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ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΟΥ ΒΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ                                   >>>

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους.



ΚΑΛΏΣ ΉΛΘΕΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΉΜΑ                                  
ΤΉΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΟΥ!

Με έδρα του μια ραγδαία αναπτυσσόμενη πόλη, το Τμήμα 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αναπτύσσει συνεχώς τα προγράμ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών του, για να σου προσφέρει 
μία σύγχρονη εκπαίδευση με ευέλικτη φοίτηση και ανάπτυ-
ξη εξειδικευμένων αναλυτικών και οργανωτικών ικανοτή-
των.

Ως μέλος μιας δυναμικής κοινότητας φοιτητών και αποφοί-
των, εξασφαλίζεις δικτύωση με την αγορά σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο, ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και άρι-
στες προοπτικές εργοδότησης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, προσφέρουμε ένα δυναμικό 
χαρτοφυλάκιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με τρεις τίτλους 
σπουδών:

- Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά 
(Λεμεσό και Λάρνακα) 
(MSc in Shipping and Finance) (SHI)

- Μάστερ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(MSc in Shipping and Business) (SBU)

-  Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων  
(MSc in Corporate Financial Management) (CFM)
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΡΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
 

Χρήστος Σάββα 
Αναπληρωτής Καθηγητής,  
Πρόεδρος Τμήματος 

 
 
 
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 
 
Σας καλωσορίζουμε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
του Τμήματος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 
 
Το Τμήμα μας, προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα 
Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στην Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα οποία διδάσκονται από εγνωσμένου 
κύρους Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το οποίο χαίρει 
αναγνώρισης από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
 
Κύριο μέλημα μας είναι η αξιοποίηση  των σχέσεων του 
τμήματός μας με την βιομηχανία και η ανάπτυξη συνεργασιών 
με τον εταιρικό κόσμο για τη δημιουργία ευκαιριών 
εργοδότησης και σταδιοδρομίας των αποφοίτων μας. 
 
Η ανάπτυξη και η διατήρηση ενός ισχυρού εταιρικού δικτύου 
με την τοπική και διεθνή αγορά, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε 
και να προσφέρουμε ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά προγράμματα 
σπουδών, βασισμένα τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και 
στις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε να παρέχεται υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση στα πεδία των χρηματοοικονομικών και 
ναυτιλιακών. 
 
Επομένως, η αποστολή του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας είναι να εκπαιδεύει τους 
φοιτητές στα πεδία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών 
μέσω ενός ευρέως φάσματος υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν την ακαδημαϊκή 
κατάρτιση με τις πρακτικές και εφαρμοσμένες πτυχές των 
οικονομικών, ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών. 
 
Παράλληλα αποσκοπούμε στο να προετοιμάσουμε φοιτητές με 
ισχυρές δεξιότητες, δημιουργικότητα, επιχειρηματικές και 
οργανωτικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το 
μεταβαλλόμενο οικονομικό / χρηματοοικονομικό περιβάλλον. 
 
Ευχόμαστε σε όλους, να αποκομίσετε γνώσεις και εμπειρίες 
που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή! 
 
 
 

Παναγιώτης Ανδρέου 
Αναπληρωτής Καθηγητής,  
Συντονιστής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

 
 
 
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 
 
Καλωσορίσατε στον οδηγό περιγραφής των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 
  
Με γνώμονα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, δημιουργήσαμε ένα δυναμικό 
χαρτοφυλάκιο από τρία προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών: 
• Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά 
• Μάστερ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων  
• Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση 
 
Το Τμήμα κατέχει αξιόλογη θέση σε διεθνείς 
πανεπιστημιακές κατατάξεις, ως αποτέλεσμα του 
εξαιρετικού ερευνητικού, επιστημονικού και διδακτικού του 
έργου. Επίσης, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
σπουδών, η στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η 
χρήση προηγμένων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η 
σύνδεση των μαθησιακών στόχων με τις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη 
μεγιστοποίηση της προοπτικής απασχόλησης και για την 
περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων μας. 
  
Όραμά μας είναι το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας να εδραιωθεί ως ένα Τμήμα που παρέχει 
σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διεθνούς 
αναγνώρισης, ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν ισχυρές 
επαγγελματικές ικανότητες και προοπτικές εξέλιξης 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά στη 
διασύνδεση με την αγοράς εργασίας. 
  
Είμαι βέβαιος ότι στο Τμήμα μας θα αποκτήσετε 
ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες που θα αναδειχθούν 
αντάξιες των αναζητήσεων σας σε θέματα επαγγελματικής 
καριέρας!  

 
 
 
 

«Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να 
μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα.» 

Sydney J. Harris 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΡΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
 

Χρήστος Σάββα 
Αναπληρωτής Καθηγητής,  
Πρόεδρος Τμήματος 

 
 
 
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 
 
Σας καλωσορίζουμε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
του Τμήματος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 
 
Το Τμήμα μας, προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα 
Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στην Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα οποία διδάσκονται από εγνωσμένου 
κύρους Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το οποίο χαίρει 
αναγνώρισης από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
 
Κύριο μέλημα μας είναι η αξιοποίηση  των σχέσεων του 
τμήματός μας με την βιομηχανία και η ανάπτυξη συνεργασιών 
με τον εταιρικό κόσμο για τη δημιουργία ευκαιριών 
εργοδότησης και σταδιοδρομίας των αποφοίτων μας. 
 
Η ανάπτυξη και η διατήρηση ενός ισχυρού εταιρικού δικτύου 
με την τοπική και διεθνή αγορά, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε 
και να προσφέρουμε ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά προγράμματα 
σπουδών, βασισμένα τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και 
στις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε να παρέχεται υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση στα πεδία των χρηματοοικονομικών και 
ναυτιλιακών. 
 
Επομένως, η αποστολή του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας είναι να εκπαιδεύει τους 
φοιτητές στα πεδία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών 
μέσω ενός ευρέως φάσματος υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν την ακαδημαϊκή 
κατάρτιση με τις πρακτικές και εφαρμοσμένες πτυχές των 
οικονομικών, ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών. 
 
Παράλληλα αποσκοπούμε στο να προετοιμάσουμε φοιτητές με 
ισχυρές δεξιότητες, δημιουργικότητα, επιχειρηματικές και 
οργανωτικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το 
μεταβαλλόμενο οικονομικό / χρηματοοικονομικό περιβάλλον. 
 
Ευχόμαστε σε όλους, να αποκομίσετε γνώσεις και εμπειρίες 
που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή! 
 
 
 

Παναγιώτης Ανδρέου 
Αναπληρωτής Καθηγητής,  
Συντονιστής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

 
 
 
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 
 
Καλωσορίσατε στον οδηγό περιγραφής των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 
  
Με γνώμονα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, δημιουργήσαμε ένα δυναμικό 
χαρτοφυλάκιο από τρία προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών: 
• Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά 
• Μάστερ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων  
• Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση 
 
Το Τμήμα κατέχει αξιόλογη θέση σε διεθνείς 
πανεπιστημιακές κατατάξεις, ως αποτέλεσμα του 
εξαιρετικού ερευνητικού, επιστημονικού και διδακτικού του 
έργου. Επίσης, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
σπουδών, η στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η 
χρήση προηγμένων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η 
σύνδεση των μαθησιακών στόχων με τις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη 
μεγιστοποίηση της προοπτικής απασχόλησης και για την 
περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων μας. 
  
Όραμά μας είναι το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας να εδραιωθεί ως ένα Τμήμα που παρέχει 
σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διεθνούς 
αναγνώρισης, ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν ισχυρές 
επαγγελματικές ικανότητες και προοπτικές εξέλιξης 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά στη 
διασύνδεση με την αγοράς εργασίας. 
  
Είμαι βέβαιος ότι στο Τμήμα μας θα αποκτήσετε 
ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες που θα αναδειχθούν 
αντάξιες των αναζητήσεων σας σε θέματα επαγγελματικής 
καριέρας!  

 
 
 
 

«Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να 
μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα.» 

Sydney J. Harris 

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 

Σας καλωσορίζουμε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών του Τμήματος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας.

Το Τμήμα μας, προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα σπουδών στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα 
Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στην Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα οποία διδάσκονται από εγνω-
σμένου κύρους Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, 
το οποίο χαίρει αναγνώρισης από την διεθνή επιστημο-
νική κοινότητα.

