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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της,
συγκρότησε νέο Συμβουλευτικό Σώμα, με σκοπό τη διατήρηση της αριστείας και την
υλοποίηση του οράματος και των στόχων της Σχολής.
Το Συμβουλευτικό Σώμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες και διακεκριμένους
επαγγελματίες του τοπικού και διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου. H πρώτη συνεδρία του
νεοσύστατου Σώματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, κατά την οποία
συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που, αφενός, άπτονται της στρατηγικής της ΣΟΕΔ και
της επίτευξης των άμεσων και μελλοντικών στόχων της Σχολής και, αφετέρου, επιδιώκουν
την προοπτική στενής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης του ακαδημαϊκού με το
επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
Το ειλικρινές ενδιαφέρον όλων των μελών του Σώματος για την πρόοδο της Σχολής και του
Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν έκδηλο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τα μέλη επικρότησαν
τόσο την πρωτοβουλία της Σχολής να προβεί στη σύσταση του εν λόγω Συμβουλευτικού
Σώματος, όσο και την άριστη ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει, ανταποκρινόμενη
στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Σύμφωνα με τα μέλη του Σώματος, το ήθος, οι γνώσεις
και οι δεξιότητες των φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής είναι η απόδειξη των επιτυχών
προσπαθειών της Σχολής να διατηρεί ψηλά το επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης. Κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκε το έργο, οι δράσεις και τα επιτεύγματα της Σχολής,
αποτελώντας αφορμή για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις
και ευκαιρίες στις οποίες καλείται η ΣΟΕΔ να ανταποκριθεί. Καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες
ιδέες σχετικά με την ενίσχυση της διασύνδεσης της Σχολής με τον επιχειρηματικό κόσμο
και την ανάπτυξη των καίριων δεξιοτήτων για την επιτυχή σταδιοδρομία των αποφοίτων.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής και οι Προέδροι των Τμημάτων ανέφεραν ότι αναμφίβολα, η
τεχνογνωσία, η εμπειρογνωμοσύνη και οι τεκμηριωμένες συστάσεις των μελών του
Συμβουλευτικού Σώματος της ΣΟΕΔ θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο για το σύνολο της
φοιτητικής κοινότητας της Σχολής και του Πανεπιστημίου Κύπρου εν συνόλω. Οι φοιτητές
του σήμερα, άλλωστε, αποτελούν τους κοινωνούς και δημιουργούς της επιχειρηματικής
πραγματικότητας του αύριο. Ως εκ τούτου, είναι μεγάλη τιμή για τη Σχολή να εμπλέκονται
ενεργά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ευθυγράμμιση της
στρατηγικής της Σχολής με τις προσδοκίες της συνεχούς εξέλιξης που επιτάσσει ο
επιχειρηματικός τομέας.
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Το Συμβουλευτικό Σώμα της Σχολής (Advisory Board) αποτελείται από τους:
1. Βάκη Δημήτρη, Μέλος Συμβουλίου KPMG Cyprus
2. Γεωργίου Ρέα, Γενική Λογίστρια Κυπριακής Δημοκρατίας
3. Ιακωβίδου Λένια, Διευθύνουσα Σύμβουλο interFRONTIERS
4. Καμπουρίδη Μίλτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Dolphin Capital Partners
5. Κασσιανίδη Συμεών, Διευθύνοντα Σύμβουλο Hyperion Systems Engineering Group
6. Κληρίδη Τάκη, Πρώην Υπουργό Οικονομικών, Πρόεδρο ΔΣ Logicom Public Ltd
7. Ρουβιθά-Πάνου Ρένα, Πρόεδρο Συμβουλίου Cyta
8. Σαρρή Μιχάλη, Πρώην Υπουργό Οικονομικών, Οικονομολόγο
9. Φωτιάδη Αλέξη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Photos Photiades Group
Μέλη Ex officio
10. Χαρίτου Ανδρέα, Κοσμήτορα ΣΟΕΔ
11. Χατζηγιάννη Κώστα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα ΣΟΕΔ
12. Κληρίδη Σωφρόνη, Πρόεδρο Τμήματος Οικονομικών
13. Σωτηρίου Ανδρέα, Πρόεδρο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
14. Καραμάνου Ειρήνη, Πρόεδρο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
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