
Ηγέτες με Όραμα





Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αγαπητοί  φοιτητές,

Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

επιδείξει αριθμό σημαντικών επιτευγμάτων καθώς και 

τη δέσμευσή του για την προώθηση της επιστήμης και 

της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα.  

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή παρουσιάζουμε το νέο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(MBA).  Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία 

διοικητικών στελεχών με όραμα οι οποίοι, στηριζόμενοι 

στις γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκομίσουν από το 

Πρόγραμμα, θα μπορέσουν να ηγηθούν των οργανισμών 

τους στην τοπική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.  

Στο Πρόγραμμα αναμένουμε να ενταχθούν άτομα με 

ηγετικές δυνατότητες και ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία 

θα συμβάλουν ενεργά στο Πρόγραμμα, μέσα σε πνεύμα 

δυναμικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, για τη 

διαμόρφωση των μελλοντικών πρακτικών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα θα επιδράσει θετικά 

στην επαγγελματική σας ανέλιξη παρέχοντας  τις 

γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που χρειάζονται τα 

διοικητικά στελέχη του σύγχρονου και ανταγωνιστικού 

επιχειρηματικού κόσμου.   

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη μοναδική 

εκπαιδευτική εμπειρία και προσβλέπουμε στην ένταξή σας 

στην οικογένεια του ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου

Αν. Καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας

Αν. Καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου

Υπεύθυνοι Προγράμματος





Σύμφωνα με την αποστολή μας, όλοι οι συντελεστές του 

Προγράμματος δεσμεύονται να προσφέρουν μια μοναδική 

εκπαιδευτική εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, στους ηγέτες του αύριο.  

Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσία φοιτητών οι οποίοι θέτουν 

υψηλούς στόχους σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, που ενθαρρύνει 

τη μετατροπή ιδεών σε επιχειρηματικές πραγματικότητες.  

Βασικό συντελεστή σε αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια 

αποτελεί το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος, το 

οποίο χαρακτηρίζει η έντονη ερευνητική δραστηριότητα και 

οι σημαντικές διδακτικές εμπειρίες σε διεθνώς καθιερωμένα 

προγράμματα ΜΒΑ.   

Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μοναδικής ακαδημαϊκής 

κουλτούρας, η οποία ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών μέσω 

καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας 

και η δημιουργία διοικητικών στελεχών, τα οποία είναι σε θέση 

να προωθήσουν καινοτόμα πλαίσια σκέψης στη Διοίκηση. 

Η Φιλοσοφία μας

Η αποστολή μας

Η παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η καθιέρωση του Προγράμματος ΜΒΑ, ως το καλύτερο στην 

ευρύτερη περιοχή, διαμορφώνοντας ηγέτες με όραμα στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.



Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

εργαζόμενων επαγγελματιών. Στόχος του προγράμματος είναι η 

δημιουργία ηγετικών στελεχών ικανών να δρουν ως καταλύτες 

αλλαγής, εμφυτεύοντας νέες ιδέες στους οργανισμούς και στην 

ευρύτερη κοινωνία.  Το Πρόγραμμα ξεκινά κάθε Σεπτέμβριο με 

ξεχωριστά ακροατήρια στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.  

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 έτη. Το πρόγραμμα 

ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα περιόδους διάρκειας δύο 

μηνών.  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται 

η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS 

(European Credit Transfer System).  Μαθήματα των 3,5 ή 4 

πιστωτικών μονάδων ολοκληρώνονται μέσα σε 28 διδακτικές 

ώρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει επίσης αριθμό μαθημάτων 2 πιστωτικών μονάδων 

που ολοκληρώνονται μέσα σε 14 διδακτικές ώρες κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών.

Τις πρώτες επτά περιόδους, οι φοιτητές συμπληρώνουν 53 

πιστωτικές μονάδες που αποτελούν τα υποχρεωτικά μαθήματα τα 

οποία εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και τους δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσουν 

την κριτική τους σκέψη.  Την όγδοη μέχρι την δέκατη περίοδο 

οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μαθήματα που αντιστοιχούν 

με 16 πιστωτικές μονάδες από κατάλογο μαθημάτων ο οποίος 

καλύπτει όλους τους κλάδους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα 

μαθήματα επιλογής παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να 

προσαρμόσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις επαγγελματικές 

τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.  

