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Tμήμα

   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  



   12 απαλλαγές από τα 15 μαθήματα για την απόκτηση 
του επαγγελματικού τίτλου Chartered Accountant  
(ACA qualification). 

   9 απαλλαγές από τα 13 μαθήματα για απόκτηση του 
επαγγελματικού τίτλου Certified Accountant  
(ACCA qualification). 

   Πρακτική άσκηση (internship) ενσωματωμένη στο 
πρόγραμμα σπουδών. 

   Αποδοχή αποφοίτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
πανεπιστημίων διεθνούς εμβέλειας. 

   Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και βραβεία αποφοίτων 
στις επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW  
(31 παγκόσμια βραβεία). 

   Ψηλό ποσοστό άμεσης εργοδότησης αποφοίτων 
λόγω της άρτιας ακαδημαϊκής τους κατάρτισης. 

   Εργοδότηση αποφοίτων διδακτορικού προγράμματος 
σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

   Aπό τα 170 κορυφαία Τμήματα στον κόσμο στην ποι-
ότητα έρευνας με βάση την κατάταξη Arizona State 
University (Finance Rankings 2011-2018). 

   Πτυχίο με διεθνή αναγνώριση και κύρος. 

   Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

Eισαγωγή
To Τμήμα ΛΟΧ με μια Ματιά

Το Τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το 
οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης 
στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και στην εξειδικευ-
μένη κατάρτιση στους επί μέρους κλάδους της λογιστικής και 
της χρηματοοικονομικής. Τα βασικά μαθήματα του Τμήματος πα-
ρέχουν στους φοιτητές μια σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών 
της επιχείρησης. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν κριτική 
και αναλυτική σκέψη και ικανότητες εφαρμογής ποσοτικών και 
υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών 
προβλημάτων. Τέτοιες ικανότητες αποτελούν απαραίτητα διοικη-
τικά προσόντα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στόχοι
Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων επιχειρηματικών εξελίξεων, 
το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ), στοχεύει 
στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών, που θα υπηρετή-
σουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανι-
σμούς στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Βασικός σκοπός 
του Τμήματος είναι: «Να πρωτοστατήσει στους τομείς της λογιστι-
κής και της χρηματοοικονομικής, τόσο στην Κύπρο όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή, και να επιτύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιό-
λογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα, που εμπίπτουν σε αυτούς τους 
τομείς». Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική 
προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις: 

   Την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοι-
τητών του Τμήματος. 

   Την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών με διεθνή αναγνώριση. 
   Την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

με τη διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων.

Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, μεταπτυχιακά προγράμματα (M.Sc., 
Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική, καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Απόφοιτοι του διδα-
κτορικού προγράμματος του Τμήματος εργοδοτούνται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. 
Επιπρόσθετα, ένας αριθμός αποφοίτων του Τμήματος επιλέγουν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε αναγνω-
ρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν, επίσης, τη δυ-
νατότητα να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα ERASMUS+, που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρόγραμμα ERASMUS+

Εκπαιδευτική Αποστολή
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Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συνδυάζει διεθνώς ανα-
γνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, 
και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής 
τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των τακτικών και στρατηγικών  
στόχων ενός οργανισμού. Βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων 
προγραμμάτων που προσφέρονται σε διακεκριμένα πανεπιστή-
μια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και χαρακτηρίζεται 
τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της δι-
οίκησης, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις 
ακόλουθες ειδικότητες: 

   Λογιστική 
   Χρηματοοικονομική 

Για καθεμιά από τις ειδικότητες αυτές, το Τμήμα προσφέρει ξεχω-
ριστά πτυχία. Δεν είναι τυχαίο που το ποσοστό άμεσης εργοδό-
τησης αποφοίτων του Τμήματος θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, 
ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μετά τη συμπλήρωση του τέταρτου εξαμήνου σπουδών, οι φοι-
τητές επιλέγουν την κύρια ειδικότητά τους μεταξύ των δύο επι-
λογών που προσφέρει το Τμήμα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και 
τους στόχους τους για επαγγελματική σταδιοδρομία. Στα τελευ-
ταία τέσσερα εξάμηνα, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση σε 
εξειδικευμένα μαθήματα ανώτερου επιπέδου της επιλεγμένης ει-
δικότητας (μαθήματα εμβάθυνσης). Ταυτόχρονα, οι φοιτητές 
εδραιώνουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους με την επιλογή μα-
θημάτων από άλλες ειδικότητες εντός της Σχολής Οικονομικών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων (μαθήματα διεύρυνσης). Με την ελεύ-
θερη επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου, 
προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα για μια πιο ευρεία και 
ολοκληρωμένη μόρφωση. Στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτη-
τές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη.

