H Cyta και το CIIM προσφέρουν 18 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.
Η Cyta και το CIIM - Cyprus International Institute of Management προσφέρουν 18
υποτροφίες αξίας €128.000 για μεταπτυχιακές σπουδές εκ των οποίων έξι (6) πλήρεις και
δώδεκα (12) μερικές (ύψους 50% επί των διδάκτρων) για το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [Master of Business Administration (MBA)]. Το μόνο ΜΒΑ
στην Κύπρο με αναγνώριση από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης τίτλων MBA με έδρα το
Λονδίνο και το σύστημα αναγνώρισης διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων EFMD / EPAS με έδρα
τις Βρυξέλλες.
Μάστερ στη Διοίκηση (MSc Management). Με εξειδικεύσεις όπως Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομική
Διοίκηση.
Μάστερ στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (MSc Financial Services). Το μόνο στην Κύπρο που
είναι αναγνωρισμένο στο πλαίσιο του προγράμματος Αναγνώρισης Πανεπιστημίων του Συνδέσμου
Επαγγελματιών Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA
Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτική Συμπεριφορά (MSc Human
Resource Management and Organizational Behaviour) το οποίο έχει την προσυπογραφή του
Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. - CyHRMA)
Μάστερ στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (στα Ελληνικά). Ένα απαραίτητο πτυχίο για όσους
δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση [Master of Public Sector Management (MPSM)]. Αναγνωρισμένο
από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης τίτλων MBA με έδρα το Λονδίνο και το σύστημα
αναγνώρισης διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων EFMD / EPAS με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η Cyta υποστηρίζει την ενδυνάμωση των νέων και πιστεύει στις αξίες της εκπαίδευσης και
της ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με στόχο τη διαμόρφωση των επιστημόνων και
επιχειρηματικών του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, με αυτή της την ενέργεια / στήριξη, η Cyta
επικροτεί την αριστεία και δίνει την ευκαιρία στους άριστους φοιτητές να διεκδικήσουν μια
υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές που θα τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια για
επαγγελματική εξέλιξη.
Εκτιμούμε επίσης ότι το CIIM, το μόνο μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Κύπρο, είναι ένα από τα πλέον αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα που
προσφέρει υψηλού επιπέδου μόρφωση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CIIM είναι
διεθνώς αναγνωρισμένα και έχουν διαπίστευση από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές της
Κύπρου, το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
(ΔΙΠΑΕ) και το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ και είναι τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 27/3 μέχρι και τις 15/5/2017, ενώ για την
υποβολή της αίτησης και τα κριτήρια εισδοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
τηλεφωνικώς στο 77772446 ή μέσω διαδικτύου στο www.ciim.ac.cy