Η τελευταία περίοδος του προγράμματος αφιερώνεται στην 

εκπόνηση της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Μελέτης 

(21 πιστωτικές μονάδες). Αναμένεται από τους φοιτητές να 

προσεγγίσουν ένα επιχειρηματικό πρόβλημα από τη βιομηχανία, 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τη γνώση που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η εφαρμοσμένη 

επιχειρηματική μελέτη θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 

μέρη του Προγράμματος. Μέσω αυτής της προσπάθειας 

καλούνται οι φοιτητές να επιδείξουν την ικανότητά τους να 

εισάγουν καινοτόμες ιδέες και να ηγηθούν των οργανισμών 

τους στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.



Δομή Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ

Περίοδος Μάθημα ECTS

Προπαρ. 
Περίοδος

Αύγουστος

MBA 501 Αρχές Υπολογιστών

MBA 502 Εισαγωγή στη Λογιστική

MBA 503 Μαθηματικά και Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

1
Σεπτέμβριος - 

Οκτώβριος

MBA 531 Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 3.5

MBA 561 Ηγεσία και Διοίκηση Οργανισμών 4

2
Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος

MBA 511 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 4

MBA 544 Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων 3.5

3
Ιανουάριος - 

Φεβρουάριος

MBA 521 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 4

MBA 542 Επιχειρησιακή Διοίκηση 3.5

4
Μάρτιος - 

Απρίλιος

MBA 551 Διοίκηση Μάρκετινγκ 4

MBA 572 Επικοινωνία στη Διοίκηση 4

5
Μάιος - 

Ιούνιος

MBA 512 Διοικητική Λογιστική 3.5

MBA 541 Μέθοδοι για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 3.5

6
Σεπτέμβριος - 

Οκτώβριος

MBA 543 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2

MBA 562 Κοινωνική Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Ηθική 2

MBA 564 Στρατηγική Διοίκηση 3.5

7
Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος

MBA 563 Επιχειρηματικότητα 4

MBA 522 Χρηματαγορές και Επενδύσεις 4

8
Ιανουάριος - 

Φεβρουάριος
Μαθήματα Επιλογής 4

9
Μάρτιος - 
Απρίλιος

Μαθήματα Επιλογής 8

10
Μάιος - 

Αύγουστος

MBA 590 Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη 21

Μαθήματα Επιλογής 4

Σύνολο 90



Μαθήματα Επιλογής 

Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ

 ECTS 

Λογιστική 

MBA 513:  Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματαγορές 4 

MBA 514: Επιχειρηματική Νομοθεσία 2 

MBA 515: Φορολογία  2 

Χρηματοοικονομική 

MBA 523: Προαιρετικά Δικαιώματα 4 

MBA 524:  Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών 4 

MBA 525: Διεθνής Χρηματοοικονομική 4 

MBA 526:  Στρατηγικός Προϋπολογισμός Κεφαλαίου 4 

ΜΒΑ 527: Διαχείριση Κινδύνου  4 

Επιχειρησιακή Διοίκηση 

MBA 545: Διοίκηση Υπηρεσιών 4 

MBA 546: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 4 

MBA 547: Διοίκηση Ποιότητας 4 

MBA 548: Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 

MBA 549: Διοίκηση Έργων  2 

Μάρκετινγκ 

MBA 552: Έρευνα Αγοράς 2 

MBA 553: Στρατηγικό Μάρκετινγκ 4 

MBA 554: Διεθνές Μάρκετινγκ 2 

MBA 555: Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 2 

MBA 556: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 2 

MBA 557: Διοίκηση Πωλήσεων 2 

MBA 558: Συμπεριφορά Καταναλωτή  2 

Διοίκηση 

MBA 565: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4 

MBA 566: Ηγεσία 4 

MBA 567: Διοίκηση Αλλαγής 2 

MBA 568: Διαπραγματεύσεις 2 

MBA 579: Δημιουργικότητα και Καινοτομία 2 

MBA 570: Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 

MBA 571: Πολύ-Πολιτισμική Διοίκηση 2 



Εισδοχή στο Πρόγραμμα

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: ❖ Πτυχίο από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ισοδύναμο. 