Κύριο μέλημα μας είναι η αξιοποίηση των σχέσεων του 
τμήματός μας με την βιομηχανία και η ανάπτυξη συνερ-
γασιών με τον εταιρικό κόσμο για τη δημιουργία ευκαιρι-
ών εργοδότησης και σταδιοδρομίας των αποφοίτων μας.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση ενός ισχυρού εταιρικού δι-
κτύου με την τοπική και διεθνή αγορά, μας επιτρέπει να 
σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε ολοκληρωμένα ακα-
δημαϊκά προγράμματα σπουδών, βασισμένα τόσο στην 
επιστημονική έρευνα όσο και στις ανάγκες της αγοράς, 
έτσι ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση 
στα πεδία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών.

Επομένως, η αποστολή του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας είναι να εκπαιδεύ-
ει τους φοιτητές στα πεδία των χρηματοοικονομικών 
και ναυτιλιακών μέσω ενός ευρέως φάσματος υψηλής 
ποιότητας ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τα οποία συν-
δυάζουν την ακαδημαϊκή κατάρτιση με τις πρακτικές και 
εφαρμοσμένες πτυχές των οικονομικών, ναυτιλιακών 
και χρηματοοικονομικών.

Παράλληλα αποσκοπούμε στο να προετοιμάσουμε φοι-
τητές με ισχυρές δεξιότητες, δημιουργικότητα, επι-
χειρηματικές και οργανωτικές ικανότητες που θα τους 
επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετί-
ζονται με το μεταβαλλόμενο οικονομικό / χρηματοοικο-
νομικό περιβάλλον.

Ευχόμαστε σε όλους, να αποκομίσετε γνώσεις και εμπει-
ρίες που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή!

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 

Καλωσορίσατε στον οδηγό περιγραφής των Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

Με γνώμονα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας, δημιουργήσαμε ένα δυναμικό 
χαρτοφυλάκιο από τρία προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών:          

• Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά  

• Μάστερ στην Χρηματοοικονομική                                               
   Διοίκηση Επιχειρήσεων 

• Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση 

Το Τμήμα κατέχει αξιόλογη θέση σε διεθνείς πανεπι-
στημιακές κατατάξεις, ως αποτέλεσμα του εξαιρετικού 
ερευνητικού, επιστημονικού και διδακτικού του έργου. 
Επίσης, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, 
η στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η χρήση 
προηγμένων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η σύνδε-
ση των μαθησιακών στόχων με τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη μεγιστοποίηση της 
προοπτικής απασχόλησης και για την περαιτέρω επαγ-
γελματική ανέλιξη των αποφοίτων μας. 

Όραμά μας είναι το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας να εδραιωθεί ως ένα Τμήμα που παρέχει 
σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δι-
εθνούς αναγνώρισης, ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν 
ισχυρές επαγγελματικές ικανότητες και προοπτικές 
εξέλιξης συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά 
στη διασύνδεση με την αγοράς εργασίας.

Είμαι βέβαιος ότι στο Τμήμα μας θα αποκτήσετε ακα-
δημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες που θα αναδειχθούν 
αντάξιες των αναζητήσεων σας σε θέματα επαγγελμα-
τικής καριέρας!

«Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να 
μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα.»

Sydney J. Harris

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΡΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΠΑΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

 
Πρώτο πρόγραμμα σπουδών στη Λάρνακα από το 
Σεπτέμβριο 2022 το Μάστερ στα Ναυτιλιακά και 
Χρηματοοικονομικά 

 
To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος 
Λάρνακας επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με δράσεις 
προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας, στηρίζοντας έμπρακτα 
την προσπάθεια παράλληλης προσφοράς μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων που ήδη προσφέρονται στη Λεμεσό και στη 
Λάρνακα.  
 
Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc στα 
Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, το οποίο προσφέρεται ήδη 
με μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό, αποτελεί το πρώτο 
πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας και 
αναμένεται να διευκολύνει ενδιαφερόμενους φοιτητές και 
φοιτήτριες της επαρχίας Λάρνακας καθώς και των επαρχιών 
Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου. 
 
Η συνεργασία μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου Λάρνακας 
επισφραγίστηκε με την παραχώρηση του Πολυχώρου 
Δημιουργικότητας και Πολιτισμού, στη Λάρνακα. Ο 
Πολυχώρος Δημιουργικότητας και Πολιτισμού είναι πλέον ένας 
νέος πυρήνας πολιτισμού ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί ένα 
ποιοτικό σημείο τουριστικής αναφοράς και ένα από τα 
σημαντικότερα οικοδομήματα της Λάρνακας που εμπλουτίζουν 
σε μεγάλο βαθμό το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης. 
 
Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να διασφαλιστεί ένα 
ποιοτικό περιβάλλον μάθησης, για την διεξαγωγή των 
μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc στα 
Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, το οποίο από τον 
Σεπτέμβρη του 2022 θα προσφέρεται παράλληλα και στην 
Λάρνακα. 
 
 
 

«Αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε 
ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια 
φύτεψε, ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για 
100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους».  

Κομφούκιος 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΠΑΚ ΚΑΙ ΔΉΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πρώτο πρόγραμμα σπουδών στη Λάρνακα από το
Σεπτέμβριο 2022 το Μάστερ στα Ναυτιλιακά και
Χρηματοοικονομικά

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος
Λάρνακας επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με δράσεις
προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας, στηρίζοντας έμπρακτα
την προσπάθεια παράλληλης προσφοράς μεταπτυχιακών
προγραμμάτων που ήδη προσφέρονται στη Λεμεσό και στη
Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc στα
Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, το οποίο προσφέρεται ήδη
με μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό, αποτελεί το πρώτο
πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας και
αναμένεται να διευκολύνει ενδιαφερόμενους φοιτητές και
φοιτήτριες της επαρχίας Λάρνακας καθώς και των επαρχιών
Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου.

Η συνεργασία μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου Λάρνακας
επισφραγίστηκε με την παραχώρηση του Πολυχώρου
Δημιουργικότητας και Πολιτισμού, στη Λάρνακα. Ο 
Πολυχώρος Δημιουργικότητας και Πολιτισμού είναι πλέον ένας
νέος πυρήνας πολιτισμού ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί ένα 
ποιοτικό σημείο τουριστικής αναφοράς και ένα από τα
σημαντικότερα οικοδομήματα της Λάρνακας που εμπλουτίζουν
σε μεγάλο βαθμό το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης.

Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να διασφαλιστεί ένα 
ποιοτικό περιβάλλον μάθησης, για την διεξαγωγή των
μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc στα
Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, το οποίο από τον
Σεπτέμβρη του 2022 θα προσφέρεται παράλληλα και στην
Λάρνακα.

«Αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε
ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια

φύτεψε, ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για
100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους».

Κομφούκιος
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ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Νέο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο

Ευέλικτη φοίτηση                
(full-time ή part-time)

Ευέλικτη δομή προγράμματος που περιλαμβάνει                
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής ή την 
αντικατάσταση της με μαθήματα

Υποστήριξη στη δικτύωση       
και ανεύρεση εργασίας

Υποτροφίες (κρατικές 
αλλά και σε συνέργεια με 
ιδιωτικούς οργανισμούς)

Χαμηλά δίδακτρα
€4.100

Άριστες προοπτικές 
εργοδότησης 
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«Προέρχομαι από σπουδές Φυσικής ενώ τα τελευταία 
χρόνια εργοδοτούμαι στον τραπεζικό τομέα. Η επιλογή 
του μεταπτυχιακού στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, οφείλεται κυρίως στο στόχο μου 
για ανάπτυξη των γνώσεων μου στο χρηματοοικονομικό 
τομέα γενικά και φυσικά την ανέλιξη μου στο χώρο αυτό.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό ήταν μια από τις πιο ωραίες 
ακαδημαϊκές μου εμπειρίες. Απαιτώ από ένα πρόγραμμα 
σπουδών να είναι υψηλών προδιαγραφών και αυτό έχει 
επιτευχθεί από το Τμήμα, κυρίως γιατί το περιεχόμενο 
του προγράμματος ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την 
καινοτομία. Παράλληλα, τα γνωστικά αντικείμενα των 
μελών του διδακτικού προσωπικού συνάδουν, σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό, με το περιεχόμενο του προγράμματος 
και η έρευνα, η εμπειρία και τα βιώματα των καθηγητών 
ενσωματώνονται σε μεγάλο βαθμό στο περιεχόμενο του 
προγράμματος.

