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Μήνυμα Ακαδημαϊκής Διευθύντριας
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο σημερινό
δυναμικό και ανατρεπτικό επιχειρηματικό περιβάλλον
είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αυτό απαιτεί ηγέτες που είναι
προσαρμοστικοί, ευέλικτοι και ικανοί να ευδοκιμήσουν σε
ένα αβέβαιο επιχειρηματικό και οργανωσιακό πλαίσιο.
Ταυτόχρονα, απαιτεί άτομα που είναι δημιουργικά,
καινοτόμα και μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά
στις νέες οργανωτικές δομές.
Στο CBS έχουμε αναγνωρίσει αυτή την πρόκληση ενώ
ταυτόχρονα καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε μέσω
των μεθόδων που χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία και
την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών – τοποθετώντας τους μαθητές μας στο επίκεντρο αυτής
της διαδικασίας. Ο σκοπός μας είναι ξεκάθαρος – να παρέχουμε στους μαθητές μας τις
απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για την επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους
στόχων.
Το CBS προσφέρει, μέσω των προγραμμάτων του, μια σειρά από ακαδημαϊκές και
επαγγελματικές εμπειρίες, που στόχο έχουν να εφοδιάσουν τους μαθητές μας με τις γνώσεις και
δεξιότητες ενός σύγχρονου ηγέτη. Συγκεκριμένα προσφέρονται τρία πλήρως αναγνωρισμένα
προγράμματα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Πτυχίο (BSc) Λογιστικής,
Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών και Πτυχίο (BSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Η εγγραφή στα προγράμματά μας παρέχει πρόσβαση σε διδάσκοντες και επαγγελματικούς
οργανισμούς υψηλής εξειδίκευσης, που ενισχύουν την προετοιμασία των φοιτητών στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε όλους τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς. Επίσης, με
την είσοδό τους στην κοινότητα του CBS λαμβάνουν πρόσβαση σ’ ένα περιβάλλον όπου μαθητές
από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα αλληλοεπιδρούν, δίνοντας την ευκαιρία για τη δημιουργία
ισχυρών δικτύων.
Τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα διατηρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας που διασφαλίζουν
ότι οι μαθητές μας θα αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από
τους σημερινούς εργοδότες. Επιπλέον, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτουμε ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης έχει αποτελέσει αναπόσπαστο συστατικό στο
περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων, υποστηρίζοντας τη μεταφορά νέων θεωριών και
αποτελεσμάτων στην τάξη.
Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε το CBS ως την πρώτη επιλογή των φοιτητών,
χρησιμοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία και τον επαγγελματισμό του Ινστιτούτου
Τραπεζικών Σπουδών (IBS). Το IBS έχει μια παράδοση 16 ετών στην παροχή συνεπούς, υψηλής
ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης για άτομα που εργάζονται σε όλους τους τομείς των
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επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, το CBS παρέχει μια αποδεδειγμένη διαδρομή για την επιτυχία
ενός μαθητή.
Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να δίνεται στους μαθητές η
δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την ικανοποίηση των ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων και
αναγκών τους. Υπό αυτή την έννοια, το CBS έχει καταφέρει να υπογράψει με επιτυχία
συμφωνίες με δύο ευρέως γνωστά Πανεπιστήμια: το Liverpool John Moores (Ηνωμένο Βασίλειο)
και το Πανεπιστήμιο Crandall (Καναδά), τα οποία έχουν πιστοποιήσει τα προγράμματά μας και
αποδέχθηκαν τις προτάσεις μας, χωρίς δισταγμό. Αυτό παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία σε όλους
τους φοιτητές μας που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα
προγράμματά μας έχουν πιστοποιηθεί από την Αμερικανική Ένωση Τραπεζών και οι φοιτητές
μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Γενικής Τραπεζικής (General
Banking Certificate) μόλις αποφοιτήσουν.
Οι μαθητές μας αποτελούν προτεραιότητά μας και η προσφορά διάκρισης στην εκπαίδευση
είναι μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας.
Καλώς ήλθατε στο CBS!
Δρ. Έμιλυ Τσίκκου
Ακαδημαϊκή Διευθύντρια, College of Business Studies
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Γιατί στο CBS College
Το CBS - College of Business Studies/Κολλέγιο Επιχειρηματικών Σπουδών είναι ένας
κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός στον τομέα των Επιχειρηματικών Σπουδών. Όλα τα
προγράμματα είναι προσεκτικά δομημένα και καλύπτουν όλους τους θεμελιώδεις, τρέχοντες,
εφαρμοσμένους και θεωρητικούς τομείς του προγράμματος σπουδών. Συνδυάζουν τόσο τη
θεωρία όσο και την πρακτική για να προετοιμάσουν τους φοιτητές για ευκαιρίες σταδιοδρομίας
και προόδου στον επιχειρηματικό τομέα. Είναι κατάλληλα για άτομα που αναζητούν ηγετικές
θέσεις στον επιχειρηματικό τομέα. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν
δύο χρόνια στην Κύπρο και στη συνέχεια να συνεχίσουν τις σπουδές τους για δύο ακόμη χρόνια
σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή η σε Πανεπιστήμιο στον Καναδά.
Όλα τα προγράμματα έχουν αξιολογηθεί από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών (ABA). Οι
φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το τετραετές πτυχίο αποκτούν ταυτόχρονα το
Πιστοποιητικό Γενικής Τραπεζικής, νοουμένου ότι έχουν επιλέξει τα σχετικά επιλεγόμενα
μαθήματα. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA) αποκτούν επίσης το Πιστοποιητικό στην Οικονομική Διαχείριση της
Τράπεζας, νοουμένου ότι έχουν επιλέξει τα σχετικά επιλεγόμενα μαθήματα. Με αυτόν τον
τρόπο, το Κολλέγιό μας καταφέρνει να προσφέρει ταυτόχρονα και τα δύο, ένα ακαδημαϊκό και
ένα επαγγελματικό δίπλωμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών του.

Όραμα
Το CBS φιλοδοξεί να είναι ένα κορυφαίο Κολέγιο ικανό να προσφέρει αριστεία στην εκπαίδευση
και την έρευνα στον τομέα των Επιχειρηματικών Σπουδών στον τόπο μας αλλά και διεθνώς.
Εστιάζοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών προσόντων στους φοιτητές του και
μέσω της έρευνας στοχεύει να γίνει ένας σημαντικός συντελεστής στην κοινότητά μας
προσφέροντας λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας. Φιλοδοξία του είναι να
καθιερωθεί ως η πρώτη επιλογή για κάθε φοιτητή που επιλέγει να έχει καριέρα στον ευρύτερο
επιχειρηματικό τομέα.

Αποστολή
Να παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και υποστήριξη στους φοιτητές
του για τη μελλοντική τους επιτυχία στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική τους ζωή,
να επικοινωνήσει και να προσφέρει επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας και να προσφέρει
στον επιχειρηματικό τομέα και στην κοινωνία μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης
και εξαιρετικών ερευνητικών εργασιών. Η αποστολή μας είναι να παράγουμε ισχυρούς,
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εξειδικευμένους και υψηλού επιπέδου αποφοίτους. Ισχυροί απόφοιτοι δημιουργούν ισχυρές
κοινωνίες.

Βασικοί Στόχοι
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών του Κολλεγίου προσανατολίζεται στους
ακόλουθους βασικούς στόχους:
• Παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες
τάσεις, τόσο στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στα θέματα που
διδάσκονται στο κολλέγιο.
• Υψηλή επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην εκπαίδευση των φοιτητών
μας.
• Έρευνα υψηλής ποιότητας που θα μπορεί να ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας προκειμένου να παρέχει λύσεις σε μεγάλα κοινωνικά
και οικονομικά προβλήματα.
• Συνεργασία με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για την επίτευξη καινοτομίας και
συνεχούς βελτίωσης.
• Παροχή στους φοιτητές τη δυνατότητα να σκέφτονται κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά
και να κάνουν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών τομέων μελέτης για την ανάλυση
προβλημάτων.
• Να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες για υψηλή παραγωγικότητα
και απόδοση.
• Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή τόσο με το γενικό όσο και με το εξειδικευμένο περιεχόμενο
του προγράμματος σπουδών μέσω υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων.
• Να αποκτήσουν την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε
ομαδικές

καταστάσεις,

να

δημιουργούν

καλογραμμένα

έγγραφα,

να

παρέχουν

αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις.
• Να μυηθούν σε αναλυτικές και ερευνητικές τεχνικές για τον εντοπισμό πολύπλοκων
προβλημάτων.
• Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενο που σπουδάζουν.
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Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Το Κολλέγιο CBS στεγάζεται σε ένα τετραώροφο κτίριο στην επαρχία Λευκωσίας, στη διεύθυνση
Κωστάκη Παντελίδη 3 στον Στρόβολο, σε μια πολύ εξέχουσα περιοχή που αφορά τον τομέα των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν τρία Κρατικά Γυμνάσια και Λύκεια,
ένα ιδιωτικό Γυμνάσιο / Λύκειο, ένα Πανεπιστήμιο και ένα Κολλέγιο καθώς και η Ιερατική Σχολή.
Περιβάλλεται από πολλές ανέσεις, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, νοσοκομεία,
τράπεζες, πάρκα και πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι
ακριβώς

δίπλα

στο

Κολλέγιο,

βρίσκεται

5

μια

σύγχρονη

φοιτητική

εστία
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δωματίων/διαμερισμάτων η οποία δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2018.
Οι νέοι φοιτητές που προέρχονται από άλλες χώρες ή άλλες πόλεις της Κύπρου θα βρουν τη
διαβίωσή τους κοντά στο κολλέγιο πολύ βολική.
Επιπλέον, σεβόμενοι τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, έχουμε φροντίσει ώστε το
κτίριο του CBS να πληροί τις προδιαγραφές για εύκολη προσβασιμότητα σε όλους τους
φοιτητές. Συγκεκριμένα, στο κτίριο του Κολλεγίου υπάρχουν στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
αναπήρων μπροστά από την είσοδο του κτιρίου, ειδικές ράμπες για εύκολη πρόσβαση, ασανσέρ
και τουαλέτα αναπήρων.

