
 

 

  

 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ICAEW  
 
Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εξασφαλίσει 30 Παγκόσμια 
Βραβεία σε επαγγελματικές εξετάσεις Λογιστικής, από το 2008 

 

 

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι για  μια 

ακόμη χρονιά, απόφοιτοι της Σχολής, έχουν εξασφαλίσει πέντε παγκόσμια βραβεία σε 

επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), οι 

οποίες διεξήχθησαν το Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2017. Η Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

συγχαίρουν θερμά τους απόφοιτους, Ρομπέρτα Κουμέττου, Μαρίνα Παπαναστασίου, Νικόλα 

Χριστοδουλίδη και Χαραλαμπία Σκορδή για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στις πιο πάνω εξετάσεις. 

 

Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2017, η απόφοιτη (2016) του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, Χαραλαμπία Σκορδή, η οποία λαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση στην 

εταιρία KPMG Limited, εξασφάλισε την πρώτη θέση παγκοσμίως και το βραβείο Spicer and Pegler 

στις θεματικές εξετάσεις του Financial Accounting and Reporting, ανάμεσα σε 1656 υποψήφιους.  

 

Το Δεκέμβριο του 2017, οι απόφοιτες (2017) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

Ρομπέρτα Κουμέττου και Μαρίνα Παπαναστασίου, οι οποίες λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση 

στην εταιρία  PricewaterhouseCoopers Limited, εξασφάλισαν την πρώτη θέση παγκοσμίως και το 

βραβείο Knox Prize στις θεματικές εξετάσεις του Tax Compliance, ανάμεσα σε 1,802 υποψήφιους. 

 

Το Δεκέμβριο του 2017 επίσης, οι απόφοιτοι (2016) του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, Νικόλας Χριστοδουλίδης, ο οποίος λαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση στην 

εταιρία Deloitte Ltd και Χαραλαμπία Σκορδή, η οποία λαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση στην 

εταιρία KPMG Limited, έχουν εξασφαλίσει από κοινού την έκτη θέση παγκοσμίως (Joint Sixth Arthur 
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Swinson Place) στις εξετάσεις του ACA (Professional Level) για το έτος 2017 (Professional Annual 

International Order of Merit). 

 

Σημειώνεται ότι από το 2008 μέχρι σήμερα, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν 

εξασφαλίσει 30 βραβεία σε επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW. Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης «είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από 

την ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία των αποφοίτων μας. Οι διεθνείς επιτυχίες τους μας 

χαροποιούν ιδιαίτερα, αφού αποδεικνύουν έμπρακτα το υψηλό επίπεδο των σπουδών τους και τα 

εχέγγυα που αυτές προσφέρουν για μετεκπαίδευση και περαιτέρω εξέλιξη». «Στόχος μας είναι να 

συνεχίσουμε να παρέχουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές 

και στις αυξημένες απαιτήσεις  στο  διεθνή τομέα των επιχειρήσεων, ώστε να ακολουθήσουν και 

άλλες παρόμοιες επιτυχίες» κατέληξε ο Πρύτανης. 

 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


