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στις Δημόσιες Συμβάσεις!

MBA με ειδικεύσεις στη 
Διαχείριση και στις 
Δημόσιες Συμβάσεις 
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο 

δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμά 

σας, όποια κατεύθυνση κι αν επιλέξετε 

να ακολουθήσετε. Ο φόρτος εργασίας 

δεν ξεπερνά τα τρία μαθήματα ανά 

εξάμηνο, όλα τα μαθήματα είναι 

δίωρα και πραγματοποιούνται 

απογεύματα ή Σάββατο. Τα μαθήματα 

διδάσκονται και αξιολογούνται από 

έμπειρους ακαδημαϊκούς και 

επαγγελματίες του χώρου. Επιπλέον, 

θα σας δοθεί μία περίοδος έξι μηνών 

για να προετοιμαστείτε για την 

παράδοση της Διπλωματικής 

Εργασίας σας. (Βλ. Δομή του MBA για 

το σύνολο των μαθημάτων).

Το πρόγραμμα MBA είναι ευέλικτο και παράλληλα μοναδικό αφού προσφέρει στους 
επαγγελματίες των επιχειρήσεων και σε φιλόδοξα άτομα την ευκαιρία να 
αποκτήσουν γνώσεις, να διαχειρίζονται και να εξασκηθούν στην κατεύθυνση που 
θα επιλέξουν να ακολουθήσουν, δηλαδή στις  ή στην «Δημόσιες Συμβάσεις»
«Διαχείριση». Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδυάσουν 
μαθήματα και από τις δύο κατευθύνσεις, ακολουθώντας την  γενική κατεύθυνση 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» του προγράμματος MBA.

Περιεχόμενο και Διάρκεια

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA, 

ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 90 ECTS 

(πιστωτικών μονάδων), σύμφωνα μα το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων 

και διαρκεί 18 μήνες (τρία εξάμηνα). Τα 

πρώτα δύο εξάμηνα είναι χωρισμένα σε 

τέσσερα δίμηνα 8 εβδομάδων (Δίμηνο A, B, 

Γ, Δ) και ολόκληρο το τρίτο - τελευταίο 

εξάμηνο, αναφέρεται ως δίμηνο Ε.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο με 

τρεις φορές την εβδομάδα, απογεύματα ή 

Σάββατο και είναι δίωρα. Κάθε εξάμηνο 

αποτελείται από τρία μόνο μαθήματα. Αυτό 

επιτρέπει την καλύτερη κατανομή του 

φόρτου εργασίας των φοιτητών, την 

καλύτερη διαχείριση του χρόνου και σε 

καλύτερες προοπτικές επιτυχίας.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου 

(Δίμηνο Ε), οι φοιτητές παρακολουθούν 

μόνο ένα μάθημα κατεύθυνσης, έτσι ώστε 

να προετοιμάσουν και να ολοκληρώσουν τη 

Διπλωματική Εργασία τους. Οι ημερομηνίες 

έναρξης του προγράμματος ποικίλουν και 

απαιτούν επιβεβαίωση, αλλά γενικότερα, το 

1ο Εξάμηνο συνήθως αρχίζει τέλος 

Σεπτεμβρίου, το 2ο στα μέσα Ιανουαρίου και 

το τελευταίο εξάμηνο αρχίζει τον Μάιο.

Προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα 

οι φοιτητές για το πρόγραμμα, 

προσφέρονται δύο προπαρασκευαστικά 

μαθήματα Λογιστικής και Οικονομικών πριν 

από την έναρξη του προγράμματος. Αυτά 

είναι προαιρετικά και δεν λαμβάνουν 

πιστωτικές μονάδες.

Αξιολογημένο από τον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.A.E) 

MBA με ειδικεύσεις στη 
Διαχείριση και στις 
Δημόσιες Συμβάσεις 

Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων



Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Το πρόγραμμα διδάσκεται μέσω ενός 

συνδυασμού μαθησιακών μεθόδων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργασίες 

καθοδηγούμενες από τον καθηγητή καθώς και 

ανεξάρτητες μελέτες-εγχειρήματα, και επιπλέον 

βασική ατομική μελέτη-προετοιμασία, που 

περιλαμβάνει έρευνα, εργασία μέσω διαδικτύου 

και προετοιμασία για αξιολόγηση.