Αίθουσες Διδασκαλίας
Υπάρχουν επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας πλήρως κλιματιζόμενες και εξοπλισμένες με όλα τα
σύγχρονα εποπτικά μέσα (multimedia projectors κ.λπ.).

Γραφεία Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού
Τα γραφεία Διεύθυνσης, Διοίκησης και Διδακτικού Προσωπικού στεγάζονται στο κτίριο του
Κολλεγίου στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο. Εξίσου σημαντική είναι η αίθουσα
συνεδριάσεων (υποδοχή, αναμονή, ενημέρωση και υποστήριξη φοιτητών), η οποία είναι
εξοπλισμένη με σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης και χρησιμοποιείται για την ενημέρωση
των φοιτητών σχετικά με την αγορά εργασίας, τις επιλογές μαθημάτων, για επιμορφωτικά
σεμινάρια και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Βιβλιοθήκη
Το CBS College δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση, τη λειτουργία, στον εξοπλισμό και στο
περιεχόμενο της βιβλιοθήκης, επειδή αυτή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία
στήριξης των φοιτητών και του εκπαιδευτικού συστήματος. Η βιβλιοθήκη του Κολλεγίου,
βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, και έχει έκταση 65 περίπου τετραγωνικά μέτρα.
Διαθέτει αναγνωστήριο με 20 θέσεις, 7 ηλεκτρονικούς υπολογιστές , φωτοτυπική μηχανή και
σαρωτή, προς χρήση των φοιτητών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει όλα τα απαραίτητα βιβλία και
έντυπα περιοδικών όλων των προγραμμάτων σπουδών, όπως επίσης και δύο αντίγραφα από
αυτά. Η συλλογή της, περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, υλικό αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες
κ.ά.). Παράλληλα, η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό πληροφοριακών πηγών σε
διάφορες μορφές, έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού.
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Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά περιοδικά
και βάσεις δεδομένων. Το Κολλέγιο μας συνεργάζεται με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ProQuest
LibCentral και ProQuest Ebook Central’s Library. Στη διεπιστημονική πλατφόρμα Ebook Central οι
φοιτητές μας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 21.000 ακαδημαϊκά
ηλεκτρονικά βιβλία με θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ, την ηγεσία, την οικονομία και τη
χρηματοδότηση. Επιπλέον, η συλλογή Accounting, Tax & Banking της ProQuest LibCentral
συγκεντρώνει 500 τίτλους παγκόσμιων ακαδημαϊκών περιοδικών για έρευνα σε σύγχρονα
ειδησεογραφικά άρθρα και επιστημονικά περιοδικά που αφορούν θέματα λογιστικής,
φορολογίας και χρηματοικονομικών.

Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου δημιουργήθηκε κοινόχρηστος χώρος μελέτης εξοπλισμένος με
12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας των
φοιτητών. Επίσης, στον χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν 7 υπολογιστές, η χρήση των οποίων
περιορίζεται στην αναζήτηση βιβλίων από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης και στην αναζήτηση
άρθρων και βιβλίων της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Στον χώρο του αναγνωστηρίου εντός της
βιβλιοθήκης υπάρχει ενσύρματη και ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως οι φοιτητές
μπορούν να προσκομίσουν και τους δικούς τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Χώροι αναψυχής
Στο CBS College κατανοούμε ότι εξίσου σημαντικοί με τις αίθουσες διδασκαλίας και τα
εργαστήρια είναι για τους φοιτητές και οι χώροι ξεκούρασης. Το κυλικείο του Κολλεγίου
βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου, έχει έκταση 65 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργεί ως
χώρος αναψυχής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, του προσωπικού και των
επισκεπτών. Είναι άνετος και ευρύχωρος χώρος, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 40
άτομα και είναι εξοπλισμένος με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις προσφέροντας κρύα εδέσματα
- σνακ και ροφήματα.

Διαμονή
Φοιτητικός Ξενώνας
Δίπλα από το Κολλέγιο βρίσκονται υψηλής ποιότητας φοιτητικά δωμάτια σε ένα νεόκτιστο
σύγχρονο συγκρότημα. Το συγκρότημα αποτελείται από ευρύχωρα φοιτητικά δωμάτια, πλήρως
επιπλωμένα, τα οποία διαθέτουν μπάνιο, και ασύρματη διαδικτυακή σύνδεση. Υπάρχει εύκολη
πρόσβαση στα δωμάτια και εσωτερική σύνδεση με όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Σε
7
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περίπτωση που φοιτητές δηλώσουν έγκαιρα την επιθυμία τους για διαμονή στη συγκεκριμένη
εστία, το Κολλέγιο θα μπορεί να τους εξασφαλίσει δωμάτιο.
Άλλες Επιλογές
Στις περιπτώσεις φοιτητών που ενδιαφέρονται να βρουν άλλες λύσεις διαμονής κοντά στο
Κολλέγιο, το Κολλέγιο παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους φοιτητές στην εξεύρεση του
κατάλληλου χώρου.

8
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Συνεργασίες

Το Κολλέγιο Επιχειρηματικών Σπουδών Κύπρου (CBS Cyprus) έχει υπογράψει συμφωνίες
συνεργασίας με ξένα Πανεπιστήμια υπηρετώντας έτσι τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες των σπουδαστών που επιθυμούν να σπουδάσουν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο
εξωτερικό.

Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores
Η

συμφωνία

Πανεπιστήμιο

με

το

Liverpool

John Moores στο Ηνωμένο
Βασίλειο προβλέπει ότι οι
σπουδαστές θα μπορούν
μετά τα δύο (2) πρώτα έτη
επιτυχούς φοίτησης ενός
τετραετούς πτυχίου στο
CBS

College,

να

συνεχίσουν τις σπουδές τους για άλλα δύο (2) έτη στο Liverpool John Moores University
λαμβάνοντας ένα από τα παρακάτω πτυχία:
• BA Business with Finance
• BA Business with Marketing
• BA Business with International Business Management

9
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Πανεπιστήμιο Crandall (CU) Καναδά
Η συμφωνία συνεργασίας
με

το

Πανεπιστήμιο

Moncton - Crandall (CU)
στον Καναδά προβλέπει
για τους φοιτητές του CBS
ότι θα μπορούν, αφού
ολοκληρώσουν τα πρώτα
δύο

(2)

έτη

ενός

τετραετούς πτυχίου στην
Κύπρο, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους φοιτώντας τα τελευταία δύο (2) έτη στο
Πανεπιστήμιο Grandall του Καναδά, λαμβάνοντας το πτυχίο International Bachelor of Commerce.
Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το πτυχίο International Bachelor of Commerce στο Crandall
θα έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για άδεια εργασίας μετά την
αποφοίτησή τους, η οποία προσφέρεται από την κυβέρνηση του Καναδά.

10

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Προγράμματα Σπουδών

Σύστημα Λειτουργίας
Το Κολλέγιο λειτουργεί με βάση το σύστημα των ακαδημαϊκών εξαμήνων και το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Τα περισσότερα
μαθήματα φέρουν 6 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), αν και μπορεί να διατεθεί
διαφορετική ποσότητα πίστωσης για διαλέξεις, ανεξάρτητες εργασίες, εργαστηριακές ώρες και
πρακτική άσκηση.
Προγράμματα Σπουδών
BSc Λογιστικής, Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικών (4
Πτυχία

έτη) - Αγγλικά

(Bachelor Degrees)

BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων (4 έτη) - Αγγλικά &
Ελληνικά

Μεταπτυχιακό
(Master Degrees)

ECTS
240

240

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Αγγλικά & Ελληνικά, Πλήρους φοίτησης (1 έτος),

90

Μερικής φοίτησης (1½ έτος)

Τα προγράμματα σπουδών αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε).
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Κριτήρια Εισδοχής Φοιτητών
Γενικά Κριτήρια
Το Κολλέγιο δέχεται υποψήφιους φοιτητές ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή φύλου,
εφόσον πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια αποδοχής για κάθε πρόγραμμα σπουδών.
Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα της προηγούμενης
εκπαίδευσης, στον βαθμό που έχει ληφθεί και στην καταλληλότητα του υποψηφίου για το
πρόγραμμα σπουδών για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση.
Η εισδοχή στα προγράμματα σπουδών βασίζεται στη δευτεροβάθμια ή/και τριτοβάθμια
εκπαίδευση του υποψηφίου και την ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. Για να γίνουν δεκτοί στο
πρόγραμμα, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει έξι (6) χρόνια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε χώρες όπου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ισοδύναμη με εκείνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με βαθμό απόλυσης τουλάχιστον 15/20. Η τεκμηρίωση της
εκπαίδευσης των υποψηφίων θα απαιτείται ως μέρος της αίτησης εισδοχής.
Ελάχιστα Κριτήρια κατοχής της Αγγλικής γλώσσας
Ως ελάχιστο κριτήριο κατοχής της Αγγλικής γλώσσας οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν ένα
από τα ακόλουθα:
• Πιστοποιητικό IGCSE (με βαθμό τουλάχιστον D) ή
• IELTS (με βαθμό τουλάχιστον 5) ή
• TOEFL IBT (με βαθμό τουλάχιστον 70) ή
• Test Password (με βαθμό τουλάχιστον 5) ή
• Εξετάσεις Anglia (με βαθμό τουλάχιστον Intermediate) ή
• Michigan Language Assessment (με βαθμό τουλάχιστον ECCE (52)) ή
• Cambridge GCE AS Level English Language (με βαθμό τουλάχιστον C) ή
• University of Cambridge Exams (με βαθμό τουλάχιστον PET-Preliminary English Test).

