Ενισχύστε το μέλλον σας

Δέσμευση στην προώθηση της
επιστήμης και της γνώσης μέσα
από τη διδασκαλία και την έρευνα
Αν αναζητάτε την ενίσχυση της επαγγελματικής σας
προοπτικής και την απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και εργαλείων που χρειάζονται τα ηγετικά στελέχη του
σύγχρονου, ανταγωνιστικού και συνεχώς μεταβαλλόμενου
επιχειρηματικού κόσμου, τότε ενταχθείτε στο Πρόγραμμα
ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκμεταλλευθείτε
κάθε ευκαιρία για να πετύχετε τους στόχους σας.
Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει
καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία προγράμματα
στον τομέα της εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων και κατέχει την παγκοσμίου κύρους διαπίστευση
του Οργανισμού European Foundation for Management
Development (EFMD). Το διεθνούς φήμης ακαδημαϊκό
προσωπικό του Προγράμματος και η ολοκαίνουργια
πανεπιστημιούπολη, στην οποία εδρεύει, επιτρέπουν
στο Πρόγραμμα ΜΒΑ να προσφέρει μια μοναδική
εκπαιδευτική εμπειρία.

Τα διοικητικά στελέχη του αύριο
Τα κίνητρα για την παρακολούθηση ενός Προγράμματος
ΜΒΑ ποικίλουν ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές επιδιώξεις του καθενός. Σε κάθε περίπτωση,
το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από
την επιχειρηματική εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρει
και μέσα από ένα ευρύτατο δίκτυο σχέσεων που έχει
αναπτύξει, απευθύνεται στους ηγέτες του αύριο, που τους
χαρακτηρίζει το ήθος, η αποτελεσματικότητα και η
προσήλωση στην πραγμάτωση των στόχων τους.

• ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΠΡΟΣΩΠΙΚO
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
• ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου
Κύπρου κατέχει τη διεθνούς κύρους
διαπίστευση του Οργανισμού
European Foundation for Management
Development (EFMD)

Πρόγραμμα ΜΒΑ
Πλήρους και Μερικής Φοίτησης
12 μήνες - Πλήρους Φοίτησης
24 μήνες - Μερικής Φοίτησης
Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες εργαζόμενων επαγγελματιών ή ανθρώπων, που
απλώς επιζητούν να ενισχύσουν περαιτέρω την κατάρτισή τους.
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ηγετικών
στελεχών ικανών να δρουν ως καταλύτες αλλαγής,
εμφυτεύοντας νέες ιδέες στους οργανισμούς τους και
στην ευρύτερη κοινωνία. Το Πρόγραμμα ξεκινά κάθε
Σεπτέμβριο με ξεχωριστά ακροατήρια στην Αγγλική και
Ελληνική γλώσσα.
Η διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων του
Προγράμματος MBA Πλήρους Φοίτησης ολοκληρώνεται
μέσα σε πέντε περιόδους διάρκειας δύο μηνών, ενώ η
παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος
Μερικής Φοίτησης εκτείνεται σε περίοδο δέκα διμήνων.
Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, απαιτείται
η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων
(ECTS). Μαθήματα των 3.5 ή 4 πιστωτικών μονάδων
ολοκληρώνονται μέσα σε 28 διδακτικές ώρες κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών. Το Πρόγραμμα επίσης,
περιλαμβάνει αριθμό μαθημάτων 2 πιστωτικών μονάδων
(ECTS) που ολοκληρώνονται μέσα σε 14 διδακτικές ώρες
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών. Αριθμός
μαθημάτων διδάσκονται σε πιο εντατικό ρυθμό και
ολοκληρώνονται σε λίγες μέρες.

Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα 57
πιστωτικών μονάδων, τα οποία τους εισάγουν στις βασικές
αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και τους δίνουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν κριτική σκέψη, ικανότητα
χάραξης στρατηγικής, επικοινωνιακές διεξιότητες,
δεξιότητες ηθικής ηγεσίας και επιχειρηματικότητας.
Επίσης, οι φοιτητές ΜΒΑ παρακολουθούν μαθήματα
ελεύθερης επιλογής που αντιστοιχούν με 12 πιστωτικές
μονάδες (ΕCTS). Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν όλους
τους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων και παρέχουν στους
φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα πεδία που
τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
Η τελευταία περίοδος σπουδών του Προγράμματος
αφιερώνεται στην εκπόνηση της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Μελέτης (21 πιστωτικές μονάδες-ECTS).
Οι φοιτητές καλούνται να προσεγγίσουν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τη γνώση που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια
του Προγράμματος. Η Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική
Μελέτη θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα μέρη
του Προγράμματος. Μέσω αυτής της μελέτης, οι φοιτητές
αξιολογούνται για την ικανότητά τους να εισάγουν καινοτόμες
ιδέες και να ηγούνται αποτελεσματικά των οργανισμών τους
στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό
περιβάλλον.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΊΤΗΣΗΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Π
 τυχίο από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα
ή αντίγραφο πιστοποιητικού από το Κυπριακό
Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ)
στις περιπτώσεις που χρειάζεται

Τα δίδακτρα του Προγράμματος MBΑ ανέρχονται
στις €10,250 και αποπληρώνονται ανά δίμηνο
και με βάση την εγγραφή των φοιτητών σε
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων.

Τ
 ουλάχιστον τρία (3) χρόνια εργασιακής πείρας,
εκτός εάν οι υποψήφιοι κατέχουν άριστη ακαδημαϊκή
επίδοση

Το Πρόγραμμα MBΑ προσφέρει σειρά υποτροφιών
στη βάση ανταγωνιστικών κριτηρίων, όπως
είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα και η επίδοση σε
προηγούμενες σπουδές, η εργασιακή εμπειρία σε
θέσεις ευθύνης, οι προοπτικές σταδιοδρομίας σε
διοικητικό επίπεδο ή προώθηση επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και η απόδοση στην προσωπική
συνέντευξη εισδοχής.

 ντίγραφο διπλώματος με καλή επίδοση στις
Α
εξετάσεις TOEFL ή IELTS (6.5 και άνω) ή IGCSE ή
άλλης ανάλογης εξέτασης, για όσους υποψηφίους
επιθυμούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα στην
Αγγλική γλώσσα, εκτός εάν κατέχουν πτυχίο από
αγγλόφωνο ακαδημαϊκό ίδρυμα
Δ
 ύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή
εργοδότες, οι οποίοι γνωρίζουν τον υποψήφιο

Προσφέρονται επίσης, υποτροφίες
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

με

βάση

Ε
 πιτυχής ολοκλήρωση προσωπικής συνέντευξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος ΜΒΑ στη διεύθυνση
www.mba.ucy.ac.cy. Πριν την υποβολή της αίτησης χρειάζεται να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα
αποθηκευμένα ηλεκτρονικά και έτοιμα για ηλεκτρονική επισύναψη.
Τα απαραίτητα έγγραφα είναι:
 ντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, Πτυχίου, ΜεταπτυΑ
χιακού, Αναλυτικές Βαθμολογίες και άλλα επαγγελματικά πιστοποιητικά/διπλώματα
Α
 ντίγραφο διπλώματος με καλή επίδοση στις
εξετάσεις TOEFL ή IELTS ή IGCSE ή άλλης ανάλογης
εξέτασης, για όσους υποψήφιους επιθυμούν να
εγγραφούν στο Πρόγραμμα στην Αγγλική γλώσσα,
εκτός εάν κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο ίδρυμα

Δύο συστατικές επιστολές
Αντίγραφο διαβατηρίου ή πολιτικής ταυτότητας
Πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 ντίγραφο Πιστοποιητικού από το Κυπριακό Συμβούλιο
Α
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ), στις
περιπτώσεις που χρειάζεται
Σύντομη έκθεση ενδιαφέροντος

TΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΣ
Δρ Κλεάνθης Νικολαΐδης
(UCYMBA 2012) | Κύπρος

Δρ Άντρη Γεωργιάδου

Aνδρέας Δήμου

(UCYMBA 2009) | Κύπρος

(UCYMBA 2013) | Ελλάδα

Assistant Professor of Human Resource
Management, Nottingham University Business
School, UK

Environmental Manager - Al Wakrah
Stadium & Precinct, MPS JV, PORR
QATAR CONSTRUCTION, Qatar

