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From the Editor’s desk:
Rediscovering Summer.
Jumping into summer in the
aftermath of a pandemic.
Christos Ciccios Capetanios
Productivity Officer / MIM
As areas of our lives are starting to
open up again—whether we're on a
summer break from school, starting
to go back into in-person offices
again, or planning travel—there are
many reasons to believe this
summer isn't going to be just like
the ones of our recent past. This is
going to be the one where things
are starting to get back to normal
after the myriad losses of a global
pandemic.
In the articles that are included in
the current issue of the MIM In
News, we explore ways to make a
smooth transition into the best
summer for you—including ways
to make the most of a summer
break with tips on how to learn new

skills, how to get work experience,
and how to pursue your hobbies.
We also feature an article written
by Tara Kuther Ph.D. in regards to
time management tips for graduate
students. This article reflects on
how the concept of time
management can assist us in
overcoming any challenge we face,
including
pandemic-associated
anxieties.
In our summer issue we include a
summer
vacation
photo
competition entitled "Summer
holidays in Cyprus" which aims to
highlight the photographic talent of
students, graduates but generally
friends of the Mediterranean
Institute of Management (MIM),
capturing moments and images
related to their summer holidays.
Through their participation they
will be given the opportunity to
explore Cyprus, to get to know the
sea, the plains and the mountainous
areas of our island and to discover
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its beauty!
Wherever you are in your approach
to summer, we hope these articles
offer a moment to reflect on what
is the best pace for you—whether
you're headed to the beach or the
coffee shop.

Learn new skills
Acquiring relevant skills will
strengthen your job applications,
while demonstrating motivation
and enthusiasm for the industry
you're hoping to enter once you
graduate.
For example, if you're interested
in digital marketing, creating a
website or developing your
understanding of web analytics,
shows that you're taking your
career seriously. For a career in
the media, you could start a blog or
launch your own podcast.

How to make the most of the
summer break.
Daniel Higginbotham, Editor
(Δείτε ολοκληρωμένο το άρθρο)
Without taking anything away
from this much-needed break from
university, there are many simple
ways to boost your employability
and add something valuable to your
CV
While recharging your batteries
with a well-earned rest from study
is important, spending three whole
months relaxing could put you at a
disadvantage when it comes to the
jobs market, leaving you wishing
that you'd done more during your
university years. This is especially
the case in a post-COVID world.
Here are some suggestions on how
you can greatly improve the
student experience - and your
personal development - by making
the most of your summer.

When choosing to learn a new skill,
take time to look at job profiles for
the roles that interest you, says
Kirsti Burton, careers content and
operations manager at Queen Mary
University of London.
This allows you to identify what
recruiters look for, so you can
focus on gaining the particular
skills that impress them when it
comes to making applications.
'You could take a short course,
study online or teach yourself,' she
adds. 'Whether you'd like to get to
grips with a piece of software used
in the sector you're looking to get
into or take an introduction to
accountancy or business course if
you're studying an unrelated
degree, take the initiative to get the
know-how that recruiters require.'
Sue Moseley, senior careers
consultant
at King's
College
London, agrees that by finding a
short course - either face-to-face or
online - over the summer, 'it can
really boost your confidence and
help you to make connections with
people who share some of your
interests, whether directly work
related or not'. She recommends
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that you could try looking at
courses offered by providers such
as EdX or Coursera.