Οι όροι προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών από τη σχολή
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Τα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα προσφέρεται είτε σε Πλήρη
Φοίτηση είτε σε Μερική Φοίτηση:
Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος Πλήρους Φοίτησης είναι 1 έτος (12 μήνες)
και θα προσφέρεται εβδομαδιαίως σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα συν τη θερινή περίοδο. Για
να αποδοθεί ο τίτλος MBA, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών
με σύνολο πιστωτικών μονάδων 90 ECTS. Οι διαλέξεις θα διεξάγονται τις καθημερινές. Κατά τη
διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία
αντιστοιχούν με 28 ECTS. Το 2ο εξάμηνο, θα προσφέρονται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και τρία
12
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(3) μαθήματα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν με 26.5 ECTS. Κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου, θα προσφέρεται ένα (1) μάθημα επιλογής, το οποίο αντιστοιχεί με 6.5 ECTS. Η
Διατριβή MBA είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε 30 ECTS, θα ξεκινά κατά το 1ο εξάμηνο και θα
υποβάλλεται στο τέλος της θερινής περιόδου.
Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος Μερικής Φοίτησης είναι 1½ έτος (18 μήνες)
και θα προσφέρεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για να αποδοθεί ο τίτλος MBA, οι φοιτητές
θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών με σύνολο πιστωτικών μονάδων 90
ECTS. Για την παρακολούθηση των διαλέξεων οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές εκ των οποίων
θα πρέπει να επιλέξουν μια: (α) τις καθημερινές ή (β) κάθε δεύτερη Παρασκευή-Σάββατο
(4ώρες διαλέξεις). Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται τρία (3) υποχρεωτικά
μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν με 21 ECTS. Το 2ο εξάμηνο, θα προσφέρονται δύο (2)
υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν με 20.5 ECTS. Το
3ο εξάμηνο, θα προσφέρονται τρία (3) μαθήματα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν με 19.5 ECTS.
Η Διατριβή MBA είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε 30 ECTS, θα ξεκινά κατά το 1ο εξάμηνο και
θα υποβάλλεται στο τέλος του 3ου εξαμήνου.
Πτυχιακά Προγράμματα
Η κανονική διάρκεια σπουδών προπτυχιακού προγράμματος είναι τέσσερα (4) έτη (ή 48 μήνες)
και για να αποδοθεί ο τίτλος προγράμματος σπουδών οι φοιτητές απαιτείται όπως
συμπληρώσουν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σπουδών με σύνολο πιστωτικών μονάδων 240
ECTS σε 4 έτη. Το πρόγραμμα αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Ο
ακαδημαϊκός σύμβουλος παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για να βοηθήσει τους φοιτητές να
κάνουν τη σωστή επιλογή των μαθημάτων. Τα προπτυχιακά προγράμματα θα προσφέρονται
σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο θα προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα που
αντιστοιχούν σε 30 ECTS.

Αξιολόγηση
Η επίδοση των σπουδαστών σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’
όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, για κάθε μάθημα, ο διδάσκων
καθηγητής παραδίδει στη Γραμματεία τον βαθμό προόδου για κάθε σπουδαστή. Ο βαθμός
προόδου αντιπροσωπεύει την επιμέλεια του σπουδαστή, την τακτική παρακολούθηση του
μαθήματος, τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, την επίδοση του σπουδαστή σε
προφορικές ή γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, την έγκαιρη ή μη υποβολή των
εργασιών που προβλέπονται στο μάθημα και την αξιολόγησή τους.
Οι βασικοί τρόποι εξέτασης ανάλογα με το μάθημα είναι τα διαγωνίσματα, οι εργασίες, οι
ενδιάμεσες εξετάσεις και οι τελικές εξετάσεις. Τα διαγωνίσματα και οι εργασίες βοηθούν τον
φοιτητή να αξιολογεί το επίπεδό του στο συγκεκριμένο μάθημα. Οι τελικές εξετάσεις βασίζονται
στην ύλη όλου του ακαδημαϊκού εξαμήνου και το αποτέλεσμά τους σε συνδυασμό με την
επίδοση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και τον βαθμό παρουσίας θα
αποτελέσουν τον τελικό βαθμό του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
13
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Βαθμολόγηση
Ο τελικός βαθμός του εξαμήνου για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του βαθμού προόδου και
του βαθμού των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου. Ο βαθμός προόδου δεν ισχύει ως τελικός
βαθμός του εξαμήνου σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσέλθει στις τελικές εξετάσεις
του εξαμήνου.
Για κάθε πρόγραμμα σπουδών υπολογίζεται ένας μέσος όρος βαθμού για κάθε φοιτητή, με βάση
την ακόλουθη κλίμακα:
% Βαθμός

Βαθμός

Επεξήγηση

90-100

A

Εξαιρετική

85-89

B+

Πολύ Καλή

80-84

B

75-79

C+

70-74

C

65-69

D+

60-64

D

Κακή

Κάτω από 60

F

Αποτυχία

W

Απόσυρση

Καλή
Άνω του Μετρίου
Μέτρια
Κάτω του Μετρίου

I

Ελλιπής

TR

Μεταφορά Μονάδων

AU

Παρακολούθηση

W: Υποδεικνύει την αποχώρηση από ένα μάθημα εντός της προθεσμίας αποχώρησης που έχει
καθορίσει το Κολλέγιο. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο και να το
υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα του Κολλεγίου. Αυτό θα καταγραφεί στο αρχείο του φοιτητή.
Εάν ο φοιτητής δεν αποχωρήσει επισήμως, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε
βαθμολογείται με μηδέν.
I:

"Ελλιπής" είναι ένας προσωρινός βαθμός που μπορεί να δοθεί σε έναν φοιτητή κατά την
κρίση του Καθηγητή όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων
του μαθήματος, αλλά περιστάσεις πέραν από τον έλεγχό του, τον εμποδίσαν στην
ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του μαθήματος μέχρι το τέλος του εξάμηνου που
προσφέρεται. Ο φοιτητής σε συνεννόηση με τον Καθηγητή καθορίζουν το πώς και πότε θα
εκπληρωθούν οι υπόλοιπες απαιτήσεις του μαθήματος. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής
δεν μπορέσει να ολοκληρώσει ή να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία αξιολόγησης
εντός της συμφωνηθείσας περιόδου, τότε θα καταγραφεί βαθμός F ως τελικός βαθμός.

TR: Μονάδες (ECTS) που χορηγούνται σε φοιτητή για εκπαιδευτικά μαθήματα που
διενεργούνται σε άλλο ίδρυμα, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του συνολικού
βαθμού του φοιτητή.
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AU: Υποδηλώνει την επιλογή του φοιτητή να παρακολουθήσει ένα μάθημα χωρίς να λαμβάνει
ακαδημαϊκές μονάδες. Ένας φοιτητής επιτρέπεται να εγγραφεί σε ένα μάθημα για
εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Σημείωση: Προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα
για μονάδες.
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Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Πλήρους/Μερικής φοίτησης
Master in Business Administration MBA - Full-time/Part-time
Φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα MBA αποκτούν παράλληλα και το
πιστοποιητικό "Bank Financial Management" του ABA νοουμένου ότι έχουν επιλέξει τα
απαιτούμενα μαθήματα (βλ. σελ. 20).
Περιγραφή Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Master in Business Administration (MBA) είναι ένα
ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης,
του μάρκετινγκ και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων. Το πρόγραμμα σπουδών έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές με ή χωρίς προηγούμενη ακαδημαϊκή προετοιμασία
στη διοίκηση επιχειρήσεων μια στέρεη βάση στις επιχειρησιακές θεωρίες και αρχές, και
ταυτόχρονα να βελτιώσει τις δεξιότητες των μάνατζερς που απαιτούνται για την ανάλυση
καταστάσεων και την καθοδήγηση οργανισμών. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε
μαθήματα βασικού κορμού που υπάρχουν σε όλα τα προγράμματα MBA, παρουσιάζοντας τον
τρόπο με τον οποίο κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορεί να ενσωματωθεί σε μια επιτυχημένη
επιχειρηματική λειτουργία.
Το πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία που ξεπερνά εκείνη
της παραδοσιακής μάθησης όπου η ροή των πληροφοριών γίνεται κυρίως από τους
διδάσκοντες στους φοιτητές. Αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική αξία της εκτεταμένης εμπειρίας
των φοιτητών, το Κολλέγιο επιδιώκει να καθιερώσει μια έντονη συζήτηση μέσω των
μαθημάτων του MBA. Η πρόθεση είναι ο κάθε συμμετέχων να συνεισφέρει μέσω της ανταλλαγής
εμπειριών και την καθοδήγηση της διεξαγόμενης συζήτησης όταν οι ικανότητες και το
υπόβαθρο του συμμετέχοντα το καθιστούν δυνατό.
Στόχοι Προγράμματος
Με την επιτυχή συμπλήρωση της φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων, οι φοιτητές θα μπορούν να:
• Επιδείξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση δύσκολων και πολύπλοκων
προβλημάτων, οι οποίες θα υποστηρίζονται από τις κατάλληλες αναλυτικές και ποσοτικές
τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.
• Διαθέτουν λειτουργικές γνώσεις και να είναι σε θέση να ενσωματώσουν αυτές τις γνώσεις
για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
• Επιδείξουν εμπειρία στην ηγεσία των έργων.
• Διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στη χρήση πλαισίων δεοντολογικής ανάλυσης και
λήψης αποφάσεων, κατανοώντας τις προσωπικές τους ευθύνες ως ηγέτες στις
επιχειρήσεις.
• Έχουν μια διεθνή και πολυπολιτισμική προοπτική.
16
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• Επιδείξουν βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά.
Συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι ότι οι φοιτητές
θα μπορούν να:
• Χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα πολύπλοκο
επιχειρηματικό πρόβλημα, να δημιουργήσουν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και
να αναπτύξουν τη λύση του προβλήματος.
• Επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία
(τεχνολογία πληροφοριών ή/και ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
• Ενσωματώσουν τις λειτουργικές γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. αναλύσεις
περιπτώσεων, ομαδικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες).
• Επιδείξουν γνώση σχετικά με την αξία της δημιουργίας και τον ρόλο που διαδραματίζει
κάθε λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
• Επιδείξουν επάρκεια και αυτοπεποίθηση, τα οποία είναι απαραίτητα για τον ηγέτη μιας
ομάδας ή ενός έργου.
• Προσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού λειτουργικού περιβάλλοντος και να
εξηγήσουν πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τις οργανωτικές επιδόσεις και αποφάσεις.
• Επιδείξουν γνώση όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα και τα κριτήρια μιας
απόφασης αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτιστικές προοπτικές και την τοποθεσία.
• Παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε
επαγγελματικά