Είμαι απόφοιτη του Προγράμματος ΜΒΑ
Πλήρους Φοίτησης 2009 και μου είχε
απονεμηθεί το βραβείο για την καλύτερη
επίδοση του ακροατηρίου μου. Επί του
παρόντος, είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια στον
τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
στο Nottingham University Business School.
Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου
Κύπρου, μου έδωσε μία εξαιρετική ευκαιρία
να αναπτύξω ανεκτίμητες ικανότητες
διαχείρισης και μου άνοιξε την πόρτα σε
ακμάζουσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Προερχόμενος από ένα μηχανολογικό
υπόβαθρο, το Πρόγραμμα MBA του
Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν η καλύτερη
επιλογή για να συνεχίσω την εκπαίδευσή
μου.
Ανακάλυψα
επαγγελματικές
κατευθύνσεις για τις οποίες δεν γνώριζα.
Απέκτησα κατανόηση των δεσμών
μεταξύ των τεχνικών, οικονομικών και
διαχειριστικών πτυχών μιας επιχείρησης.
Η απόκτηση θεμελιωδών δεξιοτήτων
στους αντίστοιχους τομείς με μετέτρεψε
σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία με
αυτοπεποίθηση. Το υψηλό ακαδημαϊκό
επίπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει
κάνει αυτήν την εμπειρία αξέχαστη. Καθ
‘όλη την πολύ απαιτητική χρονιά των
σπουδών μου στο Πρόγραμμα MBA,
απέκτησα πολύτιμους νέους φίλους
και επιχειρηματικούς εταίρους και
επαναπροσδιόρισα την καριέρα μου προς
μια νέα και βελτιωμένη κατεύθυνση. Όπως
όλα τα σπουδαία πράγματα στη ζωή, το
Πρόγραμμα ΜΒΑ ήταν απαιτητικό από
την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία,
αλλά με θωράκισε με βαθιά γνώση και με
βοήθησε να αναπτυχθώ ουσιαστικά.

Dr. Daniel Rhoads
(UCYMBA 2014) | ΗΠΑ
Business Developer, RhoadsLife
Financial, Philadelphia, USA

Ήμουν φοιτητής του Αγγλόφωνου
Προγράμματος ΜΒΑ Μερικής Φοίτησης
του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τα
έτη 2012-2014. Μου άρεσε πολύ εκεί.
Οι σπουδές μου στο Πρόγραμμα MBA
ανέπτυξαν τις ηγετικές μου ικανότητες και
με βοήθησαν στην απόκτηση κατανόησης
του
τρόπου
χειρισμού
πρακτικών
ζητημάτων,
όπως
επιχειρηματική
στρατηγική, επιχειρηματικός σχεδιασμός
- πράγματα τα οποία δεν γνώριζα και τα
οποία με βοήθησαν να αναπτυχθώ ως
επαγγελματίας

+357 22 893600
mba@ucy.ac.cy

www.mba.ucy.ac.cy

Director, Department of Meteorology,
Ministry of Agriculture, Rural
Development and Environment, Cyprus

Η κατανόηση του περιβάλλοντος και των
αλλαγών του αποτελεί πρόκληση, η
κατανόηση των απειλών είναι αναγκαία
και ο εντοπισμός των ευκαιριών ωφέλιμος.
Με αυτού του είδους την υποστήριξη
με εφοδίασε το Πρόγραμμα MBA
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ένα καλά
σχεδιασμένο πρόγραμμα που είναι
διαθέσιμο σε εξαιρετικούς χώρους, τόσο
πυκνό και ώριμο εκπαιδευτικά, τόσο
υποκινητικό και ενθουσιώδες για να
δημιουργεί διευθυντικά στελέχη που
τολμούν. Ήταν τεράστια η εμπειρία και οι
γνώσεις που απόκτησα παρακολουθώντας
το Πρόγραμμα που γεμίζουν όλες τις
ανάγκες μου ως Διευθυντή του Τμήματος
Μετεωρολογίας.

Ilkay Cam-Spanos
(UCYMBA 2012) | Τουρκία & ΗΠΑ
Senior Project Manager,
Langan Engineering & Environmental
Services, New York, USA

Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου
απαιτεί συνεργασία με επενδυτές και
εργολάβους ακινήτων, ρυθμιστικές αρχές
και δικηγόρους. Η παροντική μου θέση
προϋποθέτει δεξιότητες στη διαχείριση
έργων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς
επίσης γνώσεις λογιστικής και μάρκετινγκ.
Όλα αυτά τα απέκτησα κατά τη διάρκεια
των σπουδών μου στο Πρόγραμμα ΜΒΑ
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόγραμμα ΜΒΑ
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Τ.Θ. 20537, Λευκωσία 1678, Κύπρος