'Employers are impressed when
you've taken the initiative to learn
something. A senior manager at a
pharmaceutical company described
how a student had excelled in an
assessment centre because of what
they'd learned while training to be
a football referee.'
It's also true that even generic
activities such as honing your
academic writing style are
guaranteed to boost your CV.
Attending
language
school
or teaching English as a foreign
language are
always
hugely
beneficial, as both develop your
communication
skills
while
helping to clarify your future
options.
Get work experience
Instead of sitting around during the
summer holidays, you could
choose to make the most of your
valuable time off by organizing
some work experience. Sue
champions how internships and
part-time jobs, especially those
matching your career preferences,
offer countless benefits. They
allow you to demonstrate the
abilities, motivation and skills that
employers look for, while
providing them with quantitative
and qualitative evidence of your
attributes.
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Despite this, she still adds a note of
caution in striving for perfection.
'Don't worry too much about
getting the best internship ever
with your ideal employer. While
that's wonderful if it happens, the
reality is you can gain a lot from
part-time or temporary roles.'
For instance, you could help to run
a summer activity camp for kids in
your area, tutor students or take on
shift work in the leisure, sport and
tourism industry.
Alternatively, if you're struggling
to secure an internship, you can
always consider virtual work
experience.
The key thing, Sue explains, is to
always be curious. Working in a
shop may feel a long way from
your plan to get an internship in
management consulting, but by
spending a short amount of time
with the regional manager, you
could possibly enquire as to how
they track the performance of each
outlet or ask about their current
challenges.
By showing a genuine interest, this
often leads to career and
networking
opportunities
explore how to find a job.
Apply for work experience
with small businesses by contacting them speculatively, while
exclusive
work
experience
opportunities can usually be found
through your university's careers
and employability service.
If you're looking for work during
the holidays, find out more about
getting a summer job.
Pursue your hobbies
It may come as a surprise to hear
this, but even when relaxing and

enjoying a hobby you can still seek
to enhance your employability.
Kate Daubney, director of The
Careers Group for the University
of London, reveals how hobbies
can often feel like a complement to
work, or even an escape from it but the very passion and
enthusiasm you have for your
interest reveals a commitment to
learning about something in depth.
'That's one of the reasons
employers like graduates - because
they've learned about a subject
during their degree, while a
passionate interest in something
also demonstrates learning agility,
the ability to keep on learning,
which is fundamental to coping
with an uncertain employment
climate and technological change,'
explains Kate.
'During the pandemic, many of us
turned to old hobbies and interests
or took up new ones, and these
enthusiasms can also help us
explore our values - what's
important and meaningful to us.
That self-awareness is really
important to employers too.'
By pursuing your extra-curricular
activities and interests, this shows
dedication and motivation, as well
as letting employers see who you
are as a person. This is important to
the recruitment process, as
recruiters are always on the lookout
for well-rounded individuals who
will fit into their company culture
rather than simply judging you
according to the achievements
listed on a CV.
It's also possible to combine your
interests and hobbies with job
hunting, claims Kirsti. 'Remember
that genuine interest in the industry
or activity is valued by employers,
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as it demonstrates existing
understanding of the product,
market and audience.'
Finally, another great CV booster
is volunteering. Voluntary roles
are available in fields such
as teaching, sports, festivals and
performing arts, while travelling
and gap years also throw up
countless
opportunities
for
personal development. Again, if
this isn't feasible at this time,
remote volunteering may still be a
possibility.
If you have a strong interest in
wildlife, for instance, you could
consider volunteering
with
animals during the summer, which
may even lead to full-time work
with an animal charity.
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Getting to know better
our MIM Faculty
Members
MIM Faculty Member
Name: Annita Petrou
Scientific Domain: Human
Resources
Management – Personal
Development,
Organizational Psychology

Interview
1. What inspired you to go
into teaching?
Looking back, 15 years
ago, teaching was not one
of my passions. As years
passed by and being
influenced by my mentor,
teaching and training
became a vital component
of my life. Now I cannot
imagine myself in any
other profession other than
teaching / lecturing.
Inspiring the new
generation and making a
real difference in people’s
lives is what I really adore
in being a lecturer.

