ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

α.α.: 7.15.04.11

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΔ
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2014/2015
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου
Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), έχει αρχίσει τη διαδικασία για τη διοργάνωση και
υλοποίηση του 18ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα και στόχος του είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Μέσα από μια ολοκληρωμένη
θεματολογία παρέχονται στους φοιτητές τα εχέγγυα και τα απαραίτητα εφόδια για
αποτελεσματική εκτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική
συνεισφορά στην επιτυχημένη πορεία .της Υπηρεσίας/Επιχείρησης/Οργανισμού στον οποίο
υπηρετούν.
Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε πέντε ενότητες και παρέχει τη δυνατότητα ειδίκευσης, είτε
στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση.
Οι διαλέξεις διεξάγονται στα κεντρικά κτήρια του ΚΕΠΑ στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως στη
Λευκωσία κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5.00μμ. - 9.15μμ. Το πρόγραμμα αρχίζει
το Φεβρουάριο του 2014 και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2015. Το δικαίωμα συμμετοχής
είναι €3.426 και καταβάλλεται τμηματικά ανά ενότητα.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 28.667 και
ημερομηνία 3.6.1987) αποφάσισε όπως, … «Στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων στα οποία
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διάρκειας ενός έτους θεωρούνται ως
πρόσθετο προσόν, το δίπλωμα που χορηγείται από το ΜΙΔ του Κέντρου Παραγωγικότητας
Κύπρου θα μπορεί να ικανοποιεί την πρόνοια αυτή».
Επιπλέον, ο τίτλος που χορηγείται από το ΜΙΔ τυγχάνει ακαδημαϊκής αναγνώρισης επιπέδου
Μάστερ, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).
Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου σπουδών που
απασχολούνται στον ιδιωτικό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στο ΜΙΔ τη σχετική αίτηση
συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014. Η αίτηση είναι διαθέσιμη από τη
Γραμματεία του ΜΙΔ (τηλ. 22806128 και 22806131) και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ
(www.mlsi.gov.cy/kepa).
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του προγράμματος κ.
Κάτια Καλογέρη Δημητρίου στο τηλέφωνο 22806180 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kkalogeri@kepa.mlsi.gov.cy.
Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/em για να καθορίσετε τα δικά σας ενδιαφέροντα. Θα λαμβάνετε
στοχευμένη ενημέρωση (μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) όταν ανανεώνεται ή εισάγεται νέα πληροφορία
του άμεσου ενδιαφέροντός σας.

