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Εγκύκλιος Επιστολή 
 

Υποτροφίες - Μειώσεις στα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  
στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου  

 
Η ∆ιευθύντρια του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να σας 

κοινοποιήσει ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για προσφορά υποτροφιών στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού. 

 
2. Συγκεκριμένα, αφορά προσφορά σε στελέχη του ∆ημόσιου Τομέα για υποτροφίες και 

μείωση στα δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα του Μεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση 
Ανθρώπινου ∆υναμικού. 

 
3. Παρακαλώ όπως κυκλοφορήσει στο προσωπικό της Υπηρεσίας σας. 

 
 
 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, 
Επίτροπο Εποπτείας Υγείας, 
Επίτροπο Νομοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, 
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, 
∆ιοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Υπουργείων, Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
Συντονισμού και Ανάπτυξης και Υφυπουργείων, 

Αρχιπρωτοκολλητή, 
Γενικό Λογιστή, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, 
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, 
Προϊστάμενο ∆ιοίκησης Προεδρίας, 
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, 
∆ιευθυντές Τμημάτων και Υπηρεσιών. 

 

 

 



 
 
 

                            
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη      Σχολή Οικονομικών  
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού      Επιστημών και Διοίκησης 
 

 

Ανακοίνωση 

 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει θεμελιώσει και λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – ΜΠΣ/ΔΑΔ (MSc in Human Resource Management - MScHRM), 
που απευθύνεται σε όλα τα στελέχη διοίκησης του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που ασκούν ή αναμένεται να 
ασκήσουν ρόλο προϊσταμένου. 

Το ΜΠΣ/ΔΑΔ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, που παρόμοιες έχουν υιοθετηθεί από 
κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση. Κύριο 
χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το ΜΠΣ/ΔΑΔ, είναι η επικέντρωση στα δύο βασικά πεδία, της θεωρίας και της 
πρακτικής, ενώ συνδράμει αποφασιστικά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να ενδυναμώσουν, πέραν των γνωστικών, 
τις επικοινωνιακές και αναλυτικές τους δεξιότητες. 

Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα των στελεχών του Δημόσιου Τομέα, το ΜΠΣ/ΔΑΔ προσφέρει διάφορες επιλογές, 
όπως πιο κάτω: 

• Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης (διάρκειας 30 μηνών που μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 48 μήνες). Το 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που επιθυμούν ν’ ακολουθήσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ταυτόχρονα έχουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας. Το ωράριο 
διδασκαλίας είναι 6-10μμ. 

• Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (διάρκειας 18 μηνών), το οποίο ακολουθεί εντατικότερο πρόγραμμα 
διδασκαλίας, με ωράριο ομοίως 6-10μμ. 

• Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΠΕΑ). Παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα (ή 
workshops) και στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών-επαγγελματιών, με 
την απαραίτητη εκπαίδευση για να γίνουν πιο αποδοτικοί, πιο ικανοποιημένοι και πιο δημιουργικοί στη 
δουλειά τους.  

• Προσαρμοσμένο Ακροατήριο. Το ΜΠΣ/ΔΑΔ προσφέρει τη δυνατότητα συγκρότησης προσαρμοσμένου 
ακροατηρίου για την παρακολούθηση συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, που καλύπτεται από το 
αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Οργανισμού. Ελάχιστη 
συμμετοχή, 15 άτομα. Γλώσσα διδασκαλίας ελληνική ή αγγλική. 

• Υποτροφίες – Μειώσεις στα δίδακτρα. Ως μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα, το ΜΠΣ/ΔΑΔ έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει σε επαγγελματίες του Δημόσιου Τομέα υποτροφίες και μειώσεις έως 50%, στα ήδη 
μειωμένα δίδακτρα, σε όλα τα πιο πάνω προγράμματα, υπό προϋποθέσεις και κριτήρια, που 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία και διευκρινιστικές απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα, τα στοιχεία του Συντονιστή 
Προγράμματος του ΜΠΣ/ΔΑΔ, είναι: Κωνσταντίνος Κωστογλούδης, τηλ. 22893635 (κιν. 96431899), email: 
mschrm@ucy.ac.cy. 