2. Why have you chosen to
work at the
Mediterranean Institute
of Management?
MIM is one of the oldest
business schools in the
island, which offers its
lecturers and students a
safe environment to
develop and become better.
It has a flexible approach
and always in tune with the

needs of the market and
the students
3. What’s the best thing
about your teaching job?
Meeting new people,
gaining knowledge and
experience by listening to
their life experiences. It
also helps me improve as a
person and staying focused
since being a teacher, one
has great responsibility
towards the students and
their progress

4. What has kept you going
during your time with
MIM?
Feeling part of a bigger
community. Colleagues are
friendly and always willing
to assist me. Making an
impact in students’ lives,
meeting people and
students from different
backgrounds and industries
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Smith who was a guru in
Selection and Assessment
using the 16PF and
Professor Catherine
Cassell who was
specialized in managing
people and organizations.
7. What book or film has
inspired you the most?
The Gifts of Imperfection:
Let Go of Who You Think
You're Supposed to Be and
Embrace Who You Are –
Brene Brown (2010)
8. What word of wisdom
would you give to your
younger self?
Study harder to be able to
chase all my dreams and
take advantage of all the
opportunities presented
along the way

5. What achievement are you
most proud of?
My family and being able
to spend time with my
children, as I have
implemented a more
flexible working schedule
to my daily routine.
6. When you were younger,
which teachers did you
learn the most from?
Looking back when I was
a university student, I was
influenced by Dr Mike

(Educational
/
occupational
psychologist Mrs. Annita Petrou,
holder of the Chartered Member
degree
from
the
British
Psychological Society (CPsychol)
and the EuroPsy certificate from
the European Federation of
Psychologists)
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Συμβουλές διαχείρισης χρόνου
για μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Tara Kuther, Ph.D.
(Δείτε ολοκληρωμένο το άρθρο)

παράλληλα
προσπάθειες
για
κοινωνική ζωή. Πολλοί φοιτητές
πιστεύουν ότι αυτό θα βελτιωθεί
μετά την αποφοίτησή τους, αλλά,
δυστυχώς,
οι
περισσότεροι
άνθρωποι αναφέρουν ότι είναι
ακόμη πιο απασχολημένοι ως νέοι
καθηγητές,
ερευνητές
και
επαγγελματίες.
Με τόσα πολλά να κάνετε και τόσο
λίγο χρόνο, είναι εύκολο να
αισθάνεστε συγκλονισμένοι. Αλλά
μην αφήσετε το άγχος και τις
προθεσμίες να κυριεύσουν στη
ζωή σας.
Πώς να αποφύγετε το Burnout

(Tara Kuther, Ph.D., is a former
writer for ThoughtCo who wrote
articles about graduate education
and professional development for
15 years. Dr. Kuther is a
developmental psychologist with a
background as a college and
university level instructor. She
began teaching at Western
Connecticut State University in
1998. Dr. Kuther also taught
undergraduate and graduate level
classes at Lehman College, City
University of New York, Iona
College, Fordham University, and
Teachers
College,
Columbia
University. Her courses focus on
the child, adolescent, and adult
developmental processes.)
Όλοι
οι
ακαδημαϊκοί,
οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι
καθηγητές παλεύουν με την
πρόκληση της διαχείρισης του
χρόνου
τους.
Οι
νέοι
μεταπτυχιακοί
φοιτητές
εκπλήσσονται συχνά με το πόσα
πράγματα μπορούν να κάνουν
κάθε μέρα: μαθήματα, έρευνα,
ομάδες μελέτης, συναντήσεις με
καθηγητές, ανάγνωση, γραφή και

