Δελτίο Τύπου
Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ευχαριστεί τις επιχειρήσεις / οργανισμούς / τα τμήματα
που προσέφεραν κατάρτιση στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος του
Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του δεύτερου και τελευταίου κύκλου πρακτικής κατάρτισης
των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που διοργανώνει
ετήσια το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, ο Διευθυντής του ΚΕΠΑ και οι υπεύθυνοι του
προγράμματος, επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις τους
οργανισμούς και τα δημόσια τμήματα που συμμετείχαν φέτος στο θεσμό.
Η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και
προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Άρχισε τον περασμένο Φεβρουάριο και
ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου προσφέροντας στον κάθε φοιτητή 240 ώρες πρακτικής
κατάρτισης, για δημιουργία και ανάπτυξη των διευθυντικών του ικανοτήτων.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης τόσο οι φοιτητές όσο και οι επιχειρήσεις αποκόμισαν σημαντικά
οφέλη. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και συνεισφέρουν σε θέματα
καθημερινής εργασίας της επιχείρησης, υπό την καθοδήγηση αρμόδιου διευθυντικού στελέχους,
αναπτύσσοντας έτσι τις διευθυντικές τους ικανότητες. Επίσης είχαν την ευκαιρία να ετοιμάσουν
τη διπλωματική τους εργασία σε ένα θέμα που ενδιέφερε άμεσα και την επιχείρηση που τους
φιλοξένησε. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προς όφελος και της
επιχείρησης, οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του
προγράμματος. Ως επιστέγασμα η επιχείρηση θα λάβει μια εμπεριστατωμένη μελέτη σε ένα θέμα
που την ενδιαφέρει άμεσα και που, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ιδίους
πόρους για να ετοιμάσει.
Απόδειξη επιτυχίας του θεσμού, αποτελεί το γεγονός ότι αριθμός επιχειρήσεων που
συμμετείχαν, αναγνωρίζοντας το επίπεδο γνώσεων και τις δυνατότητές των εκπαιδευομένων
τους, έχουν προσφέρει σε αυτούς πλήρη απασχόληση, αρχομένης από τη λήξη της πρακτικής
τους κατάρτισης. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης χαιρετίζει την ενέργεια αυτών των
επιχειρήσεων και τις ευχαριστεί ιδιαίτερα, αφού με αυτή τους την πράξη συνέβαλαν στην
επίτευξη ενός από τους σημαντικότερους στόχους του προγράμματος, δηλαδή την άμβλυνση της
ανεργίας μεταξύ των νέων επιστημόνων.
Οι επιχειρήσεις / οργανισμοί / τμήματα που συμμετείχαν στο θεσμό είναι:
Cyprus Trading Corporation Plc, PwC Cyprus, Cyprus Bureau of Shipping, MMC Ltd, GJK
Healthpharma Services Ltd, Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Hot ForEx Markets
(Europe) Ltd, HRM Consultants, ΚΟΑ, Alphamega Hypermarkets, Μονάδα Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΥΕΚΑ), Sheraton Estate Ltd (So White Boutique Suites), Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας (YEKA), infocredit Group, Marketway Ltd, IMH Ltd, TCS Education
Consultants, Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ, Δημαρχείο Λειβαδιών, Γενικό Νοσοκομείο (ΥΥ),
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, Αστυνομία Κύπρου (ΥΔΔΤ), Nicolettos Textile Industries Ltd,
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (ΥΥ), LANI Restaurants Ltd Cyprus,
Ζερταλής & Υιός, Tsokkos Hotels, Enoros Consulting Ltd, Provident Investment Company Ltd και
FX-Pro Financial Services Ltd.
Η έναρξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προγραμματίζεται
για τις 23 Σεπτεμβρίου. Ήδη γίνονται δεκτές αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις
συμμετοχής στο www.mlsi.gov.cy/kepa .

