
 Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματοσ και κάθε πότε διεξάγονται τα 
μαθήματα; 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων είναι ςυνολικισ διάρκειασ 9 
μηνών (168 ώρεσ). Το Πρόγραμμα υλοποιείται με in class workshops τα οποία διεξάγονται 
Παραςκευι (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δφο φορζσ το μινα.  

 Τι ςυμβαίνει ςτην περίπτωςη που απουςιάςω; 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ παρακολοφκθςθσ ςε οριςμζνα Παραςκευο-Σάββατα, ςασ 
παρζχουμε τθ δυνατότθτα ςυνάντθςθσ/επικοινωνίασ με τον αντίςτοιχο Εκπαιδευτι ςτθν 
θμερομθνία που ςασ εξυπθρετεί, για τθν κάλυψθ των κεμάτων που παρουςιάςτθκαν τισ 
θμζρεσ που δεν μπορζςατε να παρευρεκείτε ςτο μάκθμα.  
 
Κατανοοφμε πωσ οι οικογενειακζσ και επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ όλων μασ απορροφοφν 
το μεγαλφτερο διάςτθμα τθσ κακθμερινότθτάσ μασ και γι' αυτόν τον λόγο προςπακοφμε 
από τθν πλευρά μασ να χρθςιμοποιοφμε όλα τα διακζςιμα μζςα (επιπλζον workshops, 
τθλεφωνικι & online επικοινωνία με τουσ Εκπαιδευτζσ) για να ςασ δϊςουμε τθ δυνατότθτα 
ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα. 

 Ποιοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα; 

 Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε επιχειρηματίεσ και ςτελζχη επιχειρήςεων που κατζχουν 
τίτλο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Στθν περίπτωςθ μθ κατοχισ τίτλου, λαμβάνεται υπόψθ θ 
επαγγελματικι εμπειρία. 

 Τι Πιςτοποίηςη λαμβάνω ςτο τζλοσ του Προγράμματοσ; 

Το Πρόγραμμα οδθγεί ςε Πιςτοποιητικό Παρακολοφθηςησ από το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιςτήμιο Κφπρου και υλοποιείται με τθν υποςτιριξθ τθσ Κεντρικήσ Ζνωςησ 
Επιμελητηρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ). Το Πιςτοποιθτικό Παρακολοφκθςθσ δεν αποτελεί 
ακαδθμαϊκό τίτλο. Το περιεχόμενο και οι εκπαιδευτζσ του Προγράμματοσ ζχουν εγκρικεί 
από το  Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου. 

 Τι κφροσ ζχει η Πιςτοποίηςη από το Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου; 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά πανεπιςτθμιακά και 
ερευνθτικά κζντρα τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ. Το Πανεπιςτιμιο ςυνεργάηεται ενεργά με 
τοπικοφσ, περιφερειακοφσ και διεκνείσ φορείσ για τθ δθμιουργία καινοτόμων 
προγραμμάτων που κα ςυμβάλουν ςτθ μάκθςθ, ζρευνα και ςτισ δεξιότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων και αποτελεί το πρϊτο και μοναδικό πανεπιςτιμιο ςτθν Κφπρο και τθν 
Ελλάδα που αξιολογικθκε από τo QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars), το οποίο αξιολογεί, 
ανάμεςα ςε άλλα, τα κορυφαία και πιο ιςτορικά πανεπιςτθμιακά ιδρφματα ςτισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ, τον Καναδά, τθν Ευρϊπθ και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Σθμαντικι επίςθσ διεκνι 
επιτυχία του Πανεπιςτθμίου, αποτελεί θ πρόςφατθ κατάταξι του ανάμεςα ςτα 301+ 
καλφτερα πανεπιςτιμια παγκοςμίωσ, από τουσ Times Higher Education, βάςει των 
κριτθρίων University Impact Ranking.   
 
Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι Μεταπτυχιακοφ Επιπζδου και οδθγεί ςε Πιςτοποιητικό 
Παρακολοφθηςησ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 
 



Το Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου χαίρει μεγάλθσ αναγνωριςιμότθτασ ςτον ιδιωτικό 
τομζα. Η εν λόγω Πιςτοποίθςθ προςμετράται ςτισ αξιολογιςεισ του δθμοςίου τομζα ωσ 
επιπλζον προςόν, όμωσ δεν αποτελεί εφόδιο επιπλζον μοριοδότθςθσ. 
 

 Υπάρχουν εξετάςεισ για την απόκτηςη τησ Πιςτοποίηςησ; 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των μακθμάτων, οι ςυμμετζχοντεσ 
υποβάλλουν τθν τελικι εργαςία τουσ, θ οποία κα περιλαμβάνει ερωτιματα/ cases από το 
ςφνολο των μακθμάτων. Με τθν επιτυχι αξιολόγθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ, 
απονζμεται Πιςτοποιητικό Παρακολοφθηςησ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο 
Κφπρου ςτθν Τελετή Απονομήσ που κα πραγματοποιθκεί ςτθ Δράμα.  

 Πότε ξεκινοφν τα μαθήματα και ποιο είναι το κόςτοσ; 

Το πρϊτο intake του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ξεκινά ςτισ 14 Φεβρουαρίου 
2020, ςε αίκουςα του Επιμελθτθρίου. 
 
Το κόςτοσ του Προγράμματοσ είναι 2.650€ για τα μζλθ του Επιμελθτθρίου και 2.950€ για τα 
μθ μζλθ και μπορεί να καλυφκεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) τθσ επιπλζον εργοδοτικισ ειςφοράσ 
που καταβάλλουν οι εταιρίεσ για τθν ενίςχυςθ των προγραμμάτων επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ του ΟΑΕΔ. Εάν επικυμείτε να επωφελθκείτε του εν λόγω Προγράμματοσ, 
μποροφμε να αναλάβουμε εμείσ τθ διαδικαςία υποβολισ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα του ΛΑΕΚ. (Επιςυνάπτεται θ αντίςτοιχθ εγκφκλιοσ) 