περιβάλλοντα,

όπως:

επαγγελματικές

παρουσιάσεις

και

πειστικές

παρουσιάσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος
Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
• Έχουν περιεκτική γνώση των λειτουργικών περιοχών, καθώς και την ικανότητα εφαρμογής
αυτής της γνώσης σε πραγματικά προβλήματα.
• Έχουν την ικανότητα να σκέφτονται πολυδιάστατα, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και
να συνδέουν διάφορους τομείς γνώσης στην ανάλυση προβλημάτων.
• Έχουν μια παγκόσμια προοπτική βασισμένη στην κατανόηση τόσο του εγχώριου όσο και
του διεθνούς περιβάλλοντος των οργανισμών.
• Έχουν καλή κατανόηση των ηθικών και περιβαλλοντικών συνεπειών των εταιρικών
αποφάσεων.
• Έχουν την ικανότητα να οδηγούν και να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές
καταστάσεις.
• Έχουν την ικανότητα διαχείρισης σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
• Αποκτήσουν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών
προβλημάτων.
• Αναπτύξουν την ικανότητα αυτόνομης μάθησης.
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Απαραίτητες Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης του Προγράμματος ΜΒΑ
Όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA) πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απαιτούμενα Μαθήματα Πτυχίου

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

35

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης/Ελεύθερης Επιλογής

26

Διατριβή ΜΒΑ

30

Συνολικά

91

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Έτος 1/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

MBA601

Ποιοτική Ανάλυση και Ερευνητικές Μέθοδοι

7

MBA602

Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

7

MBA603

Ηγεσία και Οργανωτική Συμπεριφορά

7

MBA604

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

7

Έτος 1/ Εξάμηνο 2
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

MBA605

Εταιρική Χρηματοδότηση και Χρηματοοικονομική Διαχείριση

7

Μάθημα Επιλογής

6.5

Μάθημα Επιλογής

6.5

Μάθημα Επιλογής

6.5
Θερινή Περίοδος

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Μάθημα Επιλογής

6.5
Διατριβή

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

MBA699

Διατριβή ΜΒΑ

ECTS
30
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Έτος 1/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

MBA601

Ποιοτική Ανάλυση και Ερευνητικές Μέθοδοι

7

MBA602

Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

7

MBA603

Ηγεσία και Οργανωτική Συμπεριφορά

7

Έτος 1/ Εξάμηνο 2
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

MBA604

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

7

MBA605

Εταιρική Χρηματοδότηση και Χρηματοοικονομική Διαχείριση

7

Μάθημα Επιλογής

6.5
Έτος 2/ Εξάμηνο 1

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Μάθημα Επιλογής

6.5

Μάθημα Επιλογής

6.5

Μάθημα Επιλογής

6.5
Διατριβή

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

MBA699

Διατριβή ΜΒΑ

ECTS
30

Μαθήματα Επιλογής
Ο φοιτητής που έχει εγγραφεί στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA απαιτείται να πάρει
μαθήματα επιλογής από τον ακόλουθο κατάλογο μαθημάτων:
Μαθήματα Επιλογής

36 ECTS

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

MBA621

Ανάλυση Τραπεζικής Απόδοσης

6.5

MBA622

Διαχείριση Χρηματοδότησης, Ρευστότητας και Κεφαλαίου

6.5

MBA623

Διαχείριση Επιτοκιακού Κινδύνου

6.5

MBA624

Διαχείριση του Τραπεζικού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

6.5

MBA631

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

6.5

MBA632

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

6.5

MBA633

Διαχείριση Μάρκετινγκ και Στρατηγική

6.5

MBA634

Διοίκηση Λειτουργιών

6.5

MBA635

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

6.5

MBA636

Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα

6.5
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Οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν παράλληλα με το MBA το πιστοποιητικό "Bank
Financial Management" του ABA, μπορούν να το επιτύχουν επιλέγοντας από τα Μαθήματα
Επιλογής τα τέσσερα πιο κάτω μαθήματα:
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

MBA621

Ανάλυση Τραπεζικής Απόδοσης

6.5

MBA622

Διαχείριση Χρηματοδότησης, Ρευστότητας και Κεφαλαίου

6.5

MBA623

Διαχείριση Επιτοκιακού Κινδύνου

6.5

MBA624

Διαχείριση του Τραπεζικού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

6.5
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Πτυχίο Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής
Bachelor of Science in Accounting, Banking and Finance
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του Bachelor of Science
στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, ο φοιτητής αποκτά επίσης το
επαγγελματικό πιστοποιητικό "General Banking" του Αμερικανικού Συνδέσμου Τραπεζών
(ABA) νοουμένου ότι έχει επιλέξει τα σχετικά μαθήματα.
Περιγραφή Προγράμματος
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Bachelor of
Science in Accounting, Banking and Finance, BScABF) παρέχει ολοκληρωμένη κατάρτιση στους
φοιτητές στον τομέα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών μέσω αλληλεπίδρασης, εργασιών,
παρουσιάσεων,

κατά

τόπους

επισκέψεων,

πρακτικής

κατάρτισης,

επαγγελματικού

προσανατολισμού και πρακτικής εξάσκησης. Η διδακτέα ύλη δίνει έμφαση στα μαθησιακά
αποτελέσματα που απαιτούνται από τους φοιτητές για να επιτύχουν στα επαγγέλματα των
Λογιστών και Χρηματοοικονομικών Αναλυτών. Οι φοιτητές θα μάθουν και θα εφαρμόσουν
αυτές τις δεξιότητες στα βασικά μαθήματα, θα τις βελτιώσουν και θα τις εξασκήσουν στη
συγκεκριμένη εξειδίκευσή τους και θα χρησιμοποιήσουν και θα αποδείξουν την ικανότητα των
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επιπρόσθετες εργασίες καθώς θα προσαρμόζουν αυτές τις
δεξιότητες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων
του BScAΒF εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ λογιστικής, τραπεζικής,
οικονομικών αρχών και χρηματοοικονομικής.
Στόχοι Προγράμματος
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του πτυχίου στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (BScABF)
ενσωματώνουν τους στόχους του Κολλεγίου Επιχειρηματικών Σπουδών. Σκοπός του
προγράμματος Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής είναι η παροχή της
απαραίτητης εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και αξιών στους φοιτητές που επιδιώκουν μια
σταδιοδρομία σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, στον
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στα χρηματοπιστωτικά και λογιστικά ιδρύματα,
στις τράπεζες ή στην κυβέρνηση.
Οι απόφοιτοι θα:
• Επιδείξουν ουσιαστική γνώση στους τομείς της λογιστικής, της τραπεζικής και
χρηματοοικονομικής για την παροχή έγκυρων πληροφοριών μέσω έγκυρων διαδικασιών
στους χρήστες λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
• Καταδείξουν απόλυτη ικανότητα να κατανοούν τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους που
εφαρμόζονται στην επίλυση προβλημάτων στους τομείς της λογιστικής και της
χρηματοοικονομικής.
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• Επικοινωνούν αποτελεσματικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, για να εξηγούν,
αξιολογούν και παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές και λογιστικές πληροφορίες σε
διαφορετικά ακροατήρια.
• Χρησιμοποιούν την ακεραιότητα, ηθική και κοινωνική ευθύνη στις λογιστικές και
χρηματοοικονομικές πρακτικές.

Συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι ότι οι φοιτητές
θα μπορούν να:
• Χρησιμοποιούν ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για τον εντοπισμό πολύπλοκων λογιστικών
και χρηματοοικονομικών προβλημάτων, τη δημιουργία και σύγκριση εναλλακτικών
λύσεων και τη δημιουργία λύσεων.
• Επιλέγουν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία (τεχνολογία
πληροφοριών ή/και ποσοτική ανάλυση) στην επίλυση προβλημάτων.
• Ενσωματώνουν τις γνώσεις τους σε πρακτικές εφαρμογές (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων,
ομαδικές εργασίες, ερευνητικές εργασίες).
• Επιδείξουν γνώση σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και τον ρόλο που
διαδραματίζει κάθε λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
• Αποδείξουν ένα επίπεδο επάρκειας και αυτοπεποίθησης που είναι κατάλληλο για ηγέτες
ομάδων ή εργασιών.
• Καθορίζουν τις βασικές συνιστώσες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και εξηγούν τον
τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τις οργανωτικές επιδόσεις και
αποφάσεις.
• Διαγνώσουν τα διαπολιτισμικά θέματα και προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις.
• Επιδείξουν γνώση του τρόπου με τον οποίο τα θέματα και κριτήρια απόφασης αλλάζουν
ανάλογα με τις πολιτιστικές προοπτικές και την τοποθεσία.
• Αποδείξουν εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας στον
επαγγελματικό τομέα, όπως: επαγγελματικές παρουσιάσεις και πειστικές παρουσιάσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος
Στο τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν:
• Πλήρη γνώση των λειτουργικών περιοχών, καθώς και την ικανότητα εφαρμογής αυτής της
γνώσης σε πραγματικά προβλήματα.
• Την ικανότητα να σκέφτονται πολυδιάστατα, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και να
δημιουργούν συνδέσεις ανάμεσα σε διάφορους τομείς σπουδών στην ανάλυση
προβλημάτων.
• Μια διεθνή προοπτική βασισμένη στην κατανόηση τόσο του εγχώριου όσο και του
παγκόσμιου περιβάλλοντος λειτουργίας των οργανισμών.
• Καλή κατανόηση των ηθικών και περιβαλλοντικών συνεπειών των εταιρικών αποφάσεων.
• Την ικανότητα να οδηγούν και αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις.
• Την ικανότητα διαχείρισης σε πολιτισμικά διαφορετικά περιβάλλοντα.
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•

Αποκτούν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών
προβλημάτων.

• Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτόνομη εκμάθηση.
BScABF Διάρθρωση/Διδακτέα Ύλη
Το πρόγραμμα BScABF έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές στέρεο θεμέλιο στη
λογιστική, τραπεζική και τα χρηματοοικονομικά. Το BScABF προετοιμάζει τους φοιτητές για να
είναι αποτελεσματικοί ηγέτες, δίνοντας έμφαση σε δεξιότητες που βασίζονται σε εννοιολογικές
αναλύσεις, τεχνικές διαπροσωπικές και επίλυσης προβλημάτων. Κάθε μάθημα του BScABF
στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
των σημερινών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές μπορούν να αναμένουν ότι θα συζητήσουν τρέχοντα
θέματα, θα μάθουν από παλαιότερες μελέτες περιπτώσεων, θα προβλέψουν μελλοντικές τάσεις
και θα συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις.
Απαραίτητες Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης του Προγράμματος
Όλοι

οι

φοιτητές

που

παρακολουθούν

το

πτυχίο

στη

Λογιστική,

Τραπεζική

Χρηματοοικονομική (BScAΒF) πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απαιτούμενα Μαθήματα Πτυχίου

ECTS

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

42

Υποχρεωτικά Μαθήματα

162

Μαθήματα Επιλογής

30

Αλλά Μαθήματα Επιλογής

6

Συνολικά

240

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Έτος 1/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC101

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

BUS101

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

6

CSC100

Βασικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

6

ECO101

Αρχές Μικροοικονομικής

6

ENG100

English Instruction in Expository Writing

6
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Έτος 1/ Εξάμηνο 2
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC102

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική

6

BAN101

Αρχές Τραπεζικής

6

ECO102

Αρχές Μακροοικονομικής

6

FIN101

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

6

MAT101

Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Μαθηματικά

6

Έτος 2/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC201

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

6

ACC202

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων

6

BAN202

Δανειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

6

ENG201

Επιχειρηματική Γραφή

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 2/ Εξάμηνο 2

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

BAN203

Δανειοδοτήσεις Ιδιωτών

6

FIN201

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

LAW301

Επιχειρηματικό Δίκαιο I

6

MAT201

Στατιστική Επιχειρήσεων

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 3/ Εξάμηνο 1

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC301

Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική

6

ACC305

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

6

ACC315

Αρχές Ελεγκτικών Υπηρεσιών

6

FIN305

Επενδύσεις

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 3/ Εξάμηνο 2

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC302

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

ACC306

Φορολογία

6

FIN310

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

6

MAT301

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

6

Μάθημα Επιλογής

6
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Έτος 4/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC310

Εταιρικό Δίκαιο

6

ACC403

Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Δεοντολογία

6

ACC404

Λογιστική Διαχείριση Απόδοσης

6

ECO405

Χρήμα και Τραπεζική

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 4/ Εξάμηνο 2

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC401

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

6

ACC410

Προχωρημένη Φορολογία

6

ACC415

Προχωρημένες Ελεγκτικές Υπηρεσίες

6

FIN410

Διαχείριση Κινδύνων

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μαθήματα Επιλογής
Ο φοιτητής που έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα BScAΒF απαιτείται να πάρει μαθήματα επιλογής
από τον ακόλουθο κατάλογο μαθημάτων:
Μαθήματα Επιλογής

30 ECTS

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ECO305

Επιχειρηματικά Οικονομικά

6

BUS301

Ποσοτικές Επιχειρηματικές Μέθοδοι

6

BUS451

Επιχειρηματική Δεοντολογία και Κοινωνική Ευθύνη

6

BUS495

Ερευνητική Εργασία

12

LAW401

Επιχειρηματικό Δίκαιο IΙ

6

MAR201

Συμπεριφορά Καταναλωτή

6

MAR101

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

6

MGT101

Αρχές της Διοίκησης

6

MGT302

Οργανωτική Συμπεριφορά

6

MGT205

Εργασιακές Σχέσεις

6

Αλλά Μαθήματα Επιλογής

6 ECTS

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

COM100

Δημόσια Ομιλία σε Ακροατήριο

6

HIST201

Σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης

6

PSY301

Ψυχολογία και Παιδική Ανάπτυξη

6
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Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

SOC301

Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα

6

SOC101

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

6

PSY101

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

6

PHIL101

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

6

POL101

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

6

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Απασχόλησης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος BScABF, οι πτυχιούχοι θα έχουν τα προσόντα
να απασχοληθούν σε διαφόρους τομείς στην οικονομία, όπως είναι π.χ. οι λογιστικές και
ελεγκτικές εταιρείες, οι τράπεζες, η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, το Χρηματιστήριο,
η εκπαίδευση, και ο ιδιωτικός τομέας. Το πρόγραμμα BScABF του Κολλεγίου Επιχειρηματικών
Σπουδών προσφέρει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν οι σπουδαστές
στην καριέρα τους, είτε πρόκειται για ανέλιξη, μια νέα θέση εργασίας είτε για μια αλλαγή
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Επιπλέον, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συνεχίσουν σε
περαιτέρω εξειδικευμένες ακαδημαϊκές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς
της Λογιστικής, Τραπεζικής, Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών και Διοίκησης και να
παρακολουθήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές σπουδές (ACCA-Association of Chartered
Certified Accountants, ICAEW-Institute of Chartered Accountants in England & Wales) στον τομέα
της Λογιστικής.
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Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Bachelor of Science in Business Administration
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του Bachelor of Science
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο φοιτητής αποκτά επίσης το επαγγελματικό πιστοποιητικό
"General Banking" του Αμερικανικού Συνδέσμου Τραπεζών (ABA) νοουμένου ότι έχει
επιλέξει τα σχετικά μαθήματα.
Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (BScΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προετοιμάζει τους
σπουδαστές για επαγγελματικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και την ανέλιξη στον τομέα των
επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, δίνει έμφαση στα μαθησιακά
αποτελέσματα που απαιτούνται από τους φοιτητές για να επιτύχουν στο επιχειρηματικό
περιβάλλον του 21ου αιώνα. Οι φοιτητές θα μάθουν να εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες
δεξιότητες των βασικών μαθημάτων, θα τις βελτιώσουν και θα τις χρησιμοποιήσουν πρακτικά
και θα αποδείξουν τη γνώση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με επιπρόσθετες εργασίες καθώς
θα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Η επιτυχής
ολοκλήρωση των απαιτούμενων του BScBA εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι κατανοούν τις σχέσεις
μεταξύ

μάρκετινγκ,

ποσοτικής

θεωρίας,

λογιστικής,

οικονομικών

αρχών

και

χρηματοοικονομικής, ανθρώπινης και οργανωτικής διαχείρισης. Το BScBA προσφέρει στους
φοιτητές την ευκαιρία να ειδικεύονται σε επιμέρους κλάδους γνώσης ή να επιλέξουν ένα
εξατομικευμένο σύνολο γενικών επιλογών του προγράμματος BScBA.
Στόχοι Προγράμματος
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BScΒΑ)
ενσωματώνουν τους στόχους του College of Business Studies.
Οι φοιτητές θα μπορούν να:
• Επιδείξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση δύσκολων και πολύπλοκων
προβλημάτων, οι οποίες θα υποστηρίζονται από τις κατάλληλες αναλυτικές και ποσοτικές
τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.
• Διαθέτουν λειτουργικές γνώσεις και να είναι σε θέση να ενσωματώσουν αυτές τις γνώσεις
για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
• Επιδείξουν εμπειρία στην ηγεσία των έργων.
• Διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στη χρήση πλαισίων δεοντολογικής ανάλυσης και
λήψης αποφάσεων, κατανοώντας τις προσωπικές τους ευθύνες ως ηγέτες στις
επιχειρήσεις.
• Έχουν μια διεθνή και πολυπολιτισμική προοπτική.
• Επιδείξουν βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά.
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Συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι ότι οι φοιτητές
θα μπορούν να:
• Χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα πολύπλοκο
επιχειρηματικό πρόβλημα, να δημιουργήσουν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και
να αναπτύξουν λύση του προβλήματος.
• Επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία
(τεχνολογία πληροφοριών ή / και ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
• Ενσωματώσουν τις λειτουργικές γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. αναλύσεις
περιπτώσεων, ομαδικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες).
• Επιδείξουν γνώση σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και τον ρόλο που
διαδραματίζει κάθε λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
• Επιδείξουν επάρκεια και αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητα για τον ηγέτη μιας ομάδας
ή ενός έργου.
• Προσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού λειτουργικού περιβάλλοντος και
εξηγήσουν πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τις οργανωτικές επιδόσεις και αποφάσεις.
• Επιδείξουν γνώση του τρόπου με τον οποίο τα ζητήματα και κριτήρια απόφασης αλλάζουν
ανάλογα με τις πολιτιστικές προοπτικές και την τοποθεσία.
• Παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας στον
επαγγελματικό τομέα, όπως: επαγγελματικές παρουσιάσεις και πειστικές παρουσιάσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος
Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
• Έχουν περιεκτική γνώση των λειτουργικών περιοχών, καθώς και την ικανότητα εφαρμογής
αυτής της γνώσης σε πραγματικά προβλήματα.
• Έχουν την ικανότητα να σκέφτονται πολυδιάστατα, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και
να συνδέουν διάφορους τομείς γνώσης στην ανάλυση προβλημάτων.
• Έχουν μια παγκόσμια προοπτική βασισμένη στην κατανόηση τόσο του εγχώριου όσο και
του διεθνούς περιβάλλοντος των οργανισμών.
• Έχουν καλή κατανόηση των ηθικών και περιβαλλοντικών συνεπειών των εταιρικών
αποφάσεων.
• Έχουν την ικανότητα να οδηγούν και να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές
καταστάσεις.
• Έχουν την ικανότητα διαχείρισης σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
• Αποκτούν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών
προβλημάτων.
• Αναπτύξουν την ικανότητα αυτόνομης μάθησης.
BScBA Διάρθρωση/Διδακτέα Ύλη
Το πρόγραμμα BScBA έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές μια στέρεη βάση στις βασικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κάθε μάθημα προσθέτει στους φοιτητές τόσο επιχειρηματικές
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όσο και πρακτικές γνώσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα τις ηγετικές ικανότητες και τις
απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελεσματικής ηγεσίας και διαχείρισης. Το BScBA προετοιμάζει
τους φοιτητές στην αποτελεσματική ηγεσία, δίνοντας έμφαση σε εννοιολογικές, αναλυτικές,
τεχνικές, διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Κάθε μάθημα του
προγράμματος BScBA βασίζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις συνεχώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σημερινών οργανισμών. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να
συζητήσουν τρέχοντα θέματα, να μάθουν από μελέτες περιπτώσεων, να προβλέψουν
μελλοντικές τάσεις και να συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις.
Απαραίτητες Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης του Προγράμματος
Όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BScBA) πρέπει να
ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απαιτούμενα Μαθήματα Πτυχίου