Οι καλύτερες συμβουλές μου για
την αποφυγή της εξουθένωσης και
της
συσσώρευσης
είναι
η
παρακολούθηση του χρόνου σας:
Καταγράψτε τις ημέρες σας και
διατηρήστε
την
καθημερινή
πρόοδο προς τους στόχους σας. Ο
απλός όρος για αυτό είναι η
"διαχείριση του χρόνου". Πολλοί
άνθρωποι αντιπαθούν αυτόν τον
όρο, αλλά, ονομάστε αυτό που θα
κάνετε, η διαχείριση του εαυτού
σας είναι απαραίτητη για την
επιτυχία σας στο Grad School.
Χρησιμοποιήστε ένα σύστημα
ημερολογίου
Μέχρι
τώρα,
πιθανότατα
χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο για
να
παρακολουθείτε
τα
εβδομαδιαία ραντεβού και τις
συναντήσεις σας. Το Grad School
απαιτεί
μια
μακροπρόθεσμη
προοπτική για το χρόνο σας.
Χρησιμοποιήστε ένα ετήσιο,
μηνιαίο
και
εβδομαδιαίο
ημερολόγιο.
Κλίμακα έτους. Είναι δύσκολο να
παρακολουθείτε σήμερα και να
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θυμάστε τι πρέπει να γίνει μέσα σε
έξι μήνες. Οι μακροπρόθεσμες
προθεσμίες
για
οικονομική
ενίσχυση, η υποβολή προτάσεων
σε συνέδρια γίνονται γρήγορα!
Μην
εκπλαγείτε
να
συνειδητοποιήσετε ότι οι τελικές
εξετάσεις σας είναι σε λίγες
εβδομάδες. Σχεδιάστε τουλάχιστον
δύο χρόνια μπροστά με ένα ετήσιο
ημερολόγιο, χωρισμένο σε μήνες.
Προσθέστε όλες τις μακροπρόθεσμες προθεσμίες σε αυτό το
ημερολόγιο.
Μηνιαία Κλίμακα. Το μηνιαίο
ημερολόγιό σας θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλες τις προθεσμίες,
τις
ημερομηνίες
υποβολής
μελετών,
ημερομηνίες
των
γραπτών εξετάσεων σας καθώς και
τα ραντεβού σας, ώστε να μπορείτε
να προγραμματίσετε εκ των
προτέρων. Προσθέστε επίσης
προθεσμίες για την ολοκλήρωση
μακροπρόθεσμων έργων όπως
μελέτες και έρευνες.
Εβδομαδιαία
κλίμακα. Οι
περισσότεροι
ακαδημαϊκοί
σχεδιαστές χρησιμοποιούν μια
εβδομαδιαία κλίμακα μέτρησης.
Το εβδομαδιαίο ημερολόγιό σας
περιλαμβάνει τα καθημερινά σας
ραντεβού και τις προθεσμίες σας.
Έχετε μια ομάδα μελέτης το
απόγευμα
της
Πέμπτης;
Καταγράψτε την εδώ. Μεταφέρετε
το εβδομαδιαίο ημερολόγιό σας
παντού.
Χρησιμοποιήστε
υποχρεώσεων

