
CIIM – Cyprus International Institute of Management

Υποτροφίες προς τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου

Το πρωτοπόρο CIIM - Cyprus International Institute of Management, το μόνο International Business School στην

Κύπρο που εξειδικεύεται στη Διοίκηση, προσφέρει 5 υποτροφίες* ύψους 50% (επί του κόστους των διδάκτρων) στα

μέλη του ΣΕΛΚ, για τα κάτωθι προγράμματα σε Λευκωσία & Λεμεσό. Επιπλέον με την ευκαιρία των 30 χρόνων

λειτουργίας του Ινστιτούτου παραχωρείται έκπτωση 30% σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

➢ ΜBA

➢ MSc in Human Resource Management & Organisational

Behaviour

➢ MSc Business Management

➢ MSc in Financial Services

➢ ΜSc in Business Intelligence & Data Analytics

➢ MSc in Financial Law & International Taxation

➢ MSc στην Εκπαίδευση, Ηγεσία & Διοίκηση

❖ Το CIIM είναι το μόνο Business School στην Κύπρο
που λαμβάνει 3 Palmes Αριστείας από την
Eduniversal από το 2015 έως και σήμερα.

❖ Όλα τα προγράμματα του CIIM είναι αναγνωρισμένα
από το ΚΥΣΑΤΣ και το ΔΙΠΑΕ και προσφέρονται στην
Αγγλική γλώσσα εκτός του μεταπτυχιακού
Εκπαιδευτικής Ηγεσίας & Διοίκησης.

❖ Τα μαθήματα προσφέρονται απογευματινές ώρες
ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασμός φοίτησης και
εργασίας.

❖ Το CIIM υιοθετεί το πρωτοπόρο Σύστημα διαδοχικής
φοίτησης το οποίο επιτρέπει έναρξη του
προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
ευέλικτη επιλογή μαθημάτων.

❖ Γραφείο Καριέρας είτε για εύρεση εργασίας, αλλαγή
καριέρας, είτε για πρακτική εξάσκηση γι’ αυτούς
που δεν έχουν εργασιακή πείρα.

➢ To πρώτο πιστοποιημένο MBA στην Κύπρο, με διεθνή

αναγνώριση (EFMD/EPAS)

➢ To MSc in HRM & ΟΒ είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στη

διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στην Κύπρο που

αναγνωρίζεται από το CyHRMA και που προετοιμάζει τους

φοιτητές του για τις επαγγελματικές εξετάσεις του SHRM

της Αμερικής.

➢ To MSc in Financial Services είναι το μόνο στην Κύπρο που

έχει πανεπιστημιακή αναγνώριση από το CFA Ιnstitute

➢ Το MSc in Business Management είναι ιδανικό για νέους/

νέες χωρίς προϋπηρεσία με εξειδικεύσεις όπως το

ψηφιακό μάρκετινγκ και επαγγελματική πιστοποίηση από

το Digital Marketing Institute.

➢ Το MSc in Business Intelligence & Data Analytics, ένα

πρωτοπόρο και καινοτόμο πτυχίο του μέλλοντος για την

ανάλυση δεδομένων στο business και στο management

➢ ΜSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση, ένα

πρωτοπόρο πτυχίο για όσους είναι στο χώρο της παιδείας

ή θέλουν να ενταχθούν σε αυτόν.

➢ ΜSc in Financial Law & International Taxation ένα

καινοτόμο μεταπτυχιακό για τη διεθνή φορολογία,

απευθύνεται σε δικηγόρους και λογιστές.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του CIIM
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα των Προγραμμάτων 

του CIIM

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:  

31 Αυγούστου 2020 

Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

www.ciim.ac.cy, Email admissions@ciim.ac.cy ,

Τηλέφωνο: 77 77 24 46, Fax: 22331121

*Τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν μόνο όσοι 
πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του CIIM

http://www.ciim.ac.cy/
mailto:admissions@ciim.ac.cy