Θεωρώ  ότι τα εφόδια, οι εμπειρίες και οι στέρεες γνώσεις 
που έχω αποκομίσει από το πρόγραμμα αυτό, θα με 
βοηθήσουν να εξελιχθώ στον επαγγελματικό μου τομέα. 
Παράλληλα, με ενδιαφέρει η ενασχόληση μου σε ερευνητικό 
επίπεδο στον τομέα αυτό.

Το πρόγραμμα σπουδών ανέπτυξε κυρίως, σε εμένα, τη 
δημιουργική σκέψη--την αναζήτηση πρωτότυπων και 
καινοτόμων ιδεών, σε ένα χρηματοοικονομικό τομέα ο οποίος 
υφίσταται μεγάλες αλλαγές.

Μια από τις πολυτιμότερες εμπειρίες που αποκόμισα κατά 
τη φοίτηση μου, ήταν οι πολύ δημιουργικές διαλέξεις με τον 
κύριο Νέαρχο Ιωάννου, η ενθάρρυνση του για παρουσίαση 
των ιδεών μας  και τη διερεύνηση των νέων τάσεων του 
χρηματοοικονομικού τομέα.

Θα σύστηνα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό σε 
οποιοδήποτε θέλει να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα 
χρηματοοικονομικά και να εκμεταλλευτεί, με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν στο τομέα 
αυτό.»

«Αποφοίτησα από το ΕΧΝ, με MSc στα Χρηματοοικονομικά και 
Ναυτιλιακά.

Παρόλο που ήρθα στο πρόγραμμα με διαφορετικό 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προσέγγιση των καθηγητών μας 
ήταν πολύ θερμή και καθόλου υποτιμητική προς εμάς που 
δεν είχαμε ιδιαίτερες γνώσεις στον τομέα. Μας βοήθησαν να 
καταλάβουμε τα βασικά, για να μπορέσουμε στη συνέχεια 
να ανταπεξέλθουμε στο επίπεδο και τις ανάγκες του 
μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Το Πρόγραμμα με βοήθησε πολύ στην ανεύρεση εργασίας, 
αλλά και στην ανέλιξη μου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είχα βρει 
σχετική με το αντικείμενο μου θέση εργασίας, προτού καν 
ολοκληρώσω το πρόγραμμα. Είχα εγγραφεί για full-time στο 
Μεταπτυχιακό, όμως προέκυψε η θέση εργασίας πριν την 
ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου και, έτσι, το συνέχισα 
σε part-time βάση. Όχι μόνο με βοήθησε στο να βρω την 
πρώτη μου θέση εργασίας, αλλά έπαιξε και καθοριστικό 
ρόλο στην ανέλιξη μου αργότερα, καθώς δόθηκε βάση στη 
μεθοδολογία με την οποία δουλέψαμε τη Διπλωματική. 

Ειδικά από τη στιγμή που προέρχομαι από ένα διαφορετικό 
κλάδο σπουδών, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό, όχι 
μόνο μου έδωσε πάρα πολλές καινούργιες γνώσεις, αλλά 
μου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στους δύο πιο δημοφιλείς 
τομείς εργασίας στην Κύπρο και πόσο μάλλον στη Λεμεσό. 
Για εμένα προσωπικά όμως λειτούργησαν καλύτερα οι 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ!

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι μας μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη φοίτηση τους στο Τμήμα

Ραφαέλα Ιωάννου,                                        
Bank Teller, Hellenic Bank        

Στάλω Παρμαξή,                                         
Operations Manager, eToro

TESTIMONIALS
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γνώσεις που απέκτησα στα Χρηματοοικονομικά, καθώς, εν 
τέλει, αναπτύσσω την καριέρα μου μέσα σε αυτόν τον τομέα. 
Αλλά από όσο ξέρω από συμφοιτητές μου, για πολλούς 
λειτούργησαν καλύτερα τα Ναυτιλιακά.Το μόνο σίγουρο είναι 
πως ένας μεταπτυχιακός τίτλος στους δύο αυτούς τομείς 
ανοίγει σίγουρα πολλές πόρτες για θέσεις εργασίας.

Έχοντας πλέον πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα των 
Χρηματοοικονομικών, μπορώ να πω με σιγουριά πως 
είναι ένας από τους πιο ανεπτυγμένους κλάδους εργασίας 
στην Κυπριακή οικονομία. Ένας κλάδος ο οποίος συνεχίζει              
να εξελίσσεται ραγδαία. Ως εκ τούτου, φυσικά και θα πρότεινα 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό, ανεπιφύλακτα, σε 
άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα μας. Το 
πρόγραμμα υπερτερεί ως προς το επίπεδο επικοινωνίας με 
τους ακαδημαϊκούς, αλλά και τις ευκαιρίες που δίνει στους 
φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την πραγματική βιομηχανία, 
μέσω διαφόρων προγραμμάτων και συνεργασιών που έχει με 
εταιρείες και πρόσωπα του χώρου.»

«Αποφοίτησα από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
& Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, με MSc στα Ναυτιλιακά και 
Χρηματοοικονομικά.

Το Τμήμα διαθέτει αρκετούς καταρτισμένους καθηγητές, 
προερχόμενους από μεγάλα πανεπιστήμια, καθώς και 
επισκέπτες καθηγητές από τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Έχω μάθει αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιώ στη δουλειά 
μου, καθώς και άλλα τα οποία δίνουν τις βάσεις για περεταίρω 
εμβάθυνση σε τομείς της βιομηχανίας (shipping finance, 
ναυλώσεις πλοίων, ναυτασφαλίσεις). Επιπλέον, ήρθα σε 
επαφή με άτομα—τόσο με καθηγητές, όσο και με άλλους 
επαγγελματίες, που γνωρίζουν καλά τον τομέα τους, μπορούν 

να δώσουν σημαντικές κατευθυντήριες συμβουλές και είναι 
διατεθειμένοι να βοηθήσουν όσους έχουν όρεξη για δουλειά.

Το μεταπτυχιακό μου στο ΕΧΝ με έχει βοηθήσει στην 
ανεύρεση εργασίας και στην καριέρα μου, καθότι η είσοδος 
σε μια ναυτιλιακή εταιρεία προϋποθέτει σχετικές σπουδές/
εξειδικευμένες γνώσεις με το αντικείμενο λειτουργίας της. 
Η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει ψηλή μεταβλητότητα και 
ρίσκο. Συνεπώς, χρειάζονται ειδικά καταρτισμένα άτομα             
να υποστηρίξουν τις λειτουργείες των εταιρειών αυτών.

Το μεταπτυχιακό στο ΕΧΝ ήταν μία επένδυση, η οποία με 
βοήθησε, μεταξύ άλλων, να αναπτύξω σημαντικές ικανότητες, 
όπως την ικανότητα να διενεργώ προβλέψεις σχετικά με τη 
βιομηχανία αυτή.

Πολύτιμη ήταν και η εμπειρία εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
μου διατριβής, με μέντορα τον Πρόεδρο του τμήματος μας. 
Ακόμη, η συστηματική και αποτελεσματική επικοινωνία, 
καθώς και η ουσιώδης καθοδήγηση που είχα σε 
εφαρμοσμένα ναυτιλιακά θέματα, τα οποία ήταν ικανά να με 
φέρουν σε επαφή με τον κόσμο της Ναυτιλίας. Κέρδισα, θα 
έλεγα, πολύτιμες γνώσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι 
οποίες με βοήθησαν, σε κατοπινό στάδιο, στο επάγγελμα μου.

Αν κάποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε 
χρηματοοικονομικές ή ναυτιλιακές γνώσεις, να έρθει 
σε επαφή με τα δρώμενα και να εργαστεί στην Κύπρο, 
να προχωρήσει σε διδακτορικές σπουδές και να έρθει                                                                               
σε επαφή με καταρτισμένους καθηγητές στον τομέα έρευνας 
του, τότε θα πρότεινα να εξετάσει το ενδεχόμενο συνέχισης 
των σπουδών του στο συγκεκριμένο Τμήμα.»