μια

λίστα

Η λίστα των υποχρεώσεών σας θα
σας κρατήσει σε καθημερινή βάση
προς την κατεύθυνση των στόχων
σας. Πάρτε 10 λεπτά κάθε βράδυ
και κάντε μια λίστα υποχρεώσεων
για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε το
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ημερολόγιό σας για τις επόμενες
δύο εβδομάδες για να θυμάστε
εργασίες
που
πρέπει
να
προγραμματιστούν
εκ
των
προτέρων: αναζήτηση βιβλιογραφίας για τη συγκεκριμένη
εργασία, αγορά και αποστολή
καρτών
γενεθλίων
και
προετοιμασία
υποβολών
σε
συνέδρια και επιχορηγήσεις. Η
λίστα υποχρεώσεων σας είναι ο
φίλος σας. μην φεύγετε ποτέ από
το σπίτι σας χωρίς αυτή.
Προτεραιότητα
στη
λίστα
υποχρεώσεων .
Καταχωρήστε
κάθε σας υποχρέωση ανάλογα με
το βαθμό προτεραιότητας που της
δίνετε στη λίστα των εργασιών
σας. Κατατάξτε κάθε στοιχείο
κατά σημασία και ενσκήψετέ στις
δραστηριότητες που υπάρχουν στη
λίστα σας ανάλογα, ώστε να μην
χάνετε χρόνο σε μη βασικές
εργασίες.
Προγραμματίστε χρόνο για να
εργαστείτε στα μαθήματα σας
και να κάνετε έρευνα κάθε μέρα,
ακόμα κι αν είναι μόνο 20 λεπτά.
Πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να
κάνετε πολλά σε 20 λεπτά; Θα
εκπλαγείτε. Αυτό που είναι πιο
σημαντικό είναι ότι το υλικό θα
παραμείνει φρέσκο στο μυαλό σας,
επιτρέποντάς σας να το σκεφτείτε
σε απρόβλεπτες στιγμές (όπως στη
βόλτα σας στο πανεπιστήμιο ή με
τα πόδια στη βιβλιοθήκη).
Να είστε ευέλικτοι. Αφήστε
χρόνο για τυχόν ενοχλήσεις και
σκοτούρες.
Επιδιώξτε
να
προγραμματίσετε μόνο το 50 τοις
εκατό ή λιγότερο του χρόνου σας,
ώστε να έχετε την ευελιξία να
χειρίζεστε απρόβλεπτες κατάστάσεις. Όταν αποσπάτε την
προσοχή σας από μια νέα εργασία
ή κάτι που πρέπει να θυμάστε,
γράψτε το και επιστρέψτε στη

δουλειά σας. Μην αφήσετε μια
σειρά ιδεών να σας εμποδίσει να
ολοκληρώσετε την εργασία που
έχετε στη διάθεσή σας. Όταν σας
διακόπτουν άλλοι ή φαινομενικά
επείγουσες εργασίες, αναρωτηθείτε: "Ποιο είναι το πιο σημαντικό
πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή
τη στιγμή; Ποιο είναι το πιο
επείγον;" Χρησιμοποιήστε την
απάντησή
σας
για
να
προγραμματίσετε το χρόνο σας.
Η διαχείριση του χρόνου σας δεν
χρειάζεται να είναι μια φράση που
σας αναστατώνει. Χρησιμοποιήστε
αυτές τις απλές τεχνικές για να
κάνετε τα πράγματα σύμφωνα με
τον δικό σας τρόπο.

MIM
Βιώματα και εμπειρίες
Παναγιώτη Θρασυβούλου
(Φοιτητής πρόγραμμα ΜΒΑ
του ΜΙΜ)