Το πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση Πτυχίου Λο-
γιστικής έχει πρωταρχικό στόχο να εφοδιάσει τους  
αποφοίτους με τις κατάλληλες γνώσεις σε θέματα λο-
γιστικής, ελεγκτικής, φορολογικής, εμπορικού δι-
καίου και χρηματοοικονομικών, για ορθολογιστική 
λήψη αποφάσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διε-
θνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

   Το Πτυχίο Λογιστικής είναι εγκεκριμένο από διε-
θνή επαγγελματικά σώματα, όπως το Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW) και το Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA). 

   Μεγάλη επιτυχία του προγράμματος αυτού είναι 
η εξασφάλιση για τους απόφοιτους του προγράμ-
ματος λογιστικής μέχρι δώδεκα (12) και εννέα (9) 
απαλλαγών από τους επαγγελματικούς τίτλους 
του ACA και του ACCA, αντίστοιχα.  

   Για ένα μικρό αριθμό φοιτητών που θα επιλεγούν, 
το Τμήμα σε συνεργασία με το ACCA και έναν από 
τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους στον 
κόσμο θα προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων 
των δοκιμίων για τον τίτλο του ACCA πριν την 
απόκτηση του πτυχίου τους. 

   Το Πτυχίο Λογιστικής παρέχει άρτια κατάρτιση για 
επιτυχημένη καριέρα σε ελεγκτικούς οίκους σε θέ-
ματα λογιστικής, ελεγκτικής και φορολογικής 
καθώς και σε τράπεζες, ημικρατικούς, δημόσιους 
και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς.  

   Πτυχιούχοι του προγράμματος Λογιστικής απο-
κτούν, επίσης, τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότη-
τες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα Master ή Ph.D.
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  Η ερευνητική αριστεία του Τμήματος στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το συγκατατάσσει στα 
καλύτερα 200 πανεπιστήμια παγκοσμίως και στα καλύτερα 40 της Ευρώπης. 

  Πρόσφατη μελέτη έχει, επίσης, κατατάξει το Τμήμα στα καλύτερα 15 πανεπιστήμια παγκοσμίως, και νούμερο 4 
στην Ευρώπη, σε θέματα που αφορούν τις ασφάλειες και τη διαχείριση ρίσκου. 

  Απόφοιτοι του Τμήματος  έχουν κερδίσει πέραν των 30 παγκόσμιων βραβείων στα υπολειπόμενα δοκίμια του 
ACA, τα οποία περιλαμβάνουν και αριθμό πρώτων παγκόσμιων βραβείων.  

  Ο Πρόεδρος του ACA εξήρε την υπεροχή της εκπαίδευσης στην Κύπρο και εις αναγνώριση των εντυπωσιακών 
αυτών αποτελεσμάτων παρευρέθηκε στην απονομή των βραβείων της Σχολής το 2017 και παρέδωσε τα βραβεία 
του Οργανισμού του στους αποφοίτους του Τμήματος.  

  Δημοσίευση ερευνητικών εργασιών ακαδημαϊκών του Τμήματος στα πιο αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά.

Διεθνής Αναγνώριση



Το Τμήμα έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών του τη δυνατότητα 
εκπόνησης πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του 
Εαρινού Εξαμήνου στο τρίτο έτος των σπουδών τους. Πέραν του 70% των 
φοιτητών του Τμήματος αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία και τοποθετούνται 
στους μεγαλύτερους ελεγκτικούς και τραπεζικούς οργανισμούς της 
χώρας, κάτι που τους δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους. 
Ταυτόχρονα,  

  Αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία που τους βοηθά να ανα-
πτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διευρύνουν το δί-
κτυο των επαγγελματικών επαφών τους και τις επαγγελματικές τους 
προοπτικές. 

