Λευκωσία, 13 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

Μεταπτυχιακό
∆ιεύθυνσης

Πρόγραμμα

του

Μεσογειακού

Ινστιτούτου

Κυρία/ε,
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης (ΜΙ∆) λειτουργεί από το 1976 και αποτελεί το
διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Από το 1997 το ΜΙ∆
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες μετεκπαίδευσης υφιστάμενων και νέων στελεχών των
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και στελεχών οργανισμών και υπηρεσιών του
ευρύτερου δημόσιου τομέα οργανώνει ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια συνημμένα θα βρείτε ανακοίνωση του ΜΙ∆ η οποία
αναφέρεται στο πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους και το οποίο θα
λειτουργήσει τη σχολική χρονιά 2016-2017.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τους
αρμόδιους λειτουργούς του ΜΙ∆ που αναφέρονται στην πιο κάτω ανακοίνωση.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοίνωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης (ΜΙ∆) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το
Πρόγραμμα ΜΒΑ 2016-2017 πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική γλώσσα. Το ΜΙ∆ υπάγεται ως
∆ημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στόχος του Προγράμματος ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο
ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα ∆ιεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν
επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της
Κύπρου μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις / οργανισμούς /
κυβερνητικά τμήματα, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς
εργοδότες.
Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα και αρχίζει τη ∆ευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016
και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2017. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με
δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι
επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙ∆: www.mim.ac.cy το
αργότερο μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙ∆, κ.
Άκη Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy ή
στη Λειτουργό του ΜΙ∆, κ. Σοφία Ευριπίδου τηλ. 22806166 και ηλεκτρονική διεύθυνση
sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy.
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