
          
 
 

 

Λευκωσία, 31 Οκτωβρίου, 2017 
 
 

 
Προς Όλα τα Μέλη 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 

 
Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (2018-2019) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) που ξεκινά στις 6 
Φεβρουαρίου 2018. Το Πρόγραμμα είναι βραδινής φοίτησης και αποτελείται από 5 ενότητες. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για μια διευθυντική σταδιοδρομία.  
 
Τα δίδακτρα είναι €3.426 και καταβάλλονται σε πέντε δόσεις, ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι 
υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565.  
 
Υποψήφιοι για συμμετοχή είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται 
στον ιδιωτικό τομέα.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο 
μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018. Για αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για 
το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: 
www.mim.ac.cy. Σας επισυνάπτεται αυτούσια η προκήρυξη του Προγράμματος.  
 
Για τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος πατήστε εδώ. 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

 ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΤΠΡΟΤ 

 
α.α.: 7.15.04.15 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΣΕΡ 

ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ / ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Σν Μεζνγεηαθό Ιλζηηηνύην Δηεύζπλζεο (ΜΙΔ), αλαθνηλώλεη ηελ πξνθήξπμε ηνπ 22
νπ

 Πξνγξάκκαηνο Μάστερ στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 2018-2019 (βξαδηλήο θνίηεζεο). Σν ΜΙΔ είλαη δεκόζηα 

ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ 
Αζθαιίζεωλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο. 

 
ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μάζηεξ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηδηωηηθό, ηνλ δεκόζην θαη ηνλ 
επξύηεξν δεκόζην ηνκέα ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα κηα δηεπζπληηθή ζηαδηνδξνκία, κέζα από ηελ 
παξνρή γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εθηεινύλ απνηειεζκαηηθά ηα δηεπζπληηθά ηνπο 
θαζήθνληα.  
  
Σν Πξόγξακκα απνηειείηαη από πέληε ελόηεηεο θαη αξρίδεη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018 θαη νινθιεξώλεηαη ηνλ 
Οθηώβξην ηνπ 2019. Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα θηήξηα ηνπ Κέληξνπ Παξαγωγηθόηεηαο (ΚΕΠΑ) ζηε 
Λεπθωζία, θάζε Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε από ηηο 5:00κ.κ. κέρξη ηηο 9:00κ.κ.  
 
Σα δίδαθηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη €3.426 θαη θαηαβάιινληαη ζε δόζεηο αλά ελόηεηα. Επηζεκαίλεηαη όηη ππάξρεη 
δπλαηόηεηα γηα θνηηεηηθή ρνξεγία κε κέγηζην πνζό €2.565. 
 
Όζνη επηζπκνύλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζην Πξόγξακκα Μάζηεξ ζηε Δηνίθεζε Επηρεηξήζεωλ ή ζην 
Πξόγξακκα Μάζηεξ ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζή ηνπο ζην ΜΙΔ ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε, 17 Ιαλνπαξίνπ 2018.  Γηα ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ην Πξόγξακκα νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΜΙΔ: 
www.mim.ac.cy ελώ γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ωο αθνινύζωο: 

ηνλ Πξνϊζηάκελν ηνπ ΜΙΔ θ. Άθε Νηθνιαΐδε (22806117, knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy) ή  

ηε Λεηηνπξγό ηνπ ΜΙΔ θ. Έιελα Υξηζηνδνπιίδνπ (22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy) 
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