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ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MARIE SKLODOWSKA-CURIE
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ €400.000
Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στον Αναπληρωτή Καθηγητή Άντρο Κούρτελλο και
στο Λέκτορα Γιάννη Δενδραμή
Δύο ακόμη ευρωπαϊκές υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie εξασφάλισε η Σχολή Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης MSCA-IF-2015:
Individual Fellowships της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, στον Αναπληρωτή Καθηγητή στο
Τμήμα Οικονομικών, Άντρο Κούρτελλο και στο Λέκτορα στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, Γιάννη Δενδραμή, απονεμήθηκαν υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie
συνολικής χρηματοδότησης πέραν των €400.000 για έρευνα και
κινητικότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απονείμει στο Δρα Άντρο Κούρτελλο,
τριετή υποτροφία ύψους πέραν των €250.000, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα εργαστεί στο Τμήμα Οικονομικών του
Πανεπιστήμιου του Ουισκόνσιν-Μάντισον, στις ΗΠΑ, για 2 έτη. Ο
Δρ Άντρος Κούρτελλος θα αναπτύξει οικονομετρικές μεθόδους για
να μελετήσει την διαγενεακή κινητικότητα της ευημερίας που είναι
αναμφισβήτητα η πιο σημαντική πτυχή της κοινωνικο-οικονομικής
ανισότητας. Το έργο, για το οποίο εξασφαλίστηκε η υποτροφία,
έχει τίτλο, «The Econometrics of Intergenerational Mobility» και
ακρώνυμο MetricIMo, και θα συντονίζεται από το Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο Δρα Γιάννη Δενδραμή έχει απονεμηθεί διετής υποτροφία
ύψους πέραν των €150.000 για να εργαστεί στο Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου
Κύπρου. Η ερευνητική πρόταση του Δρα Δενδραμή φέρει τίτλο,
“Forecasting with large datasets: A time varying covariance
matrix” και ακρώνυμο FORECASTING. Ο Δρ Γιάννης Δενδραμής
θα προτείνει νέες τεχνικές οικονομετρικής μοντελοποίησης
μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι εφαρμογές των προτεινόμενων
μεθοδολογιών άπτονται των μακροοικονομικών προβλέψεων,
της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, της κατασκευής
υποδειγμάτων παραγόντων κ.α.. Συντονιστής του έργου θα
διατελέσει η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου.
Σημειώνεται ότι οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie χρηματοδοτούν ερευνητές σε όλα τα στάδια της
σταδιοδρομίας τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι ερευνητές από
όλους τους επιστημονικούς τομείς. Τα έργα MetricIMo και FORECASTING επιλέχθηκαν για
χρηματοδότηση ανάμεσα σε 8.514 προτάσεις που είχαν υποβληθεί εντός της συγκεκριμένης
πρόσκλησης.
Σε δήλωση του ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής
Χαρίδημος Τσούκας, ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε ακόμη δύο σημαντικές διακρίσεις σε
μέλη της Σχολής μας. Αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι το όραμά μας περί ερευνητικής αριστείας δεν
είναι μόνο διακηρύξεις, αλλά ζωντανή κουλτούρα που παράγει αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό
η συνεισφορά της Σχολής μας στην επιστημονική κοινότητα να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και,
μάλιστα, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους.
Είμαι βέβαιος ότι θα βρουν και άλλους μιμητές στη Σχολή μας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης είχαν εξασφαλίσει
άλλες δυο υποτροφίες στην προηγούμενη πρόσκληση του MSCA-IF:Individual Fellowships (2014).
Συγκεκριμένα, οι Καθηγητές Σταύρος Ζένιος και Λένος Τριγιώργης είχαν εξασφαλίσει τριετείς
υποτροφίες για εργασία στα ερευνητικά τους πεδία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας (Wharton
Business School) και Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan School of Management) στις
ΗΠΑ, αντίστοιχα.
Όλα τα πιο πάνω έργα προστίθενται στις ακαδημαϊκές επιτυχίες της Σχολής, ανάμεσα στις οποίες
είναι και η εξασφάλιση χρηματοδότησης τριών έργων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC),
ενός ERC Starting Grant (€517.000, συντονίστρια: Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου – Τμήμα Οικονομικών,
2008-2013), ενός ERC Advanced Grant (2.2 εκατ. ευρώ, συντονιστής: Καθηγητής Χριστόφορος
Πισσαρίδης – Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, 2013-2018) και ενός ERC Proof of Concept (€150.000,
συντονίστρια: Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου – Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, 2015-2017).
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