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Εμπόριό & Ναυτιλιακή Διόικήςή
ΚΟΠΟ
Για αιϊνεσ, θ εμπορικι ναυτιλία διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ
του παγκόςμιου εμπορίου. Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν διαχρονικά
χαμθλότερο κόςτοσ μεταφοράσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και ςτθν
ολοκλιρωςθ

τθσ

ζννοιασ

τθσ

παγκοςμιοποίθςθσ,

βρίςκονται

ςε

διαρκι

αλλθλεξάρτθςθ, παράλλθλα με τθν αδιάκοπθ εξζλιξθ των δικτφων μεταφοράσ.
Παράγοντεσ, όπωσ θ διεκνισ ναυτιλία, το διεκνζσ εμπόριο και οι διεκνείσ εμπορικζσ
πρακτικζσ, αποτελοφν τθ βάςθ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ, ενϊ θ νομικι,
οικονομικι και διοικθτικι διάςταςθ του εμπορίου και των μεταφορϊν αποτελοφν
τισ κφριεσ εξειδικεφςεισ του.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προςφζρει ολοκλθρωμζνθ και περιεκτικι προςζγγιςθ
όλων των βαςικϊν κεμάτων, που κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθ ςε βάκοσ
κατανόθςθ του διεκνοφσ εμπορίου και των μεταφορϊν. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα
ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων, απαραίτθτων
ςε Διευκυντικά ςτελζχθ εταιρειϊν του διεκνοφσ εμπορίου και τθσ ναυτιλιακισ
βιομθχανίασ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τθσ κριτικισ ανάλυςθσ και
τθσ εφαρμογισ τουσ ςτισ ςυνεχείσ προκλιςεισ των παγκόςμιων αγορϊν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το πρόγραμμα είναι αναγνωριςμζνο από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ και
ο τίτλοσ ςπουδϊν αναγνωρίηεται από το Κυπριακό Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Τίτλων
Σπουδϊν (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΙ ΣΟΧΟΙ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτοχεφει:


Να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ περιεκτικι γνϊςθ και ςε βάκοσ κατανόθςθ
των δομϊν, μεκόδων και κεςμικϊν πρακτικϊν του διεκνοφσ εμπορίου και
τθσ ναυτιλίασ ςτο διεκνοποιθμζνο οικονομικό περιβάλλον που δρουν.



Να αναπτφξει μια ιδιαίτερα επίλεκτθ ομάδα διοικθτικϊν ςτελεχϊν, ικανϊν
να αναπτφξουν, εφαρμόςουν και προωκιςουν πολιτικζσ, πρακτικζσ και
προγράμματα ςτον διαρκϊσ εξελιςςόμενο χϊρο του διεκνοφσ εμπορίου και
τθσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ναυτιλιακϊν επιχειριςεων.



Να προςφζρει τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και κριτικι ικανότθτα ςε φοιτθτζσ
που επικυμοφν τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςε πτυχία ερευνθτικοφ επιπζδου
(απόκτθςθ MPhil, Διδακτορικά Διπλϊματα PhD, κ.λπ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Η απονομι του μεταπτυχιακοφ τίτλου απαιτεί τθν επιτυχι εκπόνθςθ και υποςτιριξθ
Μεταπτυχιακισ Διατριβισ ζκταςθσ 12,000-15,000 λζξεων. Η διατριβι αυτι αποτελεί
ουςιαςτικι εξατομικευμζνθ μελζτθ εμβάκυνςθσ ςε εξειδικευμζνο αντικείμενο
επιλογισ κάκε φοιτθτι (κατόπιν ζγκριςθσ), τθν οποία κα εκπονιςει κάτω από τθν
επίβλεψθ ενόσ εκ των Κακθγθτϊν του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ. Η διατριβι
μπορεί να αποτελεί τμιμα πρωτότυπθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ι αναλυτικι ςφνκεςθ
και κριτικι ιδθ δθμοςιευμζνου επιςτθμονικοφ ζργου.
Το Πρόγραμμα προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα τθσ απόκτθςθσ
εξειδίκευςθσ ςε ζνα από τα ακόλουκα κεματικά πεδία: Διεκνζσ Εμπόριο & Logistics,
Πλοιοδιαχείριςθ, Χρθματοοικονομικά και Διεκνείσ Μεταφορζσ.
Ο φοιτθτισ αξιολογείται μζςω ςυνδυαςμοφ διάφορων μεκόδων αξιολόγθςθσ, όπωσ
γραπτϊν εξετάςεων, εργαςιϊν, ςεμιναρίων και παρουςίαςθσ μελετϊν, κακϊσ και
μζςω τθσ υποβολισ τθσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ.
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ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Η διεπιςτθμονικι φφςθ του προγράμματοσ προετοιμάηει τουσ φοιτθτζσ να
λειτουργιςουν αποτελεςματικά ςτο μζλλον ωσ επαγγελματίεσ ςτο ςφνκετο
επιχειρθματικό περιβάλλον των διεκνϊν αγορϊν. Οι δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ
απαςχόλθςθσ των φοιτθτϊν τεκμθριϊνονται από τθν φπαρξθ εκατοντάδων
μεγάλων, μεςαίων και μικρϊν επιχειριςεων που δρουν υποςτθρικτικά ςτθ
ναυτιλιακι βιομθχανία και ςτο διεκνζσ εμπόριο. Οι απόφοιτοι του προγράμματοσ
ςυναντοφν πλειάδα προοπτικϊν απαςχόλθςθσ, όπωσ ςε επιχειριςεισ ειςαγωγϊνεξαγωγϊν,

επιχειριςεισ

διαχείριςθσ

πλοίων,

υπθρεςίεσ

ναυταςφαλίςεων,

ναυλομεςιτικά γραφεία, διαμεταφορζσ, πολυτροπικζσ μεταφορζσ, αποκικευςθ και
διαχείριςθ μεταφορϊν, πρακτόρευςθ λιμανιϊν, χρθματοδότθςθ πλοίων και
χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, κεςμικοφσ φορείσ τθσ ναυτιλίασ και του εμπορίου,
κακϊσ και ςε λοιπζσ διοικθτικζσ κζςεισ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα.
Επιπρόςκετα, μετά τισ πρόςφατεσ ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτισ ενεργειακζσ
δυνατότθτεσ τθσ Κφπρου και τθν αναμενόμενθ επιχειρθματικι διεφρυνςθ ςτον
ενεργειακό τομζα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα κακίςταται ακόμθ πιο ςθμαντικό
ωσ εργαλείο εξειδίκευςθσ γνϊςθσ, ανάπτυξθσ ικανοτιτων και διεφρυνςθσ
ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ. Η Κφπροσ εξελίςςεται ραγδαία ςε ζνα νζο ευρωπαϊκό
ςταυροδρόμι για δραςτθριότθτεσ ειςαγωγϊν, μεταφορτϊςεων και εξαγωγϊν, ωσ
ςθμαντικόσ εμπορικόσ κόμβοσ μεταξφ Ευρϊπθσ και Άπω Ανατολισ. Κακίςταται
αντιλθπτό ότι θ εμπορικι ανάπτυξθ τθσ Κφπρου ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ
ενόσ ςφγχρονου Προγράμματοσ Σπουδϊν, κα προςφζρει ςθμαντικά διευρυμζνεσ
δυνατότθτεσ και ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, αυξάνοντασ τθν υπεραξία και τισ
δυνατότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
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