  ❖  Το πρόγραμμα επιλέγει φοιτητές σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που 

επικεντρώνονται στην επαγγελματική πείρα και την  ακαδημαϊκή  επίδοση.

  ❖  Προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια 

επαγγελματικής πείρας και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση. Επίδοση σε 

εξετάσεις GMAT ή GRE θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 

  ❖  Καλή επίδοση στις εξετάσεις TOEFL ή IELTS ή GCE ή άλλης ανάλογης εξέτασης 

απαιτείται από υποψήφιους που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα 

στην Αγγλική γλώσσα, εκτός εάν κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο ίδρυμα.

  ❖  Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή άτομα τα οποία γνωρίζουν τον 

υποψήφιο.

  ❖  Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, έτσι ώστε να αξιολογηθεί 

η δυνατότητα συνεισφοράς τους στο πρόγραμμα.

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ:   Σχετικές αιτήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος: www.mba.ucy.ac.cy. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να 

αποταθούν στο Γραφείο MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Όραμα: Το πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται στους 
ηγέτες του αύριο, που τους χαρακτηρίζει το ήθος και η 
δέσμευση υλοποίησης των οραμάτων τους. Οι φοιτητές του 
Προγράμματος: 
❖  Συμμετέχουν σε μικρά και ευέλικτα ακροατήρια με άλλα καταξιωμένα διοικητικά 

στελέχη από όλους τους τομείς της οικονομίας. 

❖  Αποτελούν ενεργά μέλη ενός δικτύου που καθορίζει τα επιχειρηματικά πρότυπα 

του μέλλοντος. 

❖  Έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη διεθνή 

σταδιοδρομία μέσω προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Pυθμιστικός ρόλος στον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής κοινωνίας.  
Οι συμμετέχοντες: 
❖  Υιοθετούν σύγχρονες μεθοδολογίες για τη λύση πραγματικών προβλημάτων σε 

οργανισμούς, μέσω της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Μελέτης.  

❖ Αποτελούν μέρος μιας κουλτούρας συνεχούς αναζήτησης και βελτίωσης.

❖  Μεταφέρουν τη σύγχρονη φιλοσοφία για τη Διοίκηση οργανισμών στον 

επιχειρηματικό κόσμο.

Aνάδειξη προσωπικών δυνατοτήτων μέσω μιας δυναμικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία βασίζεται σε διεθνή 
πανεπιστημιακά πρότυπα. Οι συμμετέχοντες:  
❖  Διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, αποκτώντας γνώσεις σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης.  

❖ Κτίζουν επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες για την μελλοντική τους ανέλιξη.

❖ Έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης και ανάπτυξης.

Mάθηση σε περιβάλλον που προωθεί τη δημιουργία γνώσης. Οι φοιτητές:
❖  Αλληλεπιδρούν με ακαδημαϊκό προσωπικό, που διαπρέπει διεθνώς στη 

διδασκαλία και στην έρευνα. 

❖  Αποκομίζουν γνώση και εμπειρίες μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων σε 

μια μοντέρνα πανεπιστημιούπολη διεθνών προδιαγραφών.  

❖  Μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις 

επαγγελματικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Aνάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος που ενθαρρύνεται 
μέσω της ατομικής δημιουργικότητας και ομαδικής 
εργασίας. Το πρόγραμμα: 
❖  «Ακονίζει» τις διοικητικές επιδεξιότητες και τη συνεχή αναζήτηση καινοτόμων 

λύσεων. 

❖  Ενθαρρύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία με την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών.

Γιατί το ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου;





Πρόγραμμα MBA
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τ.Θ. 20537
Λευκωσία 1678,
Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο: mba@ucy.ac.cy

Τηλέφωνο: +357 2289 2400

Τηλεομοιότυπο: +357 2289 2414

www.mba.ucy.ac.cy