Αξιολόγηση

Θα αξιολογηθείτε μέσω ενός συνδυασμού 

εργασιών και εξετάσεων που στοχεύουν στην 

αξιολόγηση όχι μόνο των γνώσεων που λάβατε, 

αλλά και των χαρακτηριστικών που 

απαιτούνται από τους εργοδότες, 

συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εργασίας, 

των δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, 

των δεξιοτήτων στην πληροφορική, στη 

διαχείριση του χρόνου καθώς και στις 

διανοητικές ικανότητες που οδηγούν στην 

επίλυση προβλημάτων, στην κριτική σκέψη, 

ανάλυση, αξιολόγηση, στη δημιουργικότητα και 

στην καινοτομία. Οι εργασίες που θα σας 

δοθούν, ποικίλουν και περιλαμβάνουν δοκίμια, 

εκθέσεις, επιχειρηματικά πλάνα, εφαρμοσμένα 

ερευνητικά πρότζεκτς , παρουσιάσεις και 

επιπλέον, αυτοαξιολόγηση. 

Κριτήρια Αποφοίτησης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Γενικής 

Κατεύθυνσης MBA, της Κατεύθυνσης στις 

Δημόσιες Συμβάσεις και της Κατεύθυνσης στη 

Διαχείριση, πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία 

τα δέκα υποχρεωτικά μαθήματα (50 ECTS), τα 

τρία μαθήματα επιλογής/ μαθήματα ειδίκευσης 

(15 ECTS) και την Διπλωματική Εργασία (25 

Να παρέχει σφαιρική κατανόηση των βασικών 

πεδίων στη Διαχείριση, δηλαδή, τη θεωρία των 

οργανισμών, το οικονομικό και νομικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης, τις λογιστικές και 

ερευνητικές μεθόδους, τα χρηματοοικονομικά, 

το μάρκετινγκ, την τεχνολογία πληροφορίας 

και καινοτομίας, καθώς και τις διαδικασίες και 

τις πρακτικές της διεύθυνσης και των 

δημοσίων συμβάσεων.

Να παρέχει στους φοιτητές επαρκείς γνώσεις 

σχετικά με τον ρόλο της διοίκησης 

επιχειρήσεων και των συμβάσεων στο 

επιχειρείν και στην κοινωνία, προκειμένου να 

μπορούν να λειτουργήσουν με επαγγελματισμό 

και αναστοχασμό στα κοινωνικά ζητήματα.

Να προετοιμάσει τους φοιτητές με κατάλληλες 

ακαδημαϊκές γνώσεις και ικανότητες 

προκειμένου να αναλάβουν ευθύνες ή να 

αναβαθμιστούν αναλαμβάνοντας ηγετικούς 

ρόλους στον επιχειρηματικό χώρο και δημόσιο 

τομέα ή να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές 

τους.

Να παρέχει στους φοιτητές μια συνολική 

εικόνα σχετικά με τη διαχείριση ενός 

οργανισμού σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον.

Να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να 

ηγούνται και να οργανώνουν μέσω σύνθετων 

εγχειρημάτων τα οποία ενσωματώνουν τα 

αποτελέσματα διαφορετικών μελετών και 

αναλύσεων και να  είναι σε θέση να παράγουν 

το απαιτούμενο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις 

καθορισμένες προθεσμίες και προδιαγραφές.

Στόχοι του Κλάδου ECTS), έτσι ώστε να συμπληρώσετε το 

απαιτούμενο σύνολο των 90 ECTS και να 

είστε επιλέξιμοι για αποφοίτηση.

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 

πτυχίου σε συναφή κλάδο σπουδών ή να 

είναι αναγνωρισμένο και ισοδύναμο από 

επαγγελματικό σώμα. Επιπλέον, συστατική 

επιστολή από δύο εργοδότες ή από έναν 

εργοδότη και μία συστατική επιστολή από 

ακαδημαϊκό. Υποψήφιοι με τουλάχιστον 

τριετή επαγγελματική εμπειρία σε 

διοικητικές θέσεις θα έχουν προτεραιότητα. 

Πιθανόν να προηγηθεί συνέντευξη πριν από 

την έγκριση σας. 