  Όλοι οι οργανισμοί δίνουν την δυνατότητα στους φοιτητές για ένα επι-
πλέον εξάμηνο πρακτικής άσκησης (κατά το Εαρινό Eξάμηνο του τέ-
ταρτου έτους των σπουδών τους). 

  Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασκούμενων φοιτητών, το τέλος του εξα-
μήνου της πρακτικής άσκησης συνοδεύεται, επίσης, και με την υπο-
γραφή συμβολαίου εργοδότησης.

Η ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική επικεντρώνεται 
στην εμπέδωση της γνώσης, του θεωρητικού πλαι-
σίου και των αναλυτικών μεθόδων, που χρειάζονται 
για τη λήψη επιτυχημένων χρηματοοικονομικών 
αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, που 
επικρατούν σε ένα περίπλοκο, ανταγωνιστικό και διε-
θνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

  Απόφοιτοι της Χρηματοοικονομικής αναπτύσσουν 
δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να φέρουν σε 
πέρας τη χρηματοοικονομική λειτουργία σε ένα 
ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως: Τράπεζες, ασφα-
λιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, 
οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυ-
λακίων, εμπορικούς οίκους, τουριστικές επιχειρή-
σεις, εταιρείες αγοραπωλησίας συναλλαγμάτων, 
και κυβερνητικούς οργανισμούς. 

  Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να αποκτήσουν τα 
απαραίτητα εφόδια, για να συνεχίσουν με επιτυ-
χία μεταπτυχιακές σπουδές (Master, Ph.D.), ή να 
προχωρήσουν με την απόκτηση του επαγγελμα-
τικού τίτλου CFA (Chartered Financial Analyst). 

  Aπόφοιτοι έχουν εισαχθεί σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα όπως αυτά των πανεπιστημίων του 
Manchester, Warwick, UCL, Southampton και του  
London School of Economics, ή σε διδακτορικά 
προγράμματα στην Αμερική. Έχουν, επίσης, εξα-
σφαλίσει υποτροφίες από το CFA Society για εξα-
σφάλιση του τίτλου CFA.
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Το Τμήμα συμβάλλει στη γενικότερη πολιτιστική 
ανάπτυξη του τόπου με τη διοργάνωση σειράς 
διαλέξεων. Θέματα τόσο τοπικού όσο και γενικό-
τερου διεθνούς ενδιαφέροντος παρουσιάζονται 
από καθηγητές του Πανεπιστημίου, διακεκριμέ-
νους επισκέπτες και προσωπικότητες του επιχει-
ρηματικού κόσμου. Η επιμόρφωση των φοιτητών 
συμπληρώνεται με διάφορες δραστηριότητες, 
που διοργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, με την 
υποστήριξη του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα υπο-
στηρίζει ενεργά τον Επενδυτικό Όμιλο με χρημα-
τοδότηση από το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.).

Κοινωνική Αποστολή
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Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυξανόμενη 
ζήτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των χρηματοοικονομικών  
υπηρεσιών και έτσι προσφέρει στους φοιτητές πολύ καλές ευκαιρίες 
εργοδότησης.  

  Οι απαλλαγές από τους επαγγελματικούς τίτλους του ACA και ACCA, 
προσφέρουν στους φοιτητές του προγράμματος δύο σημαντικά πλε-
ονεκτήματα: Πρώτον, αυξάνουν τις προοπτικές τους για απασχόληση 
και, δεύτερον, βοηθούν τους αποφοίτους να επιταχύνουν την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας τους εκπληρώνοντας ταχύτερα τις απαιτήσεις ενός 
επαγγελματικού τίτλου. 

  Ομοίως, οι γνώσεις που αποκτώνται από τους φοιτητές με εξειδίκευση 
στη Χρηματοοικονομική, βοηθούν τους φοιτητές να αποκτήσουν τον 
επαγγελματικό τίτλο του CFA (Chartered Financial Analyst), ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια θεωρείται ένας από τα πιο αναγνωρίσιμους τίτλους 
στον τομέα της χρηματοοικονομικής. 