 

Χριστόδουλος Σταύρου,                                                    
Commercial Projects | SnP | 
Chartering, Hanseatic Chartering

TESTIMONIALSTESTIMONIALS
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«Αποφοίτησα από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
& Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ με MSc στα Χρηματοοικονομικά και 
Ναυτιλιακά.

Η εμπειρία μου από το πρόγραμμα ήταν ουσιώδης, με βοήθησε 
να αναπτύξω τις γνώσεις μου στον τομέα των Ναυτιλιακών, 
ενώ μου έδωσε και την ευκαιρία να παρουσιάσω έρευνες μου 
μπροστά σε κόσμο.

Το Τμήμα έχει έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι έχουν                                                        
τη δυνατότητα να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους φοιτητές 
τους. Ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν όσο χρόνο απαιτείται για 
να βοηθήσουν τους φοιτητές–είτε για θέματα σπουδών, είτε για 
ανεύρεση εργασίας.

Το πρόγραμμα μου έδωσε την ευκαιρία να μελετήσω σε 
μεγαλύτερο βάθος, αλλά και να κατανοήσω τους διάφορους 
τρόπους χρηματοδότησης μιας ναυτιλιακής επένδυσης, όπως, 
για παράδειγμα, της ανέγερσης ενός νέου πλοίου!

Προσωπικά, εργαζόμουν ήδη προτού αρχίσω το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, όμως ο τίτλος και γενικότερα οι γνώσεις από                     
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με βοήθησαν να εξελιχθώ ακόμη 
περισσότερο.

Πολύτιμη εμπειρία για μένα έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο η 
γνωριμία μου με όλους τους καθηγητές του Τμήματος που είναι 
πρόθυμοι, ακόμη και σήμερα, να με συμβουλεύσουν και να με 
καθοδηγήσουν στα επόμενα μου βήματα. Νιώθω προσωπικά την 
ασφάλεια ότι πάντα βρίσκονται δίπλα μου άτομα του ευρύτερου 
χώρου, έτοιμα να με βοηθήσουν όταν και όποτε τους χρειαστώ.

Θα σύστηνα το πρόγραμμα του ΕΧΝ σε φίλους που θα ήθελαν να 
επεκτείνουν τις γνώσεις στους στα ναυτιλιακά και, ειδικότερα, 
στη χρηματοδότηση στη Ναυτιλία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
υπερτερεί σε θέματα χρηματοδότησης στη Ναυτιλία, δίνοντας, 
παράλληλα, τις κατάλληλες και απαιτούμενες βάσεις για 
ανεύρεση εργασίας.»

«Το όνειρο μου από παιδί ήταν να καταφέρω να αποκτήσω 
μια δουλειά και να κτίσω την καριέρα μου σε ένα τομέα που                  
να με γεμίζει και να με εμπνέει–με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Νιώθω τυχερός θα έλεγα, γιατί μέσω των σπουδών μου μέχρι 
τώρα έχω έρθει σε επαφή με δύο τέτοιους τομείς (μεταξύ 
άλλων)–τα Ναυτιλιακά και τα Χρηματοοικονομικά, που μπορούν 
ακόμα να συσχετιστούν μεταξύ τους, και έχω κάνει πολύτιμες 
γνωριμίες οι οποίες μπορούν στο μέλλον να με βοηθήσουν στην 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία.

Μπορώ να πω με σιγουριά πως η πολυτιμότερη εμπειρία που 
είχα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, δεν 
ήταν άλλη παρά η ευκαιρία που μου δόθηκε να συνεργαστώ 
με εκλεκτούς καθηγητές, καταξιωμένους στον τομέα τους 
και, συνεπώς, να επωφεληθώ από τις ακαδημαϊκές, αλλά 
περισσότερο από τις πρακτικές τους γνώσεις περί των δύο 
αντικείμενων του Μεταπτυχιακού προγράμματος. Επίσης, 
ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του προγράμματος, ήταν                           
η έμφαση που δόθηκε στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αλλά και 
στην εφαρμογή της θεωρίας των βιβλίων στην πράξη.

Όσο αφορά τα μετέπειτα βήματα μου, Βλέπω τον εαυτό μου 
να ανελίσσεται εντός της εταιρείας στην οποία εργάζομαι αυτή                                                                                                                             
τη στιγμή, χωρίς φυσικά να αποκλείω τη πιθανότητα 
εκμετάλλευσης κάποιας αξιόλογης ευκαιρίας που πιθανόν                                                                                                                          
να παρουσιαστεί στον ευρύτερο τομέα των Χρηματοοικονομικών 
ή/και Ναυτιλιακών.»

Ιωάννης Κωνσταντίνου,                                                     
Dealer - Trading Point of Financial       
Ιnstruments Ltd

Στέλιος Στυλιανού,                                                    
Vessel Operator at Hanseatic Chartering Ltd

TESTIMONIALS
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TESTIMONIALS TESTIMONIALS

«Αποφοίτησα από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, με MSc στα Χρηματοοικονομικά και 
Διοίκηση. Ήταν μία τέλεια για εμένα εμπειρία που με βοήθησε 
να αναπτύξω ικανότητες όπως η οργάνωση.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΕΧΝ μου πρόσφερε 
καταπληκτικές εμπειρίες. Εκτός από πάρα πολλές γνώσεις, 
μου προσέφερε και αξιόλογες εμπειρίες όπως το ταξίδι 
στην Αθήνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε ναυτιλιακές 
εταιρείες που δεν έτυχε να ξαναπάω, και στις οποίες ούτε    θα 
μπορούσα να πάω από μόνη μου.

Επιπλέον, κάναμε διάφορες παρουσιάσεις, όπου                               
οι καθηγητές μας βοήθησαν να συμφιλιωθούμε με την ιδέα 
της παρουσίασης και ομιλίας μπροστά σε κοινό.

Σε γενικότερο πλαίσιο, το συγκεκριμένο MSc με έχει 
βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο όσο αφορά στη μόρφωση 
και τις γνώσεις που απέκτησα, όσο και στην αυτοπεποίθηση 
μου να παρουσιάζω πράγματα μπροστά σε κόσμο, στον τρόπο 
σκέψης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας μου.

Η πιο πολύτιμη εμπειρία μου μέσα στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στο ΕΧΝ, ήταν η συμμετοχή μου στο Let’s 
Τalk Simple–μια υπέροχη εκδήλωση που σκοπό είχε την 
παρουσίαση ενός θέματος της αρεσκείας μας σε διάστημα 
μόλις πέντε λεπτών. Μέσα σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, 
έπρεπε να σταθώ μπροστά από το ακροατήριο με 
αυτοπεποίθηση και να κάνω την παρουσίαση του θέματος 
μου μέσα σε πέντε μόλις λεπτά. Κατάφερα να καταπολεμήσω 
το άγχος μου, έκανα την παρουσίαση μου και πήρα και την 
τιμητική 3η θέση. 

Θα το σύστηνα σε μεγάλο βαθμό, όπως το έχω κάνει είδη, 
συστήνοντας το στη ξαδέρφη μου, αλλά και σε δύο φίλους. 
Συστήνοντας το, αναφέρθηκα στο ότι τα μαθήματα όλων 
των μεταπτυχιακών του ΕΧΝ είναι πολύ προσεγμένα και 

σου μεταδίδουν τα πράγματα που χρειάζεται να μάθεις - δεν 
κάνεις, δηλαδή, αχρείαστα μαθήματα.

Οι καθηγητές μας ήταν πολύ προσιτοί και βοηθητικοί προς 
τους φοιτητές και στόχευαν στο να μεταδώσουν με ευχάριστο 
και δημιουργικό τρόπο τις γνώσεις τους στους φοιτητές.»

Κωνσταντίνα Γεωργίου,                                                                           
Customer Service Officer,                                  
Eurobank Cyprus

«Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς 
να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται».