Υποψήφιοι των οποίων η μητρική γλώσσα 

δεν είναι τα Αγγλικά, πρέπει να 

προσκομίσουν ένα από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά: TOEFL με βαθμό 550, GCEOL 

με ελάχιστο βαθμό C, IELTS με ελάχιστο 

βαθμό 5.5., Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη 

βαθμολογία στην Αγγλική Γλώσσα 16/20 ή 

οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 

Απόφοιτοι αγγλόφωνων προγραμμάτων 

είναι επιλέξιμοι για εγγραφή χωρίς να 

προσκομίσουν επιπλέον αποδεικτικά.  

Οι εισδοχές που βασίζονται στην 

επαγγελματική εμπειρία γίνονται δεκτές από 

άτομα με τουλάχιστον 5 χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας σε διοικητικές 

θέσεις, χωρίς πτυχίο. Τα αποδεικτικά 

στοιχεία επαγγελματικής εξέλιξης και 

επιτευγμάτων πρέπει να υποβάλλονται μαζί 

με την αίτηση.

mba.alexander.ac.cy

Επίπεδο Τίτλου: Μεταπτυχιακό
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης / Απογευματινά μαθήματα
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90 
Κτηριακές Εγκαταστάσεις: Alexander College, Λάρνακα

Διάρκεια: 18 Μήνες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά
Δίδακτρα: €6950
Κρατική Χορηγία: Μέχρι  €3417
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Ειδίκευση Διαχείριση

Η ειδίκευση στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρει μια εις βάθος 

οπτική και εξετάζει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές στις έννοιες και τις πρακτικές 

διεύθυνσης, όπως οι αλλαγές στις πολυεθνικές και στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. 

Η Κατεύθυνση ενισχύεται και από την πρόσφατη έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου 

Alexander στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η Κατεύθυνση είναι  ιδανική για 

φοιτητές που προσβλέπουν σε διευθυντικές θέσεις και φιλοδοξούν να γίνουν 

επικεντρωμένοι ηγέτες, Σύμβουλοι, ή να συμμετέχουν στη Διεθνή Διοίκηση και Ηγεσία.

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Η Κατεύθυνση αυτή επιτρέπει στους φοιτητές να συνδυάσουν μαθήματα από τις 

δύο άλλες κατευθύνσεις, αντί να επιλέξουν μαθήματα αποκλειστικά και μόνο από 

την μία κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα 

MBA, έτσι ώστε να ταιριάζει με τα δικά σας ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις σας και 

την καριέρα που θέλετε, με μαθήματα επιλογής από τις δύο κατευθύνσεις για πιο 

ευέλικτη επαγγελματική πορεία, ενώ θα αποκομίσετε πολύτιμες γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτούνται για να εξελιχθείτε ως Διευθυντικός και Επιχειρηματικός 

Εμπειρογνώμονας.

Ειδίκευση Δημοσίων Συμβάσεων

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα MBA είναι το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει την κατεύθυνση 

στις Δημόσιες Συμβάσεις. Αυτή η εξειδίκευση χαρακτηρίζεται από το διεπιστημονικό περιεχόμενό 

της και προσφέρει επαγγελματική γνώση στις συμβάσεις, προκειμένου οι απόφοιτοι να έχουν 

άμεση επίδραση στις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και ιδρύματα με τα οποία συνδέονται. Η 

συγκεκριμένη κατεύθυνση επικεντρώνεται στα πρόσφατα ερευνητικά εγχειρήματα έργα του 

‹Ερευνητικού Κέντρου Alexander› που αφορούν τη Νομοθεσία και Εφαρμογή των Δημόσιων και 

Ιδιωτικών Συμβάσεων. Αυτή η κατεύθυνση είναι ιδανική για τους αγοραστές του δημόσιου 

τομέα, τους προσφοριοδότες από τον ιδιωτικό τομέα και τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται 

για μια σταδιοδρομία στη διαχείριση και διεύθυνση των Συμβάσεων.