  Αυτές οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί περαιτέρω μετά την εισαγωγή 
του προγράμματος πρακτικής άσκησης, αφού πέραν του 50% των φοι-
τητών του Tμήματος έχουν συμβόλαια εργοδότησης με το πέρας του 
πρώτου εξαμήνου της τοποθέτησής τους σε οργανισμούς.
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Μαρτυρίες  
Φοιτητών/Αποφοίτων

I am so fortunate to have gradu-
ated with my Ph.D. in Finance from 
the Department of Accounting 
and Finance, University of Cyprus. 
During my studies, I have always 
felt the care and support of my 
mentors, while their honest feed-
back challenged me to stretch and 
grow. I appreciate the holistic 
training I received to become both 
an independent researcher and a 
passionate teacher. The faculty 

members and staff are approachable, helpful, and willing to sup-
port and guide all doctoral students. The constant encourage-
ment from the supervisors and the faculty members helped 
prepare me to be a good colleague at my academic placements 
at the University of Essex and the University of Warwick. I know 
the major reason for being who I am today was the choice I 
made to attend the University of Cyprus. Pursuing the doctorate 
degree in this beautiful country would surely be a remarkable 
experience!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΙΤΑ,  
Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική, 2015

Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου με Πτυχίο στη Δη-
μόσια Διοίκηση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη 
Διοίκηση (2015) και μεταπτυ-
χιακό τίτλο στα Χρηματοοικονο-
μικά (2016). Στα άμεσα σχέδια 
μου είναι και η απόκτηση δεύτε-
ρου μεταπτυχιακού τίτλου στον 
τομέα της ανάλυσης δεδομένων. 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής 

μου, έχω εισπράξει σημαντικά εφόδια που με έχουν μάθει να μην 
εφησυχάζομαι και να προσπαθώ πάντοτε να εμπλουτίζω τις γνώ-
σεις μου. Με έχουν βοηθήσει, επίσης, στην άμεση εξεύρεση ερ-
γασίας και στην αντιμετώπιση όποιων προκλήσεων συναντώ 
καθημερινά σ' αυτή. Έμπνευσή μου αποτέλεσαν οι εξαίρετοι επι-
στήμονες με τους οποίους έτυχε να συνεργαστώ, αλλά και οι αγα-
πητοί συμφοιτητές μου που μαζί δουλέψαμε σκληρά για να 
ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια συναντήσαμε κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής μας.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  
Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική, 2016

Είχα την ευκαιρία να είμαι φοιτητής Χρη-
ματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. Μέσα στα 4 χρόνια σπουδών μου 
αποκόμισα την απαραίτητη γνώση, άλλα 
κυρίως τις δεξιότητες που απαιτούνται 
από την σύγχρονη αγορά εργασίας. Το 
πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στον 
φοιτητή τα εφόδια που χρειάζεται, ενώ, 
παράλληλα, είναι πολύ σημαντική η ευελι-
ξία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο 
ούτως ώστε ο φοιτητής να μπορεί να προ-

σαρμόσει το πτυχίο του αναλόγως της επαγγελματικής κατεύ-
θυνσης που τον ενδιαφέρει. Παράλληλα, το Τμήμα έχει 
διαχρονικά εδραιώσει πολύ καλές σχέσεις με αρκετούς από τους 
μεγάλους εργοδότες στην Κύπρο, διευκολύνοντας έτσι την 
άμεση εργοδότηση των φοιτητών του. Τέλος, το άρτια καταρτι-
σμένο προσωπικό του Τμήματος προσφέρει υψηλού επιπέδου 
διδασκαλία, ενώ παράλληλα στηρίζει τους φοιτητές να υλοποι-
ήσουν τους στόχους τους.

ΣΟΛΩΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ,  
Πτυχίο με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική, 2020



ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΜΠΕΗΣ,  
Πτυχίο με ειδίκευση στη Λογιστική, 2017

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής 
με Πτυχίο στην Λογιστική. Η φοί-
τησή μου στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, μου έδωσε τα απαραίτητα 
εφόδια και με κατέστησε ικανό να 
διεκδικήσω θέσεις εργασίας σε 
διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες 
στην Κύπρο, καθώς επίσης μετα-
πτυχιακές θέσεις φοίτησης στα κα-
λύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. 

