγούν για την παρακολούθηση του προγράμματος)
Δανεια για μεταπτυχιακες σπουδες Erasmus+
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loans» το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δανειοδοτεί φοιτητές για την εκπόνηση
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ σε προγράμματα πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές θα
πρέπει να διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+
και να μεταβούν στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Πληροφορίες και άλλες πρόνοιες για το δάνειο μέσω του συνδέσμου
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/erasmus-loan-guarantee.

Πληροφορίες
Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλ.: +357 22 89 3702/01
Email: dept.econ@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.timembe.eu

