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Eισαγωγή
Τo Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολύμορφα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από την ίδρυσή του, το Τμήμα έθεσε τον πήχη ψηλά, τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα. Μέτρο σύγκρισης και αξιολόγησης του έργου του ήταν και παραμένουν οι
κορυφαίες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων παγκόσμια. Με εφαλτήριο το διδακτικό και ερευνητικό του
έργο, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα επιχειρηματικά, οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όραμά μας είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση διοικητικών στελεχών
με άρτια επιστημονική κατάρτιση, ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και κοινωνικό αισθητήριο, ώστε να μπορούν να δρουν σαν καταλύτες αλλαγής στους οργανισμούς τους και στην ευρύτερη κοινωνία.
Στελεχωμένο από ακαδημαϊκούς προερχόμενους από κορυφαία πανεπιστήμια και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων με πολύχρονη παράδοση στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, το Τμήμα προσφέρει τρία διαφορετικά πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρησιακής Διοίκησης, Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, μεταπτυχιακά προγράμματα MBA, Μ.Sc. στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διδακτορικό.

Στόχοι
Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι: «Να πρωτοστατήσει
σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως
αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν
σε καθένα από αυτούς τους τομείς.»
Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική
προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις:

Την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση
μελλοντικών διοικητικών στελεχών και επιχειρηματιών
- εκπαιδευτική αποστολή.
Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή
αναγνώριση - ερευνητική αποστολή.
Την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων
προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή.

Eκπαιδευτική Αποστολή
Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το
οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης
στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε επί μέρους κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των στρατηγικών και τακτικών
στόχων ενός οργανισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών
Tο πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και από
εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε τρεις ειδικότητες, για κάθε μια
από τις οποίες το Τμήμα προσφέρει ξεχωριστά πτυχία - Επιχειρησιακή
Διοίκηση, Μάρκετινγκ και Διοίκηση (Μάνατζμεντ).
Tα βασικά μαθήματα του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές μια σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών της επιχείρησης και παρέχουν την αναγκαία υποδομή για περαιτέρω εμβάθυνση σε κάθε μια από τις βασικές
ειδικότητες.
Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη και
ικανότητες εφαρμογής ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων, απαραίτητα διοικητικά
προσόντα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων, οι φοιτητές, που θέλουν,
έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη.
Οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν σημαντικό αριθμό
απαλλαγών από εξετάσεις, όπως αυτές του Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), του Institute of Chartered Accountants of
England and Wales (ICAEW), του Association of International Accountants
(AIA), και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ και Ph.D.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, προσφέρουν τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών άλλων τμημάτων να αποκτήσουν πτυχίο
του τμήματός τους με Δευτερεύον Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Το Δευτερεύον Πτυχίο στην Επιχειρηματικότητα δίνει την ευκαιρία σε
φοιτητές να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τεχνολογικές
εξελίξεις, με γνώσεις επιχειρηματικής/εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών και να δραστηριοποιηθούν παραγωγικά
στον επιχειρηματικό στίβο (π.χ. δημιουργία νέων επιχειρήσεων) σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Ειδικότητες σε Προπτυχιακό Επίπεδο
Ειδικότητα Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
Το Πτυχίο στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) προετοιμάζει τους φοιτητές για διοικητικές και ηγετικές θέσεις σε ποικίλες οργανωτικές δομές στον ιδιωτικό, ευρύτερο δημόσιο και
μη-κερδοσκοπικό τομέα όπου η ανάγκη για συνεχή αλλαγή,
προσαρμογή και ανάπτυξη θεωρείται δεδομένη.

Ειδικότητα Επιχειρησιακής Διοίκησης
Το πρόγραμμα σπουδών στην ειδίκευση της Επιχειρησιακής
Διοίκησης επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση
θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για
υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Ειδικότητα Μάρκετινγκ
Το πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών που στοχεύουν στην επιτυχή εντόπιση, πρόβλεψη, και
κατανόηση των αναγκών, των επιθυμιών και της αγοραστικής
συμπεριφοράς των ατομικών καταναλωτών, των νοικοκυριών, και των οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης,
στην ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ, τα οποία θα επιτρέψουν σε μία εταιρεία να πετύχει τους στόχους της επενδύοντας στους πόρους
και τις ικανότητές της και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στην αγορά.
Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες,
αλλά και την κριτική τους σκέψη στην επίλυση προβλημάτων
του μάρκετινγκ αλλά και ευρύτερων επιχειρηματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να εργάζονται μεθοδικά
και συστηματικά για την εκπόνηση ευρείας κλίμακας ερευνών
αγοράς και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ, διαφήμισης, ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, διοίκησης πωλήσεων και διεθνούς μάρκετινγκ.

Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου
Μάστερ και Ph.D.. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα προσφέρει τα
πιο κάτω προγράμματα:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (M.Sc. in HRM) - (www.ucy.ac.cy/mschrm/el).
Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA (Μερικής Φοίτησης) και
Πρόγραμμα MBA (Πλήρους Φοίτησης) - Το Επαγγελματικό
Πρόγραμμα MBA προσφέρεται τόσο στην Ελληνική όσο
και στην Αγγλική γλώσσα (www.mba.ucy.ac.cy).

Ερευνητική Αποστολή
Tο ακαδημαϊκό προσωπικό του Tμήματος ασχολείται με εξειδικευμένη
έρευνα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Mέλη του Tμήματος
διατηρούν στενές σχέσεις συνεργασίας κυρίως με ερευνητές σε πανεπιστήμια της Eυρώπης και της Bόρειας Aμερικής. H έρευνα στη διοικητική επιστήμη στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων για επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.
Tρέχουσες μελέτες αφορούν την ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων
για επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας σε μαθηματικό προγραμματισμό, διαχείριση επενδύσεων σε διεθνείς χρηματαγορές,
διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων, και διοίκηση παραγωγής
και διανομής προϊόντων. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίλυση
προβλημάτων προγραμματισμού υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Διεξάγονται, επίσης, έρευνες σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τραπεζικών οργανισμών και σε
εφαρμογές νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα επιχειρήσεων.
Μελέτες εκπονούνται σε συνεργασία με ερευνητές σε διάφορα πανεπιστήμια, όπως το Wharton School του University of Pennsylvania
και το University of Southern California των Η.Π.Α., τα Πανεπιστήμια
του Bergamo και της Calabria στην Ιταλία, το Πανεπιστήμιο της
Βιέννης στην Αυστρία, το London Business School στο Ηνωμένο
Βασίλειο, κ.ά.
Σημαντική χρηματοδότηση, ύψους πέραν του ενός εκατομμυρίου
δολαρίων, έχει εξασφαλιστεί από εξωτερικές πηγές για υποστήριξη
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Κύριοι χορηγοί προσφάτων και τρέχοντων ερευνητικών προγραμμάτων είναι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ΙΔΕΚ, καθώς και
διάφοροι τραπεζικοί και άλλοι οργανισμοί.
Η έρευνα στο μάρκετινγκ/διοίκηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών, μεθοδολογικών, και εμπειρικών θεμάτων που σχετίζονται με τη
διαδικασία διεθνοποίησης της επιχείρησης, τους παράγοντες υποκίνησης και παρεμπόδισης εξαγωγών, τις οργανωτικές και διοικητικές επιδράσεις στην εξαγωγική συμπεριφορά της επιχείρησης, την σχέση
συμπεριφοράς μεταξύ εξαγωγέων-εισαγωγέων, τις εξελίξεις του μάρκετινγκ σε αναδυόμενες οικονομίες, την διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής σε σχέση με πιέσεις για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης
των εταιρειών, την διάχυση τεχνογνωσίας μέσω δικτύων συνεργασίας
και συμμαχιών, την διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις, και την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στο
πλαίσιο των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, μέλη του Τμήματος συνεργάζονται με πανεπιστήμια στο εξωτερικό, όπως το University of Bath
και Cardiff Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Arkansas State
University, George Washington University, Princeton University, Rutgers
University, University of California – Berkeley και University of Texas at
El-Paso στις Η.Π.Α., καθώς και με κυπριακούς οργανισμούς, όπως την
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
και το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Κοινωνική Αποστολή
Το Τμήμα συμβάλλει στην γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη του
τόπου με τη διοργάνωση σειράς διαλέξεων. Θέματα τόσο τοπικού όσο και γενικότερου διεθνούς ενδιαφέροντος παρουσιάζονται από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου, διακεκριμένους
επισκέπτες, και προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου.
Η επιμόρφωση των φοιτητών συμπληρώνεται με διάφορες δραστηριότητες, που διοργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές με την υποστήριξη του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα υποστηρίζει ενεργά τον
Επενδυτικό Όμιλο με χρηματοδότηση από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).
Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ERASMUS+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Τμήμα, στο πλαίσιο του μαθήματος Επιχειρηματικότητας, καταφέρνει διαχρονικά να εξασφαλίζει σχετικά βραβεία, υποτροφίες
και χρηματοδότηση για την επιτυχή υλοποίηση επιχειρηματικών
ιδεών που αναπτύσσονται στο μάθημα και που τυγχάνουν αφοσιωμένης καθοδήγησης εκ μέρους του ακαδημαϊκού προσωπικού. Ενδεικτικά, προπτυχιακοί φοιτητές μας ήταν ανάμεσα στους
νικητές του Διαγωνισμού Reload Greece Young Εntrepreneurs
Program, που έγινε στο Λονδίνο το 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2020
άλλη ομάδα προπτυχιακών φοιτητών κατάφεραν το κερδίσουν
το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
στο Junior Achievement, ξεπερνώντας 500 πανεπιστήμια και
17000 φοιτητές της Ευρώπης.

