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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 11 Οκτωβρίου 2012 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΒΑ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΜΕ ΤΗΝ Α/ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ  

Υπογραφή συμφωνίας για επέκταση της συνεργασίας 

του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA του 

Πανεπιστημίου με την εταιρία Αδελφοί Λανίτη, 

πραγματοποιήθηκε σήμερα 09 Οκτωβρίου 2012. Όπως 

ανακοινώθηκε, στο πρόγραμμα σπουδών του MBA 

προστέθηκε ένα νέο μάθημα οποίο θα διδάσκεται από 

υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. 

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε 

θερμά την εταιρία Α/φοί Λανίτη για την αγαστή συνεργασία της με το πρόγραμμα MBA, καθώς 

και τη στήριξη που του παρέχει. Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως η δική σας, σημείωσε, 

συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάδειξη νέων επιστημόνων και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

στη δημιουργία ηγετικών στελεχών με όραμα και προοπτικές για επιτυχία. Είμαι βέβαιος, 

πρόσθεσε ότι, η συνεργασία μας θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα των νέων μας οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την 

οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της.  

Ο Γενικός Διευθυντής της Α/φοί Λανίτη, κ. Μηνάς Αγγελίδης, δήλωσε σχετικά «Είμαστε πολύ 

χαρούμενοι που στηρίζουμε το Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα ΜΒΑ. Στόχος μας είναι να 

εκπαιδεύσουμε και να προωθήσουμε τα νέα ταλέντα αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία που 

διαθέτουμε. Έτσι, συνδυάζουμε το κοινωνικό μας έργο με την προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε 

τους αυριανούς ηγέτες της κυπριακής επιχειρηματικότητας, που τόσο ανάγκη έχουμε». 

Σύμφωνα με την ανανεωμένη συνεργασία, οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα παρακολουθούν το νέο 
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μάθημα το «Market Execution in Coca-Cola Hellenic” το οποίο θα διδάσκεται από έμπειρα 

στελέχη της Α/φοί Λανίτη και θα προσφέρει παράλληλα και πρακτική εφαρμογή. 

H συνεργασία μεταξύ των δύο, ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται και 

ενδυναμώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, η Α/φοί Λανίτη:  

 βραβεύει τον καλύτερο απόφοιτο του προγράμματος MBA κάθε χρόνο, 

 έχει ήδη εντάξει τα τελευταία τρία χρόνια στο δυναμικό της εννέα από τους 

καλύτερους αποφοίτους του προγράμματος 

 προσφέρει στους φοιτητές θέματα για μελέτη και εργασία τα οποία τους βοηθούν να 

αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.  

 

Εκ μέρους του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ο Καθηγητής Αντρέας Σωτηρίου δήλωσε: «Το συγκεκριμένο 

μάθημα θα συνεισφέρει αναμφίβολα στην εμπειρική μάθηση 

των φοιτητών του Προγράμματος μας, κάτι που εμπίπτει και 

στις εισηγήσεις του οργανισμού EPAS, όπως αυτές έγιναν κατά 

την  πρόσφατη αξιολόγηση του Προγράμματος. Συνεισφέρει 

επιπλέον και στη δικτύωση των φοιτητών του Προγράμματος 

με στελέχη της Α/φοί Λανίτη. Πληροφοριακά να σημειώσουμε 

πως μέσα από τη μέχρι στιγμής συνεργασία μας , η εταιρεία έχει εργοδοτήσει 9 αποφοίτους του 

Προγράμματος ΜΒΑ, κατά τα τελευταία 3 χρόνια, κάτι που σίγουρα επιδιώκουμε να  συνεχιστεί». 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


