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Λευκωσία 31.5.2021 
 
 
Προς: Όλα τα Μέλη 
Θέμα: Παροχή 80 υποτροφιών στις επιχειρήσεις μέλη του ΚΕΒΕ από το CIIM  
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Το  Cyprus International Institute of Management(CIIM) προσμετρώντας τον αντίκτυπο της 
Πανδημίας στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της χώρας και κατανοώντας 
την άμεση ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων για μετεξέλιξη τους στη βάση ενός  μοντέλου 
λειτουργίας ψηφιακού και βιώσιμου,  προσφέρει στα μέλη του ΚΕΒΕ 10  υποτροφίες της 
τάξης του  50% επί των διδάκτρων, για  κάθε ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά 
προγράμματα:  
 

• MBA - Master in Business Administration  
• MSc in Human Resources Management and organisational Behaviour 

• MSc in Business Management  
• MSc in Financial Services 
• MSc in Financial Law & International Taxation 
• MSc in Business Intelligence & Data Analytics 
• MSc in Shipping Operations & Management (online) 

• MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία & Διοίκηση  
 
Αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται αποδεχτές μέχρι την 20η Ιουλίου 2021. 

 
Το CIIM είναι το μοναδικό Business School στην Κύπρο, το οποίο βραβεύεται από το 2015 – και 
για πέντε συνεχόμενα χρόνια – με 3 Palmes of Εxcellence από τον Eduniversal, τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Κατάταξης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έδρα το Παρίσι. 
 
Πιστοποιημένο από το ΔΙΠΑΕ και με αναγνωρισμένους όλους τους τίτλους σπουδών του από το 
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, αποτελεί την κορυφαία επιλογή σε μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ και 30 χρόνια (από 
το 1990). 
 
Όραμα και στόχος του CIIM  είναι να λειτουργεί ως  ένα βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα δημιουργώντας ένα αειφόρο αντίκτυπο στην 
κοινωνία μέσω της συνεχούς καινοτομίας στην εκπαίδευση και την έρευνα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τα κριτήρια εισδοχής μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα www.ciim.ac.cy ή στα τηλέφωνα για Λευκωσία και Λεμεσό 77 
77 24 46 /22462216/25261104. 
 
 
Με εκτίμηση  
 
 
Μάριος Τσιακκής 
Γενικός Γραμματέας 
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