ERASMUS+
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι
ένθερμος υποστηρικτής του Προγράμματος ERASMUS+ για την
κινητικότητα και την συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα
προσφέρει σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες στους φοιτητές, όπως:
Γνωριμία με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, το εκπαιδευτικό
σύστημα και τη γλώσσα μιας ξένης χώρας.
Δημιουργία νέων γνωριμιών με φοιτητές όχι μόνο της χώρας
υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών.
Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που δεν
προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Εμβάθυνση και διεύρυνση επιστημονικών ενδιαφερόντων.
Ανάπτυξη της προσωπικότητας - εμπειρία του να ζεις μόνος.
Δημιουργία καινούριων προοπτικών (επαγγελματικών,
εκπαιδευτικών).

Προοπτικές Εργοδότησης
Oι απόφοιτοι του Tμήματος είναι σε θέση να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τομείς
που εργοδοτούνται, και έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέσεις σε διάφορα τμήματα οργανισμών στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Eυκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα, σε
λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους, στον τουριστικό τομέα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου
τομέα.
Oι απόφοιτοι του Tμήματος μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις σε ποικίλους τομείς
ενός οργανισμού, όπως το μάρκετιγκ, την ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τη
διοίκηση παραγωγής, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την εφοδιαστική αλυσίδα, κ.ά.
Έχουν, επίσης, την αναγκαία επιστημονική κατάρτιση για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο
Kύπρου, ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα του εξωτερικού. ΄Ηδη, σημαντικός
αριθμός αποφοίτων του Τμήματος έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής.
Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου, μεριμνά ώστε
φοιτητές που θέλουν να αποκομίσουν εργασιακή εμπειρία σε διοικητικά θέματα, να τοποθετούνται σε επιχειρήσεις για περίοδο έξι
εβδομάδων μέχρι και έξι μηνών, κατά την
οποία λαμβάνουν μία απαλλαγή από μάθημα
διεύρυνσης, ενώ παίρνουν και επίδομα/μισθό.