Margaret Mead
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95% 
88% 
75% 
66% 

 
 
 
 
 
βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσα στους 
επόμενους 24 μήνες  

 
 
 
βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσα στους 
επόμενους 12 μήνες  
 
 
δήλωσαν ότι τα προγράμματα σπουδών του ΕΧΡΗΝ βοήθησαν στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη, 91% στην προσωπική τους ανάπτυξη και 81% στη 
δημιουργία κοινωνικού δικτύου 
 

 
των φοιτητών που παρακολούθησαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα ΕΧΝ  
προτίμησαν το συγκεκριμένο Τμήμα για προσφερόμενα προγράμματα 
σπουδών 

 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Το Τμήμα παρακολουθεί συστηματικά, με ενδοτμηματικές έρευνες, την απορρόφηση των φοιτητών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πέραν 
των 50 μεγαλύτερων εταιρειών και οργανισμών στην Κύπρο, εργοδοτούν απόφοιτους του τμήματός μας. Τα προγράμματα παρέχουν στους 
φοιτητές τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της Διοίκησης, των Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών και της Ναυτιλίας και 
Μεταφορών. Επίσης, τους παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτορικά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους στους 
κλάδους των Χρηματοοικονομικών, των Ναυτιλιακών, της Διοίκησης, σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών, καθώς και στη συνέχιση 
των σπουδών τους σε προγράμματα επαγγελματικών τίτλων. 

 

Εταιρείες και οργανισμοί όπου εργάζονται απόφοιτοι μας, μεταξύ άλλων: Columbia Shipmanagement Ltd, Mediterranean Ship- ping 
Company, Uniteam Marine Ltd, Bernhard Schulte Shipmanagement, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, 
Τράπεζα Πειραιώς, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακή Δημοκρατία -Τμήμα Εμπορίου, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, 
Cdb Bank, Τράπεζα Κύπρου, Dromon Bureau of Shipping Ltd, Lavar Shipping Company Ltd, Unicom Management Services, Ελληνική 
Τράπεζα, Eurobank, Globalserve Consultants, Cassiopeia Shipmanagement, Ancoria Insurance, Deloitte, Sea chefs Cruises Ltd, Maran Gas 
Maritime Inc., Gna Marine & Protective Coatings Ltd, Total Maritime Services, Grant Thornton, Marichem and Marine Gas, Add Pendo Audit 
Ltd, IΜΗ, Lemisoller Μarine Company, DP World Limassol, Fameline Holding Group Ltd., Interorient Navigation Co. Ltd, Intership 
Navigation Co. Ltd, Lemissoler Navigation Co. Ltd, Marlow Naviga- tion Co. Ltd, Monjasa, MSC Shipmanagement Limited, Petronav Ship 
Management Ltd., Uniteam Marine Limited, Iron FX, HFC, Parimatch, Exertus Services. 

 

 
 
 

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΣ 
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βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά ερ-
γασίας μέσα στους επόμενους 12 μήνες

δήλωσαν ότι τα προγράμματα σπουδών του ΕΧΡΗΝ βοήθη-
σαν στην επαγγελματική τους εξέλιξη, 91% στην προσωπική τους 
ανάπτυξη και 81% στη δημιουργία κοινωνικού δικτύου

των φοιτητών που παρακολούθησαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα ΕΧΝ 
προτίμησαν το συγκεκριμένο Τμήμα για προσφερόμενα προγράμματα σπουδών

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΣ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Η εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου στους 
τομείς των Χρηματοοικονομικών, της Ναυτιλίας και της 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

- Η παροχή κατάλληλων εφοδίων για μια επιτυχημένη 
καριέρα στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, με 
προοπτικές για καριέρα στην Κύπρο ή διεθνή καριέρα ή για να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

- Η προσφορά ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου μέσω 
της τακτή και συνεχούς ανανέωσης των υφιστάμενων 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

«Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να 
διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή.

Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να 
αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην 
κατανόηση.»

  William Arthur Ward
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μαθησιακοί στόχοι

- Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά  
   Οικονομικά και Χρηματοοικονομική διοίκηση

- Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους       
  επιμέρους τομείς

- Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων      
  στρατηγικής χρηματοοικονομικής, διοικητικής και     
  λειτουργικής φύσεως

- Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

Οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένη γνώση στις     
σύγχρονες μεθόδους λήψης αποφάσεων. Mεταξύ άλλων και 
αναλόγως του προγράμματος που θα επιλέξουν:

- διαχείριση αγορών ναυτιλίας

- διαχείριση επενδύσεων σε νεότευκτα και                  
μεταχειρισμένα πλοία

- ναυτιλιακή χρηματοδότηση

- ναυλώσεις

- διαχείριση κινδύνου ναυλαγοράς, ναυτιλιακά παράγωγα

- αξιολόγηση επενδύσεων, κόστος κεφαλαίου

- κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης

- βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση

- πολιτική μερισμάτων

- συγχωνεύσεις, εξαγορές, παράγωγα

- διαχείριση επενδυτικού κινδύνου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πλήρης φοίτηση: 15 μήνες

Μερική φοίτηση: 24 μήνες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ICS

Το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει εξαιρέσεις 
από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος μας που επιλέγουν 
να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών 
προσόντων:

- Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’

- Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and    
                                                             International Trade’

- Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’

*Οι εξαιρέσεις ισχύουν για κάτοχους τίτλου: MSc Shipping and 
Business ή MSc Shipping and Finance. Oι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για 
περισσότερες πληροφορίες: https://www.ics.org.uk/

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά (Λεμεσό και 
Λάρνακα)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα 
των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν, 
σε προχωρημένο επίπεδο, θέματα που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών αγορών, 
τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών κινδύνων και τη 
διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού. Τα πρόγραμμα δίνει 
στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα 
ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη 
πρακτική χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών ώστε να 
αξιοποιούν τις αναλυτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων 
της βιομηχανίας, και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας 
αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, 
χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως. 
Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να 
έρθουν σε επαφή με διάφορα μαθήματα που τους δίνουν γερές 
βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε 
στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι 
επιχειρηματίες (για άμεση εργοδότηση στους τομείς της 
διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και της 
ναυτιλίας και μεταφορών). Επίσης, μέσω της δυνατότητας 
εκπόνησης διπλωματικής μελέτης για περισσότερη εμβάθυνση 
σε ακαδημαϊκές έννοιες, τους επιτρέπει να διευρύνουν τις 
δυνατότητές τους για διενέργεια εμπειρικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας και τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
διδακτορικά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου 
κύρους, αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα 
επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ICS, κλπ.). Συγκεκριμένα, 
το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει 
τρεις εξαιρέσεις από δικά του μαθήματα σε φοιτητές του 
προγράμματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το τμήμα μας εδρεύει σε μια ραγδαία
αναπτυσσόμενη και λειτουργική πόλη.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μάστερ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να 
εμβαθύνουν στον τομέα της Χρηματοοικονομικής

Διοίκησης Επιχειρήσεων, κυρίως σε ότι αφορά στην άντληση 
κεφαλαίων για ανάπτυξη επιχειρήσεων, στη διοίκηση της 
επιχειρηματικότητας που αφορά στις χρηματοοικονομικές 
πολιτικές των επιχειρήσεων, κλπ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και 
δεξιοτήτων–απαραίτητα στοιχεία για την εργασιακή επιτυχία 
στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Οι 
μέθοδοι διδασκαλίας του μαθήματος δίνουν έμφαση στις πιο 
πρόσφατες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς 
και τις νέες τάσεις και ανάγκες της εγχώριας και παγκόσμιας 
οικονομίας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε 
να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Δημόσιας 
Διοίκησης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων ως οικονομικοί 
διευθυντές ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, αλλά και ως στελέχη 
σε τραπεζικούς, χρηματοπιστωτικούς και ναυτιλιακούς 
οργανισμούς. Ακόμη, οι απόφοιτοι του προγράμματος
θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα, αλλά και πρακτικές 
εφαρμογές ερευνητικών ερωτημάτων ώστε να μπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Μάστερ στα  Ναυτιλιακά και Διοίκηση

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους 
απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου 
στους τομείς των Ναυτιλιακών και της Διοίκησης, καθώς 
και να τους παρέχει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα 
σε διοικητικές θέσεις της ναυτιλιακής αγοράς. Εκτός από 
τα εξειδικευμένα μαθήματα στα Ναυτιλιακά Οικονομικά, 
Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και τις Ναυλώσεις,                   
το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μαθήματα στη Διοίκηση και 
Οργάνωση Επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν 
σε δυναμικούς και ανερχόμενους τομείς της οικονομίας της 
Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού, όπως είναι η ναυτιλιακή 
βιομηχανία και ο χρηματοοικονομικός τομέας.
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Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Μάστερ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Διοίκηση  

EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
και Εφαρμογές

EXN 509: Στατιστική Ανάλυση

EXN 510: Οικονομικά και Διαχείριση 
Λιμένων

EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
και Εφαρμογές

EXN 509: Στατιστική Ανάλυση

EXN 542:  Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διοίκηση

EXN 551: Αποτίμηση και Διαχείριση

Περιουσιακών Στοιχείων

EXN 506: Στατιστική για Διοίκηση

EXN 510: Οικονομικά και Διαχείριση 
Λιμένων

EXN 520: Διοίκηση Επιχειρήσεων

EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

1ο Εξάμηνο

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS7.5 ECTS.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Μάστερ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Διοίκηση  

EXN 530: Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

EXN 534: Ναυλώσεις

EXN 556: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών 

και Ναυτιλιακών Κινδύνων 

EXN 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά 

και Χρηματοοικονομικά

EXN 508: Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

EXN 556:  Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλιακών Κινδύνων

EXN 559: Εφαρμογές  Χρηματοοικονομικών 

Μοντέλων 

EXN 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά 

και Χρηματοοικονομικά

EXN 534: Ναυλώσεις

EXN 538: Στρατηγική 
Διοίκηση στη Ναυτιλία

EXN 541: Διοίκηση 
Λειτουργιών Ναυτιλίας

ΕΧΝ568: Μοντελοποίηση 
Εμπορευματικών Μεταφορών

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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2ο Εξάμηνο

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS7.5 ECTS.

Δυνατότητα επιλογής μεταπτυχιακής διατριβής η οποία συνεχίζεται μέσα στην 
θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3ο εξάμηνο.[30 ECTS]



Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Μάστερ 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων

Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Διοίκηση  

Θερινή περίοδος 

EXN 528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

EXN 558: Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech

PLA 500: Πρακτική Άσκηση (Placement)

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διατριβής, πρέπει να επιλέξουν δύο μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS15 ECTS.                          
Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS7.5 ECTS.
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Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Μάστερ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάστερ 

Ναυτιλιακά και Διοίκηση  

ΕΧΝ 580: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα 
Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
[30 ECTS]

EXN 511: Χρηματοοικονομική Θεωρία 

και Επιχειρηματικές Πολιτικές

EXN 542: Διεθνής 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

EXN 551: Αποτίμηση και Διαχείριση 
Περιουσιακών Στοιχείων

EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

EXN 562: Διοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EXN 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

ΕΧΝ 581: Μεταπτυχιακή Διατριβή στη 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρή-
σεων [30 ECTS]

EXN 511: Χρηματοοικονομική Θεωρία 
και Επιχειρηματικές Πολιτικές

EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

EXN 562: Διοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EXN 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

ΕΧΝ 582: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα 
Ναυτιλιακά και Διοίκηση [30 ECTS]

EXN 507: Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση και Εφαρμογές

EXN 542: Διεθνής 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΕΧΝ 549: Επιχειρηματικότητα

EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

EXN 562: Διοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.

3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής ή συνέχιση της μεταπτυχιακής διατριβής)
Η μεταπτυχιακή διατριβή πιστώνεται επίσημα στο 3ο εξάμηνο. Οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνησή της και η καταληκτική 
ημερομηνία παράδοσής της είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων όπως αυτή ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν τη μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να επιλέξουν 
από τα πιο κάτω μαθήματα (Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS):
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EXN 506: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΉΣΉ (7.5 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ποσοτικές μεθόδους και 
ερευνητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα οικονομικά 
και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η ύλη 
επιγραμματικά καλύπτει, Περιγραφική Στατιστική (Sum-
marizing data using diverse statistics), Ανάλυση Απλής και 
Πολλαπλής Παλινδρόμησης (Simple and multiple regres-
sion analysis, cross-section and time-series), Διαγνωστική 
Παλινδρόμηση (Residual diagnostics and misspecification 
tests), Εποχικές Μεταβλητές και Ψευδομεταβλητές (Seasonal-
ity and dummy variables).

EXN 507: ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΉ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (7.5 ECTS)
Παρουσίαση των βασικών εννοιών και των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές 
στις χρηματοοικονομικές τους αποφάσεις. Η ύλη του 
μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις και ασκήσεις για: 1) 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τις αγορές, και τα αξιόγραφα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 2) υπόδειγμα δανειακών κεφαλαίων, 
τους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων, τις 
καμπύλη αποδόσεων, τα τρέχοντα και μελλοντικά επιτόκια, 
3) Ελληνική και Κυπριακή χρηματοοικονομική κρίση, 4) 
χρονική αξία του χρήματος και εφαρμογές, 5) ιδιωτικά και 
επιχειρηματικά δάνεια 6) είδη, τιμολόγηση και απόδοση 
των ομολόγων, 7) αποτίμηση και αξιολόγηση των μετοχών, 
8) μέτρηση επενδυτικού κινδύνου, 9) εφαρμογή της 
θεωρίας του χαρτοφυλακίου, 10) υπόδειγμα τιμολόγησης 
κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM), 11) 
αξιολόγηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων και υπολογισμός 
ταμειακών ροών 12) μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τρόπος 
αντιμετώπισης τους.

EXN 508: ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ (7.5 ECTS)
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται μελέτες περιπτώσεων για 
να εισάγει την χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων 
παρέχοντας μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών 
εργαλείων και επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα 
οικονομικά προβλήματα των εταιρειών. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοπλιστούν 
με κριτική επίγνωση σε θέματα που άπτονται των 
σημαντικότερων θεμάτων της σύγχρονης βιβλιογραφίας 
της χρηματοοικονομικής όπως την αποτελεσματικότητα 
των κεφαλαιαγορών και θα μπορούν να συγκρίνουν τις, 
και να επιχειρηματολογούν για τις αποφάσεις εταιρικής 
χρηματοοικονομικής πολιτικής που βασίζονται στις πρόσφατες 
επιστημονικές έρευνες.

EXN 509: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΉ (7.5 ECTS)
Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής στατιστικής 
αποτελεί η συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος 
είναι να μυήσει τους φοιτητές στα βασικά εργαλεία τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη στατιστική και οικονομετρική 
ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Παράλληλα, 
αναπόσπαστο κομμάτι των χρηματοοικονομικών είναι ο 
καθορισμός συγκεκριμένων υποθέσεων απαραίτητες για 
την παραγωγή θεωρητικών αποτελεσμάτων, υποθέσεις που 
συχνά δεν ισχύουν εμπειρικά. Το μάθημα αυτό συνεπώς, 
έχει ως σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και 
πράξης με την επαφή και εξοικείωση του φοιτητή με τις 
πλέον σύγχρονες στατιστικές και οινομετρικές μεθόδους 
ούτως ώστε να μπορούν να εξετάσουν τις υποθέσεις αυτές. 
Επιπλέον, μέσω της εκτίμησης οικονομετρικών μοντέλων οι 
φοιτητές θα μπορέσουν να δώσουν «πραγματικό» περιεχόμενο 
στις αφηρημένες/θεωρητικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
χρηματοοικονομικών μεταβλητών με σκοπό την επιβεβαίωση/
αναθεώρηση θεωριών αλλά παράλληλα, και τη δημιουργία 
προβλέψεων.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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EXN 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΙΜΕΝΏΝ (7.5 ECTS)
Το μάθημα εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα 
οικονομικά των λιμένων. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις βασικές 
λειτουργίες, τους βασικούς χρήστες και την οικονομική 
απόδοση των λιμένων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει μία σε βάθος 
επισκόπηση των λειτουργικών επιλογών των διαχειριστών των 
λιμένων και τα κόστη που κάθε επιλογή συνεπάγεται. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στους λειτουργικούς στόχους των λιμένων, 
στην τιμολογιακή τους πολιτική και στις επενδύσεις. Aκόμη, 
εξετάζονται ενότητες σχετικά με την ιδιοκτησία και την διοίκηση 
ενός λιμένα και γίνεται μια σε βάθος ανάλυση στα διαφορετικά 
μοντέλα λιμένων. Εξετάζονται επίσης οι διάφοροι τύποι 
τερματικών και η αποδοτικότητα των τερματικών, καθώς επίσης 
και διάφοροι δείκτες μέτρησης παραγωγικότητας και απόδοσης 
λιμένα και τερματικού, ενώ εισάγεται η έννοια της απόδοσης του 
λιμένος και πως αυτή αξιολογείται.