ECTS

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

66

Υποχρεωτικά Μαθήματα

108

Μαθήματα Επιλογής

54

Αλλά Μαθήματα Επιλογής

12

Συνολικά

240

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Έτος 1/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC101

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

CSC100

Βασικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

6

ECO101

Αρχές Μικροοικονομικής

6

ENG100

English Instruction in Expository Writing

6

SOC101

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

6

Έτος 1/ Εξάμηνο 2
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC102

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική

6

BUS101

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

6

ECO102

Αρχές Μακροοικονομικής

6

MAT101

Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Μαθηματικά

6

PHIL101

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

6
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Έτος 2/ Εξάμηνο 1
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ENG201

Επιχειρηματική Γραφή

6

MAR101

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

6

MGT101

Αρχές της Διοίκησης

6

PR101

Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

6

PSY101

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

6

Έτος 2/ Εξάμηνο 2
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

BAN101

Αρχές Τραπεζικής

6

FIN101

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

6

MAT201

Στατιστική Επιχειρήσεων

6

POL101

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 3/ Εξάμηνο 1

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

BUS301

Ποσοτικές Επιχειρηματικές Μέθοδοι

6

BUS311

Πολυεθνικές Εταιρίες

6

MGT301

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 3/ Εξάμηνο 2

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ECO305

Επιχειρηματικά Οικονομικά

6

LAW301

Επιχειρηματικό Δίκαιο I

6

MAT301

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6
Έτος 4/ Εξάμηνο 1

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ECO405

Χρήμα και Τραπεζική

6

MGT403

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6
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Έτος 4/ Εξάμηνο 2
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

BUS400

Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Project)

6

MGT302

Οργανωτική Συμπεριφορά

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μαθήματα Επιλογής
Ο φοιτητής που έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα BScBA απαιτείται να πάρει μαθήματα επιλογής
από τον ακόλουθο κατάλογο μαθημάτων:
Μαθήματα Επιλογής

54 ECTS

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ACC201

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

6

ACC202

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων

6

ACC210

Φορολογία

6

ACC301

Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική

6

ACC302

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

BAN202

Δανειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

6

BAN203

Δανειοδοτήσεις Ιδιωτών

6

BUS202

E-Business

6

BUS451

Επιχειρηματική Δεοντολογία και Κοινωνική Ευθύνη

6

BUS495

Ερευνητική Εργασία

12

FIN201

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

FIN305

Επενδύσεις

6

FIN310

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

6

LAW401

Επιχειρηματικό Δίκαιο IΙ

6

MAR201

Συμπεριφορά Καταναλωτή

6

MAR202

Διαφημίσεις και Προώθηση Πωλήσεων

6

MAR301

Ερευνά στο Μάρκετινγκ

6

MAR303

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

6

MGT205

Εργασιακές Σχέσεις

6

MGT311

Διεθνές Μάνατζμεντ

6

PR305

Διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων

6

BUS200

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

6
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Αλλά Μαθήματα Επιλογής

12 ECTS

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

COM100

Δημόσια Ομιλία σε Ακροατήριο

6

HIST201

Σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης

6

SOC301

Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα

6

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Απασχόλησης
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος BScBA, οι απόφοιτοι θα έχουν τα προσόντα
να απασχοληθούν σε πολλούς και διαφόρους κλάδους. Οι ευκαιρίες απασχόλησης διαφέρουν
σημαντικά. Όμως, το πρόγραμμα BScBA του Κολλεγίου CBS προσφέρει εκείνες τις δεξιότητες
που είναι απαραίτητες για να βοηθήσει τους αποφοίτους να προχωρήσουν επαγγελματικά την
καριέρα τους - είτε πρόκειται για μια ανέλιξη, για νέα θέση εργασίας είτε για αλλαγή
σταδιοδρομίας.
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Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα
Τέλη αίτησης εισδοχής:

€60

Τέλος για επανεξέταση γραπτού:

€50

Τέλη visas (για ξένους φοιτητές):

€190

(Συμπεριλαμβάνεται η αίτηση για εξασφάλιση άδειας εισόδου, η διεκπεραίωση της αίτησης και
η έκδοση Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού)
Εγγύηση (για ξένους φοιτητές):

€400

Τέλη για ετήσια ασφάλεια:

€175

Ετήσια δίδακτρα για τα προγράμματα σπουδών για την απόκτηση διπλώματος και πτυχίου.

Ετήσια δίδακτρα
Τα ετήσια δίδακτρα που παρατίθενται πιο κάτω αφορούν τα εξής προγράμματα σπουδών:
• Πτυχίο Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής
• Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Για διεθνείς φοιτητές: €6000
Για φοιτητές άλλων χωρών-μελών της ΕΕ: €4200
Για Κύπριους φοιτητές: €3500

Δίδακτρα Μεταπτυχιακού προγράμματος MBA
Τα Συνολικά δίδακτρα για όλους τους φοιτητές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA είναι
€4300.

Κρατική χορηγία/Άλλες πληροφορίες
Τα προγράμματα σπουδών αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Οι
μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για κρατική χορηγία.
Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου φοιτητή για οποιονδήποτε λόγο μετά το πέρας της 4ης
εβδομάδας, τότε αυτός οφείλει να καταβάλει όλο το ποσό των διδάκτρων του ακαδημαϊκού
έτους.
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Οι φοιτητές από Ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν είτε κατά ακαδημαϊκό
έτος είτε κατά ακαδημαϊκό εξάμηνο είτε με μηνιαίες δόσεις. Οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να
προπληρώνουν τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους στο Κολλέγιο. Μετά την πάροδο του
πρώτου χρόνου μπορούν να επιλέγουν να πληρώνουν είτε κατά ακαδημαϊκό έτος είτε κατά
ακαδημαϊκό εξάμηνο, είτε με μηνιαίες δόσεις.
Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει ως τρόπο πληρωμής τις δόσεις, καταβάλλουν αυτές μέσα στο
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα που έχει καθοριστεί η αντίστοιχη δόση. Με την αίτηση κατά την
εγγραφή καταβάλλεται και η πρώτη δόση των διδάκτρων. Οι υπόλοιπες δόσεις συμφωνούνται
και ορίζονται ανάλογα με την περίπτωση του φοιτητή.
Παράταση προθεσμίας καταβολής διδάκτρων δίνεται μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή
Διοίκησης και Οικονομικών. Σπουδαστής που καθυστερεί τα δίδακτρα πέραν του μηνός χωρίς
να έχει λάβει άδεια παράτασης προθεσμίας πληρωμής, μπορεί να διαγραφεί χωρίς δικαίωμα
επιστροφής των διδάκτρων που έχει καταβάλλει.
Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων είναι το ίδιο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εγγραφής.
Σπουδαστής που γράφεται καθυστερημένα για οποιονδήποτε λόγο είναι υποχρεωμένος να
καταβάλλει τα δίδακτρα ολόκληρου του εξαμήνου όπως όλοι οι άλλοι σπουδαστές.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών
• Οι φοιτητές του Κολλεγίου έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τα μαθήματα του
κλάδου στον οποίο έγιναν αποδεκτοί. Το Κολλέγιο υποχρεούται να προσφέρει αυτή τη
μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό,
βιβλιοθήκη και εργαστήρια εξοπλισμένα κατάλληλα για τη μόρφωση των φοιτητών.
• Κάθε φοιτητής δικαιούται να συζητά με τους καθηγητές για οποιοδήποτε πρόβλημα, να
εκφράζεται ελεύθερα και να συμμετέχει στις εξετάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν
παραβαίνει τους κανονισμούς του Κολλεγίου και σέβεται τους θεσμούς και την ατομική
ελευθερία των άλλων.
• Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Κολλέγιο πιστοποίηση συγκεκριμένων
στοιχείων, όπως αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, πιστοποιητικό φοίτησης και έτος
σπουδών.
• Οι φοιτητές υποχρεούνται να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται σε
συγκεκριμένους χώρους και στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου για την έγκαιρη ενημέρωσή
τους.
• Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του Κολλεγίου και είναι υπόλογοι για
οποιαδήποτε ζημιά προξενήσουν.
• Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα βάσει νομοθεσίας.
• Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής συλληφθεί να διακινεί ή να κάνει χρήση
απαγορευμένων ουσιών αποβάλλεται οριστικά από το Κολλέγιο χωρίς δικαίωμα
οποιασδήποτε αποζημίωσης.
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• Οι σπουδαστές οφείλουν να παραδίδουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί σε κάθε
μάθημα στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Μη έγκαιρη παράδοση της
ανατεθειμένης εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή ή χρεώνεται με βαθμολογική ποινή.
• Απαραίτητη είναι η καταβολή των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού διδάκτρων και άλλων τελών μέσα στις προθεσμίες που καθορίζει η σχολή. Σε
περιπτώσεις όπου οι φοιτητές καθυστερούν την πληρωμή των διδάκτρων και των άλλων
τελών είναι δυνατόν να στερηθούν το δικαίωμα να παρακαθήσουν τις εξετάσεις, να τους
δοθεί Πιστοποιητικό Σπουδών ή και να αποκλειστούν από την περαιτέρω φοίτησή τους
μέχρι να ανταποκριθούν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.
• Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γίνει επανεξέταση του γραπτού τους στην
περίπτωση που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί ή αν πιστεύουν ότι η βαθμολογία που πήραν
σε κάποια ενότητα (ή ενότητες) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
• Όλοι οι φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στο Κολλέγιο, γίνονται αυτόματα μέλη της
Φοιτητικής Ένωσης του Κολλεγίου, όπου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διάφορες
επιτροπές με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα θέματα που
αφορούν το Κολλέγιο. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στους Φοιτητικούς
Ομίλους και δραστηριότητες, όπου μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις
κατά τον ελεύθερο τους χρόνο.