Δομή Προγράμματος



MBA522 - Research Methods
MBA511 - Organization Behavior and HRM
MBA512 - Managing Finance

MBA513 - Marketing and Operations Management
MBA514 - Strategic Management
(Elective/Specialization Module)

MBA524 - Enterprise, Innovation and Creativity
MBA525 - Information Systems Technology
(Elective/Specialization Module)

MBA550 - Dissertation
(Elective/Specialization Module)

MBA521 - Project Management
MBA515 - Corporate Governance Risk and Ethics
MBA523 - Managing Change
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MBAP517 - Legal Background of Public Procurement 
MBAP527 - Planning and Management of Procurement Life-Cycle 
MBAP528 - Contemporary Topics in Procurement 

5
5
5

5
5
5
5

Διαχείρισης  
(Management)

Δημοσίων 
Συμβάσεων 
(Procurement)

MBAM516 - International Management in Context
MBAM526 - Management Consultancy
MBAM529 - Contemporary Topics in Business Administration
MBAM531 - Leadership and Management

Γενική 
Κατεύθυνση 
 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

0
0

 Τίτλος Μαθήματος                                                                                        ECTS 

Εξάμηνο                Δίμηνο          Τίτλος Μαθήματος                                                                                        ECTS 

Εξάμηνο                Δίμηνο          Τίτλος Μαθήματος                                                                                        ECTS 

Εισαγωγικά Μαθήματα (2 εβδομάδες ) 

Prior to Semester 1
MBAF1 - Foundation in Accounting
MBAF2 - Foundation in Economics

 Μαθήματα Επιλογής

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

MBA Δομή Προγράμματος

Φοιτητές που 
ακολουθούν τη Γενική 
Κατεύθυνση, πρέπει 
να συνδυάσουν τρία 
μαθήματα επιλογής, 
από τις δύο άλλες 
προσφερόμενες 
κατευθύνσεις, στις 
Δημόσιες Συμβάσεις 
και στη Διαχείριση, από 
την παρακάτω λίστα.

Κατεύθυνση 
Δημοσίων 
Συμβάσεων 
 

Κατεύθυνση 
Διαχείρισης  
 

Φοιτητές που 
ακολουθούν την 
Ειδίκευση στις Δημόσιες 
Συμβάσεις, πρέπει να 
παρακολουθήσουν τα 
τρία μαθήματα 
ειδίκευσης Δημοσίων 
Συμβάσεων από τον 
πιο κάτω κατάλογο 

Φοιτητές που 
ακολουθούν την 
Ειδίκευση στη 
Διαχείριση, πρέπει 
να παρακολυθήσουν 
τρία μαθήματα 
ειδίκευσης από την 
παρακάτω λίστα. 

90
ECTS

50 ECTS     Υποχρεωτικά Μαθήματα

15 ECTS     Μαθήματα Επιλογής

25 ECTS     Διπλωματική Εργασία
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 - Έκθεση Αξιολόγησης του 

Προγράμματος ΜΒΑ, 
2018

 Φορέας Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης 
(ΔΙ.Π.A.E)   

Η ηγετική ομάδα του προγράμματος και το 
προσωπικό διαθέτουν την απαραίτητη 

ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία για 
την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος 

MBA. Οι Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας 
είναι πολύ ικανοποιητικές.

Εντυπωσιαστήκαμε από την θετική διάθεση 
του προσωπικού, τη κουλτούρα 

συναδελφικότητας, καθώς και την 
αποφασιστικότητα τους για επιτυχή 

παράδοση του MBA.

Το πρόγραμμα MBA είναι πολύ υποσχόμενο 
δεδομένου ότι α) συμπληρώνει το κενό που 
υπάρχει στην αγορά ενώ δίνει έμφαση στις 

δημόσιες συμβάσεις και β) φαίνεται να είναι 
ένα αρκετά ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα όσο αφορά στα δίδακτρα.

Το πρόγραμμα ενσωματώνει αποτελεσματικά 
όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και 
διαδικασίες διδασκαλίας για να παρέχει μια 

θετική φοιτητική εμπειρία.

70002592   Address: 2 Artas Street, Aradippou, Larnaca 7102, Cyprus 
Tel: Email:  (+357) 24532373 info@alexander.ac.cy 

Alexander Website: www.alexander.ac.cy mba.alexander.ac.cy

Τι λένε οι 
ειδικοί

MBA με ειδικεύσεις στη 
Διαχείριση και στις 
Δημόσιες Συμβάσεις 

Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων
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