EXN 511: ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΘΕΏΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (7.5 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
εικόνας αναφορικά με τη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η διδασκόμενη θεματολογία 
καλύπτει ζητήματα προσέγγισης των αγορών κεφαλαίου, 
καθώς και αξιολόγησης και επιλογής των πηγών και τρόπων 
χρηματοδότησης. Το μάθημα μελετά και αναπτύσσει την 
θεωρία των βέλτιστων στρατηγικών αποφάσεων παρέχοντας 
την αναγκαία γνώση σε θέματα που αφορούν τους τρόπους 
με τους οποίους διαχέεται η πληροφορία και κατά συνεπεία 
την αποτελεσματικότητα των αγορών, τη συμπεριφορά των 
επενδυτών, την κεφαλαιουχική δομή, τις πολιτικές μερίσματος, 
τη χρηματοοικονομικής αξία μιας επιχείρησης, εξαγορές, 
συγχωνεύσεις και άλλες στρατηγικές ανάπτυξης.

EXN 520: ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ (7.5 ECTS)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα των λειτουργιών της διοίκησης στη διαμόρφωση 
στρατηγικών πολιτικών, στόχων και διαδικασιών σχετικά με 
την οργανωτική αποτελεσματικότητα. Το μάθημα παρουσιάζει 
τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, τις κύριες 
έννοιες και τους λόγους πίσω από την επιλογή τους, καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν 
τις διάφορες στρατηγικές και τις πολιτικές τους. Επιπλέον, το 
μάθημα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών για το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και την παροχή των διαθέσιμων 
εργαλείων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάλυση 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

EXN 528: ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ (7.5 ECTS)
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους 
φοιτητές μια γενική και σφαιρική εικόνα της Τραπεζικής 
Οικονομίας, ως και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με 
την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, αφού 
στην Κύπρο δεν υπάρχουν, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, μεγάλες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον δίνονται στους φοιτητές όλα τα αναγκαία 
εργαλεία για να μπορούν να αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα 
μιας επιχείρησης και την βιωσιμότητα της. Στόχος επίσης είναι 
να αντιληφθούν το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το 
Τραπεζικό Σύστημα, τους κινδύνους, τους οποίους αντιμετωπίζει, 
τις διάφορες δομές του Συστήματος ως και τις τεχνολογικές 
προκλήσεις που έχει το Τραπεζικό Σύστημα στην εποχή μας. 
Παράλληλα αναλύονται οι οικονομικές κρίσεις, οι αιτίες που 
μπορούν να δημιουργήσουν «φούσκες» στην οικονομία και πως 
επηρεάζεται το Τραπεζικό Σύστημα. Τέλος, το μάθημα αυτό δίνει 
στους φοιτητές τις γνώσεις που χρειάζονται για να αντιληφθούν 
την Νομισματική Πολιτική της ΕΚΤ και τις επιπτώσεις της στο 
Σύστημα.

EXN 530: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (7.5 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση των 
χαρακτηριστικών των ναυτιλιακών επενδύσεων και ευρύτερα 
της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, τα θέματα 
που περιλαμβάνει αυτό το μάθημα είναι: α) τα χαρακτηριστικά 
των ναυτιλιακών επενδύσεων, β) οι ναυτιλιακοί κύκλοι, γ) η 
αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των ναυτιλιακών 
επενδύσεων βασισμένη πάνω στον υπολογισμό των εσόδων, των 
κοστών και των ταμειακών ροών, δ) το ρίσκο, η απόδοση και τα 
οικονομικά στοιχεία μίας ναυτιλιακής εταιρείας, ε) η αξιολόγηση 
και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των ναυτιλιακών 
τραπεζικών δανείων και ζ) τα ναυτιλιακά ομόλογα και η εισαγωγή 
στο χρηματιστήριο.



EXN 531: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (7.5 ECTS)
Το μάθημα εξετάζει σε βάθος το πεδίο των ναυτιλιακών 
οικονομικών και αναδεικνύει τη σημασία του για την 
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και για το διεθνές 
εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή των 
θαλάσσιων μεταφορών στην παγκόσμια οικονομία, στη 
μελέτη των ναυτιλιακών αγορών, των ναυτιλιακών κύκλων, 
του μοντέλου προσφοράς και ζήτησης, στον υπολογισμό 
του επιμέρους κοστών των θαλάσσιων μεταφορών και 
τους μηχανισμούς τιμολόγησης των ναύλων. Επιπρόσθετα, 
το μάθημα εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, την 
επίδραση των ναυτιλιακών κανονισμών στη ναυτιλιακή 
οικονομία, τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο δια θαλάσσης και 
στη σημασία του για την παγκόσμια οικονομία και ευημερία. 

EXN 534: ΝΑΥΛΏΣΕΙΣ (7.5 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποδώσει μια συνολική 
και εις βάθος γνώση και κατανόηση των ναυλαγορών, 
της πρακτικής των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων 
στις αγορές ξηρού και υγρού φορτίου. Το περιεχόμενο του 
μαθήματος περιλαμβάνει τις διαδικασίες και πρακτική των 
ναυλώσεων, τους διάφορους συντελεστές (πλοιοκτήτες, 
ναυλωτές, μεσάζοντες κλπ.), εξειδικευμένη ορολογία, 
είδη και ανάλυση των ναυλοσυμφώνων, υπολογισμούς 
ναύλου, ταξιδίου και υπολογισμούς σταλίας και γενικά 
όλα τα δεδομένα και προϋποθέσεις που αφορούν την 
διαπραγμάτευση, συμφωνία, υλοποίηση και αξιολόγηση μίας 
επιτυχημένης ναύλωσης στο στα πλοία ξηρού και υγρού 
φορτίου. Το μάθημα υιοθετεί στοιχεία νομικής, τεχνικής, 
εμπορικής και οικονομικής φύσεως. 

EXN 538: ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΣΤΉ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
(7.5 ECTS)
Το μάθημα της Στρατηγικής Διοίκησης στη Ναυτιλία, 
αναφέρεται στον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας μιας 
ναυτιλιακής επιχείρησης και στην υιοθέτηση και εφαρμογή 
των σχετικών αποφάσεων. Κοινό χαρακτηριστικό των 
επιτυχημένων επιχειρήσεων και οργανισμών είναι η ανάπτυξη 
και διατήρηση συγκριτικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων. 
Έτσι, η Στρατηγική Διοίκηση είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις 
επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον 
κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους, τη δημόσια ή ιδιωτική 
ιδιοκτησία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 
σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστούν ενδελεχώς όλες 
οι ανωτέρω περιπτώσεις για να διαφανούν εμπεριστατωμένα 
οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, οι ιδιαιτερότητες και τα 
μείζονος σημασίας χαρακτηριστικά τους.

EXN 541: ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
(7.5 ECTS)
Το μάθημα εξετάζει σε βάθος το πεδίο της διοίκησης των 
λειτουργιών της ναυτιλίας και αναδεικνύει τη σημασία των 
λειτουργιών για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά 
και για το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης διερευνά τις 
λειτουργίες που διέπουν την διοίκηση και διαχείριση πλοίων. 
Παράλληλα, η συγγραφή της εμπειρικής μελέτης αποτελεί για 
τους φοιτητές μία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία υψηλού 
επιπέδου ενδελεχή έρευνα ενός αντικειμένου το οποίο θα 
είναι σχετικό με και εφαρμόσιμο στους τομείς της Ναυτιλίας. 

EXN 542: ΔΙΕΘΝΉΣ ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ 
(7.5 ECTS)
Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές τις 
απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν την λειτουργία 
των διεθνών αγορών χρήματος ώστε να αντιμετωπίσουν 
πιο αποτελεσματικά εργοδοσία τους σε ένα σύγχρονο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον καμιά επιχείρηση ή διαχειριστής επενδύσεων 
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς να λάβει 
υπόψη του τις επιπτώσεις που έχουν οι διεθνείς αγορές στις 
πράξεις που προβαίνει. 