Μαρτυρίες Φοιτητών/Αποφοίτων
Παναγιώτα Πολυκάρπου
B.Sc. in Business Administration - Management, Cyprus Seeds Project Coordinator
Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας
Διοίκησης, ήταν η αρχή της επαγγελματικής μου ανάπτυξης. Το επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης που προσφέρεται είναι ισάξιο με αυτό ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, προσφέροντας παράλληλα μια προσωπική προσέγγιση προς τους φοιτητές. Η γνώση που απέκτησα
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με ανέδειξε τόσο στο εξωτερικό (Ευρώπη και Αμερική), αλλά και
στη αγορά της Κύπρου και με βοήθησε να ανταγωνιστώ ισάξια με νέους και νέες του εξωτερικού. Το Τμήμα προσφέρει ένα επαγγελματικό περιβάλλον σπουδών, που προετοιμάζει τους
φοιτητές για την ένταξή τους στον χώρο εργασίας με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και ένα
ευρύ φάσμα μαθημάτων. Η υποστήριξη τόσο από το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και από
το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, δημιούργησε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης
και ασφάλειας, απαραίτητο για τα πρώτα στάδια των σπουδών μου.
Μενέλαος Α. Μενελάου
Πτυχίο Marketing/Management 2004, MBA, Cardiff University
2005, Εκτελεστικός Διευθυντής Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Πέραν των γνώσεων που αποκόμισα, πέραν των δεξιοτήτων που ανέπτυξα μέσα από το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, που θεωρώ ως πολύ γερά θεμέλια για τη συνέχεια,
αυτό που κρατώ είναι τα αισθήματα αλληλοσεβασμού και εκτίμησης με το ακαδημαϊκό και
διοικητικό προσωπικό. Σχέσεις ζωής, που διατηρούνται μέχρι σήμερα.
Μαρία Δημητρίου
Πτυχίο B.Sc. στη Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Marketing and Communications, Delloitte
Κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχα την ευκαιρία να λάβω θεμελιώδεις γνώσεις και να
αναπτύξω δεξιότητες που συνέβαλαν σημαντικά στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και
ανέλιξη. Ταυτόχρονα, είχα την τιμή να γνωρίσω λαμπρούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν
πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους φοιτητές, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό
επίπεδο. Επίσης, η ευκαιρία που μου δόθηκε για πρακτική άσκηση σε εταιρία μετά από συστάσεις των καθηγητών μου, αποτελούσε την έναρξη της επαγγελματικής μου πορείας και
ήταν ο παράγοντας που οδήγησε στο να εργάζομαι σήμερα σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Με λίγα λόγια, η εμπειρία που είχα κατά την διάρκεια των σπουδών μου, μου έδωσε
όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα εποικοδομητικό μέλλον με πρόσβαση σε απεριόριστες
επαγγελματικές ευκαιρίες!

Μαρία Φασουλίδου
Πτυχίο Διοίκησης, 2019, M.Sc. in Human Resource Management, 2020
Strategy, Customer and Operations Advisor, KPMG Cyprus
Φοίτησα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Κύπρου τόσο για τις προπτυχιακές όσο και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Αυτά τα 5 χρόνια
μου έδωσαν την βάση για την επίτευξη των προσωπικών μου στόχων. Το ακαδημαϊκό προσωπικό και η απαιτητική φύση των προγραμμάτων με εφοδίασαν με ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και άψογες επαγγελματικές δεξιότητες απαραίτητες για κάθε
συμβουλευτικό ρόλο και επαγγελματική επιτυχία γενικότερα.
Ελευθέριος Σάββα
Πτυχίο Μάρκετινγκ, 2011, M.Sc. Advanced Management Practice, University of Bath, U.K.
2012, Former Associate Account Strategist, Now Entrepreneur
Το Πτυχίο μου ήταν το πρώτο σκαλί για την επιδίωξη των επαγγελματικών μου στόχων. Τόσο
για το επίπεδο των γνώσεων και ικανοτήτων που μου προσέφερε όσο και για το «δυνατό»
Πτυχίο που έλαβα.
Έλενα Βασιλείου
Πτυχίο Μάρκετινγκ/Μάνατζμεντ 2002, M.Sc. International Marketing/Management,
University of Leeds, U.K. 2003, Προϊστάμενη Τμήματος Εταιρικής & Προϊοντικής
Επικοινωνίας, CYTA
Το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος σπουδών ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και σε συνδυασμό με την ποιότητα του
ακαδημαϊκού προσωπικού, μου προσέφερε μια ανεπανάληπτη ακαδημαϊκή εμπειρία.
Χρυσάνθη Δανού
Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης, 2007, M.Sc. Human Resource Management,
London School of Economics and Political Sciences, U.K. 2008,
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Eurobank
Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μου πρόσφεραν μια ευρεία γνώση στον τομέα της
Διοίκησης Επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε διευθυντικό ρόλο. Η εμπειρία
που αποκόμισα μέσα από τις πρακτικές μελέτες, τις συχνές παρουσιάσεις, αλλά και την ομαδική
εργασία στο πανεπιστήμιο, υπήρξε καταλύτης στην επαγγελματική μου επιτυχία.
Νικολέτα Πισσαρίδη
Πτυχίο Μάρκετινγκ/Μάνατζμεντ 2002, Μ.Sc. International Employment Relations and Human
Resource Management, London School of Economics and Political Sciences, U.K. 2003,
Υπεύθυνη Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ένα πτυχίο που πραγματικά μεταφέρει γνώσεις, αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες και
δεξιότητες και προσφέρει υψηλού επιπέδου μόρφωση. Το πρόγραμμα σπουδών είναι συνταγή
επιτυχίας, γεμάτο προκλήσεις, μοναδικές εμπειρίες και σημαντικά μαθήματα ζωής.
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