Μετά την αποφοίτησή μου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 
2017, αποφάσισα να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές 
στο Imperial College Business School, όπου και απέκτησα μετα-
πτυχιακό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά. Οι γνώσεις που 
έλαβα, ως προπτυχιακός φοιτητής, αποδείχθηκαν πολύτιμες και 
αποτέλεσαν τις σωστές βάσεις, πάνω στις οποίες εμπλούτισα και 
εμβάθυνα τις γνώσεις μου κατά τη μεταπτυχιακή μου φοίτηση. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, εργάζομαι στην Pricewaterhouse-
Coopers της Αγγλίας ως ελεγκτής, ενώ παράλληλα σπουδάζω 
για την απόκτηση του διπλώματος του εγκεκριμένου ελεγκτή 
(ACA).

Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου τον Ιούνιο του 2019 με Πτυ-
χίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ει-
δικότητα στη Λογιστική. Τα τέσσερα 
χρόνια στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής μου έδωσαν 
τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να 
μπορώ να κατανοήσω τον τρόπο με 
τον οποίο δραστηριοποιούνται οι 
επιχειρήσεις στη σύγχρονη οικονο-
μία. Σε συνδυασμό με την ευκαιρία 

που μας προσέφερε το Τμήμα για πρακτική άσκηση στους μεγα-
λύτερους παγκόσμιας εμβέλειας ελεγκτικούς οίκους, απέκτησα 
ταυτόχρονα μια επαρκή εργασιακή εμπειρία και κατάφερα να 
εφαρμόσω τις γνώσεις μου στην πράξη. 

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει την ευκαιρία στους 
φοιτητές του να αναπτύξουν κριτική σκέψη, καθώς επίσης και 
πνεύμα ομαδικότητας. Δεν είναι λίγες οι φορές που κληθήκαμε 
να συνεργαστούμε με άλλα άτομα για την περάτωση κάποιου 
project. Το Τμήμα είναι αρκετά απαιτητικό, όμως με μεθοδική με-
λέτη και σωστό προγραμματισμό κατάφερα να ανταπεξέλθω και 
να αποφοιτήσω με «Άριστα». Αξίζει να αναφέρω πως το Τμήμα 
μου δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχα τμήματα σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού, καθότι το επαγγελματικό και ακαδη-
μαϊκό προσωπικό του είναι εξαίρετο και πάντα δίπλα στις ανάγκες 
των φοιτητών. Στο παρόν στάδιο, εργάζομαι στο advisory depart-
ment ενός δικηγορικού γραφείου και ασχολούμαι με projects που 
αφορούν τον τραπεζικό τομέα. 

Παράλληλα, αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο το οποίο 
αγαπώ ιδιαιτέρως, σπουδάζοντας υποκριτική σε δραματική σχολή 
στην Κύπρο. Αισθάνομαι πως αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο 
πλήρης, γεμάτος γνώσεις και αναμνήσεις, που σε συνδυασμό με 
την τέχνη του θεάτρου με ολοκληρώνουν ως προσωπικότητα.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ,  
Πτυχίο με ειδίκευση στη Λογιστική, 2019

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ,  
Πτυχίο με ειδίκευση στη Λογιστική, 2019

Η ποιότητα της διδακτικής ύλης, 
το διδακτικό προσωπικό, οι εγκα-
ταστάσεις, η οργάνωση και γενικά 
το επίπεδο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου με έχουν εντυπωσιάσει. 

Με το Πτυχίο του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής 
στα χέρια μου, νιώθω περηφάνεια 
και σιγουριά. Μέσω των ευκαι-
ριών πρακτικής άσκησης που 
προσφέρονται κατά την διάρκεια 

των σπουδών, κατάφερα να εξασφαλίσω θέση εργασίας σε ένα 
από τα μεγαλύτερα ελεγκτικά γραφεία, κάνοντας έτσι μια  
δυναμική αρχή στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
http://ucy.ac.cy/afn/el/

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΚ 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλέφωνο: +357 22893605, Τηλεομοιότυπο: +357 22895475,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: afn@ucy.ac.cy 

Σεπτέμβριος 2020