Επιστροφή Διδάκτρων
Δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν πληρωθεί. Σε ειδικές περιπτώσεις εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του κολεγίου να εξετάσει αιτήματα επιστροφής διδάκτρων για οποιαδήποτε
περίπτωση. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών, οι οποίοι πλήρωσαν τα δίδακτρά τους
αλλά δεν ήρθαν στην Κύπρο, τα δίδακτρα επιστρέφονται.
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Υποτροφίες

Κριτήρια παροχής υποτροφιών, βοηθημάτων, στους φοιτητές
Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Κολλέγιο αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των
φοιτητών από τα δίδακτρα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ή και σε απονομή χρηματικού
βραβείου για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.
Τα βοηθήματα παραχωρούνται με βάση οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και
στα πλαίσια της σχετικής πρόνοιας του ετήσιου προϋπολογισμού του Κολλεγίου.
Τα οικονομικά κριτήρια αφορούν την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και σε περίπτωση
που ο υποψήφιος για βοήθημα είναι έγγαμος, λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα και
των δύο συζύγων.

Τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν:
(α) την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή.
(β) τον αριθμό παιδιών του φοιτητή που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
(γ) την οικογένεια με βάση τη νομοθεσία για τη φορολογία του εισοδήματος.
(δ) την αναπηρία του φοιτητή, συζύγου ή παιδιών του ή άλλων μελών της οικογένειας του
φοιτητή για τους οποίους είναι προστάτης.
(ε) τη μονογονεϊκή οικογένεια.
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(στ) τον προστάτη οικογένειας, (άγαμος φοιτητής που είναι προστάτης οικογένειας)
(η) τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.
(θ) τα αδέρφια φοιτητές.

Τα ακαδημαϊκά κριτήρια σχετίζονται με:
(α) τον βαθμό του απολυτηρίου, για πρωτοετείς φοιτητές.
(β) την επίδοση στα μαθήματα που έχουν επιλέξει στο ακαδημαϊκό έτος που παρακολουθούν.
(γ) τον βαθμό του διπλώματος για φοιτητές σε προπτυχιακά προγράμματα.
Συγκεκριμένα το Κολλέγιο προσφέρει μείωση διδάκτρων στις ακόλουθες περιπτώσεις φοιτητών
που φαίνονται πιο κάτω:
(α) Σε φοιτητές παιδιά πολυτέκνων οικογενειών (3 παιδιά και άνω)
Έκπτωση 10% για όλα τα χρόνια των σπουδών τους, νοουμένου ότι είναι συνεπείς φοιτητές στις
υποχρεώσεις τους (εμπρόθεσμη πληρωμή διδάκτρων, τακτική φοίτηση και καλή βαθμολογία)
με την προσκόμιση της ταυτότητας των πολυτέκνων.
Πολύτεκνη οικογένεια με 2 παιδιά στο Κολλέγιο: παραχωρείται έκπτωση 10% στο πρώτο παιδί
και έκπτωση 15% στο δεύτερο με τις πιο πάνω προθεσμίες.
(β) Αδέλφια:
Όταν φοιτούν δύο αδέρφια σε προγράμματα του Κολλεγίου γίνεται έκπτωση μέχρι 5% στα
δίδακτρα για κάθε φοιτητή.
(γ) Υφιστάμενοι φοιτητές:
Το Κολλέγιο στην επιθυμία του να ενισχύσει φοιτητές (στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος) που διακρίνονται
τόσο στο ήθος όσο και στην επίδοσή τους (γενική βαθμολογία 90/100 και άνω) παραχωρεί
υποτροφία ή μερική υποτροφία σε αριθμό φοιτητών με τα αναφερόμενα εδώ χαρακτηριστικά.
Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας που χορηγείται συμψηφίζεται έναντι των διδάκτρων του
επόμενου έτους.
Οι εκπτώσεις επί των διδάκτρων, που βασίζονται στην επίδοση του φοιτητή, δεν καταβάλλονται
σε μετρητά, αλλά αφαιρούνται από τα δίδακτρα του επόμενου εξαμήνου.
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Οργανόγραμμα CBS College

Συμβούλιο Σχολής

Επιτροπή Εσωτερικής
Ποιότητας

Επιτροπή Ασφάλειας
και Υγείας

Ακαδημαϊκός
Διευθυντής

Διευθυντής Διοίκησης
και Οικονομικών

Επιτροπές
• Ακαδημαϊκή
• Πειθαρχική
• Διοικητική

Institute of Banking
Studies Cyprus

Γραμματεία Σχολής

Διοικητικό Προσωπικό
Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία
Έρευνας

Τμήμα Accounting and Finance
• BSc Accounting, Banking and
Finance

•
•
•
•

Τμήματα

Αρχείο
Λογιστήριο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Γραφείο Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Business
• Master in Business
Administration (MBA)
• BSc Business Administration
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Η Σύνθεση του Συμβουλίου
Το Συμβούλιο του Κολλεγίου συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο και εκτάκτως όταν
κληθεί από τον ιδιοκτήτη. Οι υποδείξεις του Συμβουλίου αποτελούν σημαντική καθοδήγηση για
τον ιδιοκτήτη του Κολλεγίου, τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και το Διοικητικό Προσωπικό. Του
Συμβούλιου προεδρεύει ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής και οι συνεδρίες καλούνται από τον
ιδιοκτήτη. Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη
νόμιμων αποφάσεων είναι απαραίτητη η παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας ο εκπρόσωπος ιδιοκτήτη έχει την υπερισχύουσα ψήφο.
Το Συμβούλιο του Κολλεγίου αποτελείται από τα εξής μέλη:
• Εκπρόσωπος Ιδιοκτήτη
• Ακαδημαϊκός Διευθυντής
• Συντονιστής Προγραμμάτων Accounting and Finance
• Συντονιστής Προγραμμάτων Business
• Δύο Μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού
• Μέλος
• Εκπρόσωπος Φοιτητών
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Η Σύνθεση των Επιτροπών του Κολλεγίου
Ακαδημαϊκή Επιτροπή
Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και όποτε
άλλοτε χρειαστεί. Πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής είναι ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής και
ακολουθούν οι Συντονιστές Προγραμμάτων, τρεις αντιπρόσωποι από τον Σύλλογο του
Διδακτικού Προσωπικού, ο Γραμματειακός Λειτουργός που είναι υπεύθυνος για τις εγγραφές,
αιτήσεις, πιστοποιητικά και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Κατά τις συνεδρίες κρατούνται τα
πρακτικά.
Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ακαδημαϊκός Διευθυντής:
Συντονιστής Προγράμματος Business:
Γραμματειακός Λειτουργός:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Φοιτητών:

Έμιλυ Τσίκκου
Άντρη Κυριζή
Αναστασία Οργιανέλη
Έλενα Παναγιώτου
Μαρίλια Κουντουρίδου
Μαρία Φλουρή
Μαρίνα Λοϊζίδου

Διοικητική Επιτροπή
Η Διοικητική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Έκτακτες
συνεδριάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο.
Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ακαδημαϊκός Διευθυντής:
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών:
Υπεύθυνος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Φοιτητών:
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Έμιλυ Τσίκκου
Ανδρέας Κιζουρίδης
Θεόδωρος Κλεάνθους
Άντρη Κυριζή
Μαρίνα Λοϊζίδου
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Πειθαρχική Επιτροπή
Η Πειθαρχική Επιτροπή συνέρχεται όταν θεωρείται αναγκαίο και σε περιπτώσεις
παραπτώματος φοιτητών. Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι ο Ακαδημαϊκός
Διευθυντής.
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ακαδημαϊκός Διευθυντής:
Λειτουργός Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Εκπρόσωπος Φοιτητών:

Έμιλυ Τσίκκου
Αναστασία Οργιανέλη
Άντρη Κυριζή
Έλενα Παναγιώτου
Μαρίνα Λοϊζίδου

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
Στην Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας προεδρεύει ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Κολλεγίου.
Το Συμβούλιο διορίζει τρία (3) μέλη από το διδακτικό προσωπικό τα οποία έχουν σημαντικό
επιστημονικό έργο και εκτενή ακαδημαϊκή πείρα που να καλύπτει κατά προτίμηση και εφόσον
τούτο είναι δυνατό, εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Το ίδιο σημαντικό είναι να
υπάρχουν μέχρι δύο (2) μέλη με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, ένας (1)
εκπρόσωπος από το διοικητικό προσωπικό, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του διοικητικού
προσωπικού, και ένας (1) εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος εκλέγεται από προπτυχιακής
φοίτησης φοιτητές. Η διάρκεια θητείας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας είναι τέσσερα (4)
χρόνια.
Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας αποτελείται από τα εξής μέλη:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκός Διευθυντής:
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
Εκπρόσωπος Φοιτητών:

