
 

 

  

 
 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ RESEARCH CHALLENGE 

TOΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CFA   

Η ομάδα φοιτητών της χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό 
τη συμβουλευτική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιου 
Νησιώτη, ανέλυσε επιτυχώς το επιχειρηματικό μοντέλο της ΚΕΟ και θα 
εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό  

 
Ομάδα φοιτητών με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση του Αναπληρωτή 

Καθηγητή Γεώργιου Νησιώτη, αναδείχθηκε νικήτρια στο φετινό ερευνητικό διαγωνισμό-πρόκληση του CFA 

Institute Research Challenge 2018 στην Κύπρο. Το κυπριακό  σκέλος του παγκόσμιου διαγωνισμού «CFA 

Ιnstitute Research Challenge» διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου 

(CFA Society Cyprus),  για τέταρτη συνεχή  χρονιά. Ο διαγωνισμός αυτός, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 

διαγωνισμού του CFA Institute Research Challenge, παρέχει σε φοιτητές πανεπιστημίων μια πρακτική 

καθοδήγηση και μια εντατική εκπαίδευση στην οικονομική ανάλυση. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 

ομάδες φοιτητών Xρηματοοικονομικών από πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίοι κλήθηκαν να αναλύσουν 

το επιχειρηματικό μοντέλο και τη μετοχή μιας εταιρείας. Φέτος στον διαγωνισμό αντικείμενο της έρευνας 

ήταν η κυπριακή εταιρεία ζυθοποιίας ΚΕΟ PLC.  

Ο σύμβουλος της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν ο Δρ Γεώργιος Νησιώτης, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η νικήτρια ομάδα των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου κέρδισε επίσης χρηματικό έπαθλο αξίας €1.500 από τον χορηγό του 

διαγωνισμού CFA Research Challenge Κύπρου την εταιρία ΧΜ. Η άριστα προετοιμασμένη ομάδα του 
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Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείτο από πέντε φοιτητές που σπουδάζουν σε τέσσερα διαφορετικά 

προγράμματα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Πρόκειται για τους Ελευθέριο 

Κούππα, προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικά,  Μαρίνα Λοϊζίδου και 

Σάββα Σάββα,  Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά, Χαράλαμπο Καραγιαννάκη, αγγλόφωνο 

διατμηματικό πρόγραμμα MSc in Financial Economics, και Νικόλα Κούρτη, αγγλόφωνο διατμηματικό 

πρόγραμμα ΜΒΑ. 

Η νικήτρια ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό 

Research Challenge, που θα διεξαχθεί στις 4-5 Απριλίου στο Δουβλίνο για την ανάδειξη του εκπροσώπου 

της Ευρώπης στον παγκόσμιο διαγωνισμό, ο οποίος θα λάβει χώρα στις 27 Απριλίου 2018 στην 

πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 5.000 και πλέον φοιτητές 

και 3.500 εθελοντές από 1.000 περίπου πανεπιστήμια του κόσμου, εκπροσωπώντας τους περισσότερους 

από 140 τοπικούς συνδέσμους CFA. 

Στον τοπικό διαγωνισμό στην Κύπρο έλαβαν μέρος ομάδες φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το UCLan Cyprus. Ο δεύτερος νικητής αυτής της χρονιάς ήταν η ομάδα του 

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.  

Η νικήτρια ομάδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου κλήθηκε να παρουσιάσει την Παρασκευή, 23 

Φεβρουαρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, τις εργασίες της για την ΚΕΟ PLC ενώπιον 

χρηματοοικονομικών αναλυτών (CFA charterholders) και άλλων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού 

κλάδου. Η ομάδα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο προφίλ της ΚΕΟ PLC, έχοντας πρώτα διενεργήσει έρευνα 

για αυτήν, μέσα από συνεντεύξεις με τη διεύθυνση της εταιρείας, πελάτες και ανταγωνιστές της.  

 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, Γεώργιος Νησιώτης 

δήλωσε: «Αυτός ο ετήσιος διαγωνισμός προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία στους φοιτητές μας για 

πρακτική εφαρμογή των ακαδημαϊκών τους γνώσεων και τους διασφαλίζει σημαντική τριβή με τον 

επαγγελματικό χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κύπρου.  Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους 

φοιτητές μας που πέτυχαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μέσα από σκληρή δουλειά, ομαδικό πνεύμα και 

βασιζόμενοι στο ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο που τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η 

περαιτέρω εμπειρία που θα αποκτήσουν από την συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό στο 

Δουβλίνο είναι ανεκτίμητη.  Τέλος οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μάριο Γεωργιάδη τον 



 

 

επαγγελματία σύμβουλο της ομάδας μας για την πολύτιμη εθελοντική συνεισφορά του και στο CFA 

Institute των Η.Π.Α και στο CFA Society της Κύπρου για την άψογη διοργάνωση του διαγωνισμού και τις 

ευκαιρίες που προσφέρουν στους φοιτητές της Κύπρου». 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού συνεχάρη θερμά 

την ομάδα φοιτητών Χρηματοοικονομικών που κατέκτησε την πρώτη θέση στον εν λόγω διαγωνισμό, 

έδωσε έμφαση στο υψηλό επίπεδο των ιδεών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τονίζοντας την 

καινοτομία που τις διακρίνει και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ταλέντο των νέων ανθρώπων 

για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Απευθυνόμενος προς τη νικήτρια ομάδα των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης σημείωσε: «Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και 

είμαστε περήφανοι για εσάς. Με τη διάκρισή σας αποδεικνύεται ότι μπορείτε να εργαστείτε μεθοδικά και 

να διαπρέψετε στον επιχειρηματικό κλάδο, στην πραγματική αρένα εργασίας. Με τις επιτυχίες σας έχετε 

θέσει ψηλά τον πήχη. Συνεχίστε στους ίδιους ρυθμούς, στοχεύστε ψηλά, τολμήστε να μας εκπλήξετε!». Ο 

Πρύτανης συνεχάρη επίσης τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Νησιώτη και το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, για τη συμβουλευτική καθοδήγηση, υποστήριξη και για τα εφόδια που παρέχουν 

στους φοιτητές τους, με επίκεντρο τους φοιτητές και την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, 

ώστε να διεκδικήσουν ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον. «Η νέα γενιά, οι φοιτητές μας, αποδεικνύουν 

εμπράκτως ότι μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο κι εμείς θα είμαστε 

δίπλα τους για να τους καθοδηγήσουμε, να τους διδάξουμε και να τους δώσουμε την αυτοπεποίθηση που 

χρειάζονται για να δημιουργήσουν», κατέληξε ο Πρύτανης. 

 

 

 
Τέλος Aνακοίνωσης 