EXN 549: ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ (7.5 ECTS)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα των διαφορετικών μορφών επιχειρηματικότητας 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία και να καλύψει τη διαδικασία 
της επιχειρηματικότητας από την εκκίνηση, την ανάπτυξη 
και μέχρι την ωριμότητα. Το μάθημα παρουσιάζει τους 
δεσμούς με την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη 
καθώς και τη δημόσια πολιτική για την επιχειρηματικότητα. 
Τέλος, το μάθημα στοχεύει να επιτρέψει στους φοιτητές 
να κατανοήσουν επαρκώς τη διαδικασία διαμόρφωσης, 
σχεδιασμού και υλοποίησης μιας νέας επιχείρησης και να τους 
εξοπλίσουν με τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεκινήσουν τις 
δικές τους επιχειρήσεις ως επιχειρηματίες. 

EXN 551: ΑΠΟΤΙΜΉΣΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ (7.5 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι μέσα από τη διδασκαλία και 
μελέτη των κυριότερων εννοιών αποτίμησης κεφαλαιουχικών 
στοιχείων οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
γνώσεις και εργαλεία του μαθήματος σε μελέτες περιπτώσεων 
(case studies). Έτσι το μάθημα προσβλέπει περισσότερο στην 
πρακτική εφαρμογή των χρηματοοικονομικών εργαλείων 
του μαθήματος έτσι ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές 
κατάλληλα στην αντιμετώπιση πραγματικών σεναρίων. Επίσης 
μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να αφομοιώσουν τις χρηματοοικονομικές έννοιες και τα 
εργαλεία αποτίμησης καλύτερα. 
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EXN 556: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΏΝ 
(7.5 ECTS)
Το μάθημα αυτό μελετά τις διεθνείς αγορές εμπορεύσιμων 
αγαθών και τους μηχανισμούς συναλλαγών σε αυτές τις 
αγορές. Οι φοιτητές λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση για να 
αναλύσουν και να μετρήσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων 
σε επενδύσεις που περιλαμβάνουν εμπορεύσιμα αγαθά. 
Ένας από τους σημαντικούς στόχους του μαθήματος είναι 
να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα εργαλεία που θα τους 
επιτρέψουν να επιλέξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών

EXN 558: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΉΡΕΣΙΏΝ (FINTECH & 
SHIPTECH) (7.5 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια 
γενική εικόνα σχετικά με το περιβάλλον που διαμορφώνεται 
σήμερα παγκόσμια όσον αφορά την εφαρμογή της 
τεχνολογίας στην οικονομία και την ναυτιλία, τις προκλήσεις 
και τους κινδύνους που προέρχονται από την ανεξέλεγκτη 
χρήση της τεχνολογίας, το πως πρέπει να χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία και το πως διαμορφώνεται στο εγγύς μέλλον 
το τραπεζικό σύστημα, η προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών 
εκτός τραπεζικού συστήματος και ο τομέας της ναυτιλίας. 
Επιπλέον, να γνωρίσουν τις διάφορες τεχνολογικές επιτεύξεις 
στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα της ναυτιλίας, τα διάφορα 
προϊόντα και τις διάφορες καινοτομίες που προσφέρονται 
σήμερα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε. 

EXN 559: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
ΜΟΝΤΕΛΏΝ (7.5 ECTS)
Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές 
τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόσουν την 
χρηματοοικονομική θεωρία στην πράξη χρησιμοποιώντας την 
Microsoft Excel.

EXN 560: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΧΡΉΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(7.5 ECTS)
Οι διαλέξεις έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους 
φοιτητές τεχνογνωσία αιχμής και κατανόηση των σημερινών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χρηματοπιστωτική και 
ναυτιλιακή βιομηχανία.

EXN 561: ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΏΣΉ (7.5 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τη Χρηματοοικονομική 
Επιχειρήσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στα θέματα 
αναδιαρθρώσεων. Η διδασκόμενη θεματολογία

καλύπτει ζητήματα προσέγγισης των εταιρικών εξαγορών, τον 
εξαγορών με τη χρήση δανεισμού, την κατάρρευση/πτώχευση 
εταιρειών, κλπ. Το μάθημα μελετά και αναπτύσσει την θεωρία 
των βέλτιστων στρατηγικών αποφάσεων παρέχοντας την 
αναγκαία γνώση σε θέματα που αφορούν τους τρόπους με 
τους οποίους γίνεται η αναδιάρθρωση σε οργανικό επίπεδο.
Παράλληλα, η συγγραφή της εμπειρικής μελέτης αποτελεί 
για τους φοιτητές μία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία 
υψηλού επιπέδου ενδελεχή έρευνα ενός αντικειμένου το 
οποίο θα είναι σχετικό με και εφαρμόσιμο στους τομείς των 
Χρηματοοικονομικών.

EXN 562: ΔΙΟΙΚΉΣΉ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (7.5 ECTS)
Το μάθημα αυτό εξετάζει διάφορα ζητήματα που αφορούν 
τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Περιλαμβάνει την έννοια και τον ορισμό της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, τις λειτουργικές πτυχές των δικτύων διανομής 
και τον έλεγχο και διαχείριση αποθεμάτων, τη διαχείριση 
παγκόσμιων διανομών και την αποτελεσματική ροή και 
αποθήκευση των αγαθών και φορτίων κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού από την παραγωγή στην κατανάλωση.
Παράλληλα, η συγγραφή της εμπειρικής μελέτης αποτελεί για 
τους φοιτητές μία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία υψηλού 
επιπέδου ενδελεχή έρευνα ενός αντικειμένου το οποίο θα 
είναι σχετικό με και εφαρμόσιμο στους τομείς της Ναυτιλίας.

EXN 568: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΉΣΉ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΏΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ (7.5 ECTS)
Αυτό το μάθημα εισάγει την ανάλυση συστημάτων μεταφοράς, 
εστιάζοντας στην ζήτηση και τις οικονομικές πτυχές. Το 
μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση συστημάτων που 
παράγουν υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και 
ειδικότερα στην κατανόηση της ζήτησης για υπηρεσίες 
εμπορευματικών μεταφορών και στην ανάπτυξη λύσεων 
για αποτελεσματική και αποδοτική προσφορά. Το μάθημα 
στοχεύει στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος διανομών σε 
μια εταιρεία, της ζήτησης για υπηρεσίες εμπορευματικών 
μεταφορών, των ιδιοτήτων των συστημάτων εμπορευματικών 
μεταφορών που χρησιμοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών 
μεταφοράς, καθώς και την επίδραση των αποφάσεων 
πολιτικής. Τέλος, το μάθημα αποσκοπεί στην αναγνώριση 
των προοπτικών των μεταφορών, των πελατών τους και της 
κοινωνίας και των τεχνικών πτυχών της μοντελοποίησης της 
ζήτησης, της διακριτής ανάλυσης επιλογών, των μοντέλων 
κόστους, των λειτουργιών παραγωγής και της θεωρίας 
τιμολόγησης.
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PLA 500: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (7.5 ECTS)
Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους 
φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις 
τάσεις στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι φοιτητές 
μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο το εν λόγω περιβάλλον 
σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να 
προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στον κλάδο 
επιλογής τους, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
Κατ’ επέκταση, το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας, επωφελείται από τη συνισταμένη των ενισχυμένων 
σχέσεων με τη βιομηχανία και με άλλους οργανισμούς.

EXN 850: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (10 ΕCTS)
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης 
σε μεθόδους έρευνας, με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές 
να αναλάβουν στη συνέχεια την διεκπεραίωση υψηλού 
επιπέδου έρευνας κατά την εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής τους. Αυτό το μάθημα αποτελεί, για τους φοιτητές, 
μία ευκαιρία να αποκτήσουν κατάρτιση στις απαραίτητες 
θεωρητικές, εφαρμοσμένες και κρίσιμες δεξιότητες για 
τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήμες.

Οι διάφορες μέθοδοι έρευνας που θα καλύψει αυτό το μάθημα 
θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκομίσουν ολοκληρωμένη 
αντίληψη της φύσης και της σκοπιάς της έρευνας υψηλού 
επιπέδου μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών.

Πιο αναλυτικά, οι μέθοδοι έρευνας βασίζονται σε διάφορα 
εργαλεία από τη στατιστική, τα μαθηματικά, την οικονομετρία, 
την επιχειρησιακή έρευνα, και την επιστήμη των 
υπολογιστών.
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