Έμιλυ Τσίκκου
Αντρέας Κιζουρίδης
Άντρη Κυριζή
Έλενα Παναγιώτου
Μαρίλια Κουντουρίδου
Μαρία Φλουρή
Μαρίνα Λοϊζίδου
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Διδακτικό Προσωπικό

AA

1

2

3

4

5

Όνομα και
Επώνυμο

Μαθήματα που θα
διδάσκει/
Άλλες αρμοδιότητες
Academic Director

Προσόντα

ΕΜΙΛΥ ΤΣΙΚΚΟΥ

• PhD in Business
Administration
• MSc Management
Sciences, Diploma in
Bank Operations
• BBA (Management)
• Diploma in Bank
Operations

ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΖΗ

• PhD Economics
• MSc Economics
• BSc Economics

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ

•
•
•
•

PhD Economics
MA in Economics
M. Phil. in Economics
BSc in Economics

• PhD Economics
• MSc International
Employment
Relations and
Human Resource
Management
• BA Economics
• MBA
• MSc of Electronic
Automation and
Informatics
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Κλάδος Σπουδών

MBA603 – Organization
Behavior and Leadership

Master in Business
Administration

MBA632 – Management
of Human Resources
MBA636 – Business
Ethics and CSR
MGT101 – Principles of
Management
MAR101 – Introduction
to Marketing
MGT403 – Human
Resource Management
Coordinator for the
Business Programs
ECO101 – Principles of
Microeconomics
ECO102 – Principles of
Macroeconomics
MBA602 – Business
Economics
MBA605 – Corporate
Finance and Financial
Management
MBA623 – Managing
Interest Rate Risk
MBA624 – Managing the
Bank’s Investment
Portfolio

Master in Business
Administration
Master in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration

MBA602 – Business
Economics

Master in Business
Administration

MBA604 – Strategic
Management
MBA604 – Strategic
Management

Master in Business
Administration
Master in Business
Administration

BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
Master in Business
Administration
Master in Business
Administration
Master in Business
Administration
Master in Business
Administration

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

AA

Όνομα και
Επώνυμο

Μαθήματα που θα
διδάσκει/
Άλλες αρμοδιότητες

Προσόντα

Κλάδος Σπουδών

• BCs of Science in
Informatics and
Telecommunications

6

7

8

9

ΕΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΝΕΖΑΝΑ
ΕΜΙΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ

• MBA, Master in
Business
Administration
• BSc in Economics

• BA in Sociology
• Higher Diploma in
Graphic and
Advertising Design
• Diploma in
Professional Public
Relations –
Communication
• Diploma C.S. Key
Competences in
Tourism
• Diploma in
Substance Abuse
Prevention,
Treatment,
Information,
Research
• PhD in Economics
• Master in Economic
Analysis
• BA in International
and European
Economic Studies

• MA Research
Philosophy
• BA Classical Studies
and Philosophy

43

ACC101 – Introduction
to Financial Accounting
ACC102 – Introduction
to Managerial
Accounting
FIN101 – Introduction to
Financial Analysis
BAN101 – Principles of
Banking
ECO305 – Managerial
Economics
MGT301 – Operations
Management

BSc in Business
Administration

SOC101 – Introduction
to Sociology

BSc in Business
Administration

SOC301 – Contemporary
Social

BSc in Business
Administration

MBA621 – Analyzing
Bank Performance

Master in Business
Administration

MBA622 – Managing
Funding, Liquidity and
Capital

Master in Business
Administration

PHIL101 – Introduction
to Philosophy

BSc in Business
Administration

PR101 – Introduction to
Public Relations

BSc in Business
Administration

POL101 – Introduction to
Political Science

BSc in Business
Administration

BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
Diploma in General
Business

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

AA

Όνομα και
Επώνυμο

Προσόντα

• MA Advertising and
10

ΜΑΡΙΛΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ

Marketing
• BEd. Bachelor in
Primary Education

11

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

• MSc Interactive
Computing and
System Design
• BSc Computer
Science

12

ΑΝΤΡΗ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

• MA, Applied School
Psychology
• BA, Psychology

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΕΡΤΣΑΚΗ

• MA in TESOL
• BA in English
Literature and
Language
• BA in Hospitality
Management
• Diploma in English
Language Teaching
to Adults

13

14

ΑΛΕΞΗΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ

• MSc Educational

Leadership
• BSc Mathematics
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Μαθήματα που θα
διδάσκει/
Άλλες αρμοδιότητες
BUS101 – Introduction to
Business
MAR201 – Consumer
Behavior
BUS200 – The
Entrepreneurship
Workshop
BUS311 – International
Business
MBA635 –
Entrepreneurship and
Innovation

Κλάδος Σπουδών
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
Master in Business
Administration

CSC100 – Computer
Fundamentals and
Applications

BSc in Business
Administration/
Diploma in General
Business

PSY101 – Introduction to
Psychology

BSc in Business
Administration

ENG100 – English
Instruction in Expository
Writing

BSc in Business
Administration

ENG201 –
Business Writing

BSc in Business
Administration

MAT101 – Introduction
to Business Mathematics
BUS301 – Quantitative
Business Methods
MAT201 – Business
Statistics
MAT301 – Business
Statistics II

BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration
BSc in Business
Administration

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022
Παρασκευή, 02 Σεπ. 2022

Τελευταία Ημέρα Εγγραφών για Νέους Φοιτητές

Δευτέρα, 12 Σεπ. 2022 - Παρασκευή, 30 Σεπ. 2022

Περίοδος Εγγραφών για Υφιστάμενους Φοιτητές

Παρασκευή, 30 Σεπ. 2022

Ημέρα Ένταξης Νέων Φοιτητών

Δευτέρα, 03 Οκτ. 2022

Έναρξη Μαθημάτων

Παρασκευή, 14 Οκτ. 2022

Τελευταία μέρα Προσθήκης/Αφαίρεσης μαθήματος

Παρασκευή, 28 Οκτ. 2022

Εθνική Εορτή

Παρασκευή, 11 Νοε. 2022

Τελευταία μέρα Αποχώρησης από μάθημα

Παρασκευή, 23 Δεκ. 2022

Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα

Δευτέρα, 09 Ιαν. 2023

Επανέναρξη μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα

Παρασκευή, 13 Ιαν. 2023

Τελευταία Μέρα Μαθημάτων

Δευτέρα, 16 Ιαν. 2023 - Παρασκευή, 27 Ιαν. 2023

Τελικές Εξετάσεις

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023
Παρασκευή, 13 Ιαν. 2023

Τελευταία Ημέρα Εγγραφών για Νέους Φοιτητές

Δευτέρα, 30 Ιαν. 2023 - Παρασκευή, 10 Φεβ. 2023

Περίοδος Εγγραφών για Υφιστάμενους Φοιτητές

Παρασκευή, 10 Φεβ. 2023

Ημέρα Ένταξης Νέων Φοιτητών

Δευτέρα, 13 Φεβ. 2023

Έναρξη Μαθημάτων

Παρασκευή, 24 Φεβ. 2023

Τελευταία μέρα Προσθήκης/Αφαίρεσης μαθήματος

Δευτέρα, 27 Φεβ. 2023

Καθαρά Δευτέρα (Δημόσια Αργία)

Παρασκευή, 24 Μαρ. 2023

Τελευταία μέρα Αποχώρησης από μάθημα

Παρασκευή, 07 Απρ. 2023

Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα

Δευτέρα, 24 Απρ. 2023

Επανέναρξη μαθημάτων μετά το Πάσχα

Δευτέρα, 01 Μαΐου 2023

Εργατική Πρωτομαγιά (Δημόσια Αργία)

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Τελευταία Μέρα Μαθημάτων

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 - Παρασκευή, 09 Ιουν. 2023

Τελικές Εξετάσεις

Δευτέρα, 05 Ιουν. 2023

Αγίου Πνεύματος (Δημόσια Αργία)

ΘΕΡΙΝH ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023
Δευτέρα, 19 Ιουν. 2023 - Παρασκευή, 23 Ιουν. 2023

Περίοδος Εγγραφών για Υφιστάμενους Φοιτητές

Δευτέρα, 26 Ιουν. 2023

Έναρξη Μαθημάτων

Παρασκευή, 07 Ιουλ. 2023

Τελευταία μέρα Προσθήκης/Αφαίρεσης μαθήματος

Παρασκευή, 28 Ιουλ. 2023

Τελευταία μέρα Αποχώρησης από μάθημα

Παρασκευή, 11 Αυγ. 2023

Τελευταία Μέρα Μαθημάτων πριν τις Θερινές Διακοπές

Δευτέρα, 21 Αυγ. 2023

Επανέναρξη Μαθημάτων μετά τις Θερινές Διακοπές

Παρασκευή, 08 Σεπ. 2023

Τελευταία Μέρα Μαθημάτων

Δευτέρα, 11 Σεπ. 2023 - Παρασκευή, 15 Σεπ. 2023

Τελικές Εξετάσεις
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Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία, τα προγράμματα σπουδών, την οργάνωση
του Κολλεγίου Επιχειρηματικών Σπουδών και την Αίτηση Εισδοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας : www.cbscy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με Λειτουργό του Κολλεγίου στο +357
22459090 και στο info@cbscy.ac.cy
Διεύθυνση: Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ.: 25331, 1308 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22459090
Φαξ: +357 22664910
Ηλ. Ταχ.: info@cbscy.ac.cy

Κατά νόμο υπεύθυνος της Σχολής: Ανδρέας Κιζουρίδης
Ημερομηνία έγκρισης Οδηγού Σπουδών: 19/05/2022

