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Θέμα: Παραχώρηση Υποτροφιών από το CIIM προς τα μέλη του ΚΕΒΕ και τις οικογένειες
τους, προς απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΒΒΑ

Αγαπητέ κ. Ιωαννίδη,
Το CIIM, η μόνη μη‐κερδοσκοπική σχολή Διοίκησης στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου μας και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην
κοινωνία, καθώς και τη συνεισφορά του ΚΕΒΕ στην κυπριακή κοινωνία, προσφέρει στα μέλη του
ΚΕΒΕ:


2 πλήρεις υποτροφίες που θα καλύπτουν το 100% των διδάκτρων* και 25 μερικές
υποτροφίες που θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος
σπουδών προς απόκτηση του πρωτοποριακού μας Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
ΒΒΑ (Bachelor in Business Administration). Οι υποτροφίες είναι ανανεώσιμες δεδομένου
ότι οι κάτοχοι συνεχίζουν να αριστεύουν.
 20% χορηγία διδάκτρων* σ’ όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής
στο CIIM για σπουδές ΒΒΑ. Η χορηγία είναι ανανεώσιμη ετησίως δεδομένης
ικανοποιητικής επίδοσης.
(*Σημειωτέο ότι τα δίδακτρα δεν περιλαμβάνουν το τέλος εγγραφής και τις συνδρομές)
Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί για τα δεδομένα της οικονομίας στη μετά τη κρίση εποχή όπου
εργοδότηση και η ασφάλεια της απασχόλησης απαιτούν δέσμη μεταφέρσιμων δεξιοτήτων και
περισσότερες από μια εξειδικεύσεις. Γι’ αυτό και οι φοιτητές του CIIM BBA, μετά από δυο χρόνια
ανάπτυξης ενός ευρέως φάσματος δεξιοτήτων, επιλέγουν μεταξύ τεσσάρων εξειδικεύσεων:
•
•
•
•

International Business & Management
Business Information Technology
Innovation and Entrepreneurship
Financial and Management Accounting

Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία να εργάζονται και να σπουδάζουν ταυτόχρονα καθώς
μεριμνήσαμε και δημιουργήσαμε απογευματινά τμήματα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να φοιτήσουν μέχρι ένα χρόνο σε
συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Αγγλία ή άλλη χώρα επιλογής) και να
μαθητεύσουν σε τοπική ή διεθνή εταιρεία για έξι μήνες προς απόκτηση εργασιακής πείρας.
Έχουν επίσης και την ευκαιρία, συνεργαζόμενοι με συμφοιτητές τους να δημιουργήσουν και

Cyprus International Institute of Management CIIM 77772446
www.ciim.ac.cy ciim@ciim.ac.cy

δική τους επιχείρηση με τη καθοδήγηση μεντόρων. Οι απόφοιτοι του CIIM BBA επωφελούνται
από το ευρύ δίκτυο τυγχάνουν ατομικής βοήθειας για εξεύρεση εργασίας.
Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΣΕΚΑΠ και το ΚΥΣΑΤΣ και προσφέρεται στην
αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να
επισκεφθούν τους πιο κάτω σύνδεσμο http://www.ciim.ac.cy/bba
Ως βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για τις υποτροφίες έχουν καθοριστεί τα εξής:
-

Mέλη τoυ ΚΕΒΕ (ή συγγενής πρώτου βαθμού μέλους της οργάνωσης)
Πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του CIIM, όπως περιγράφονται στο σύνδεσμο
http://www.ciim.ac.cy/bba‐overview
Επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση στα πιο πάνω το συντομότερο δυνατό για να αναληφθεί
έγκαιρα εκστρατεία ενημέρωσης των μελών σας. Με την αποδοχή της παρούσας πρότασης θα
σας σταλεί άμεσα η ανακοίνωση η οποία αναμένεται να προωθηθεί στα μέλη σας με κάθε
διαθέσιμο μέσο (ιστοσελίδα, fax, sms, newsletter, facebook και άλλα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κτλ).
Ευελπιστούμε ότι αυτή θα είναι η απαρχή μίας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του CIIM
και του ΚΕΒΕ.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή με την
Υπεύθυνη Εισδοχής κ. Θεοδώρα Πετάση ( Theodora@ciim.ac.cy ). Σας ευχαριστώ.
Με εκτίμηση,

Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου
Διευθυντής CIIM & Κοσμήτορας
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