Ονομάζομαι
Παναγιώτης
Θρασυβούλου και τα τελευταία 4
χρόνια εργάζομαι στον Κλάδο
Κυκλοφοριακών Μελετών του
Τμήματος Δημοσίων Έργων μετά
από μεταπτυχιακές σπουδές στη
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συγκοινωνιολογία και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον
τομέα αυτό, σε εταιρείες παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών και
μελετών στη Βρετανία. Καθ’ όλη
την πορεία μου το όραμα μου και η
κινητήριος μου δύναμη είναι ο
σχεδιασμός σύγχρονων, βιώσιμων
και δίκαιων υποδομών, οι οποίες
θα δημιουργούν ζωντανές πόλεις
και θα επιτρέπουν σε όλους τους
πολίτες να μετακινούνται με
ασφάλεια ανεξαρτήτως του μέσου
που θα επιλέξουν για τη
μετακίνηση τους.
Το Ιανουάριο του 2021, εν μέσω
της πανδημίας του κορονοϊού,
πήρα την απόφαση να κάνω αίτηση
για εγγραφή στο πρόγραμμα ΜΒΑ
του ΜΙΜ καθώς αισθανόμουν πως
η συγκυρία αυτή ήταν μια τεραστία
ευκαιρία να παρακολουθήσω το
μεταπτυχιακό πριν οι υποχρεώσεις
μου αυξηθούν σε βαθμό που να
μην μου το επιτρέπουν. Η ιδέα του
ΜΒΑ είχε μπει στο μυαλό μου 1-2
χρόνια πριν καθώς μέσα από
συζητήσεις με φίλους που είχαν
ολοκληρώσει
αντίστοιχα
προγράμματα είχα αντιληφθεί πως
ένα ΜΒΑ μπορεί να προσφέρει
ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
και δεξιοτήτων δικτύωσης και
επικοινωνίας καθώς και να μου
προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες
εργασιακής ανέλιξης.
Εν τέλει ξεκίνησα το ΜΒΑ μου
στο ΜΙΜ το Φεβρουάριο του 2021,
σε συνθήκες καραντίνας. Μπορώ
να πω ότι το μεταπτυχιακό εκτός
από πολύ ενδιαφέρον ήταν και μια
πολύ ωραία διέξοδος από την τότε
καθημερινότητα της COVID-19
εποχής καθώς έσπαγε την ρουτίνα
του εγκλεισμού.
Παρόλα αυτά, οι απαιτήσεις του
μεταπτυχιακού
και
η
παρακολούθηση των μαθημάτων
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από το σπίτι άλλαξαν άρδην την
καθημερινότητα τόσο τη δική μου
όσο και της συντρόφου μου καθώς
οι ώρες παρακολούθησης των
μαθημάτων και εκπόνησης των
εργασιών
αντλούνταν
αναγκαστικά από τον πολύτιμο
ελεύθερο μας χρόνο. Όπως και
εμείς έτσι και ο σκύλος μας
αναγκάστηκε με τη σειρά του να
ακολουθήσει τα νέα δεδομένα και
να αλλάξει τα ωράρια του. Η
παρακολούθηση
του
μεταπτυχιακού χρειάστηκε αρκετές
θυσίες, όμως δεν μετάνιωσα για
την απόφαση μου καθώς οι
γνώσεις που αποκόμισα είναι
πολύτιμες. Επίσης, η στήριξη και
η κατανόηση της συντρόφου μου
ήταν πολύτιμη σε αυτή την πορεία.
Η αλλαγή των συνθηκών και
επιστροφή μας στις αίθουσες
διδασκαλίας
το
τελευταίο
εξάμηνο, έκαναν την εμπειρία του
μεταπτυχιακού ακόμα πιο όμορφη
καθώς μετά από ένα χρόνο
μπόρεσα να γνωρίσω από κοντά
τους συμφοιτητές μου, να
μιλήσουμε να αστειευτούμε, να
ανταλλάξουμε απόψεις και να
χαρούμε αυτή την εμπειρία.
Επίσης, είχα την χαρά επιτέλους να
μπω στις αίθουσες διδασκαλίας και
να γνωρίσω τους καθηγητές μου σε
ένα πολύ όμορφο και διαδραστικό
περιβάλλον.
Συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους
έχουν το χρόνο και τη διάθεση να
δράξουν την ευκαιρία και να
φοιτήσουν στο πρόγραμμα αυτό. Η
διαδρομή θα είναι απαιτητική και
καθόλου εύκολη αλλά η γνώση
που θα αποκομίσουν πραγματικά
αξίζει τον κόπο.
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Οι
συμμετέχοντες/
συμμετέχουσες θα μπορούν να
υποβάλουν τόσο έγχρωμες όσο
και
ασπρόμαυρες
φωτογραφίες.
 Οι
φωτογραφίες
να
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική
μορφή υψηλής ανάλυσης και
ευκρίνειας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ccapetanios@kepa.
mlsi.gov.cy
 Μαζί με την φωτογραφία
στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα, οι συμμετέχοντες/
συμμετέχουσες θα πρέπει
αναγράφουν το όνομα τους, το
τηλέφωνο και τον τίτλο της
φωτογραφίας. Ο τίτλος του
ηλεκτρονικού
μηνύματος
πρέπει να είναι Φωτογραφικός
Διαγωνισμός. Συμμετοχές που
δεν θα έχουν τα στοιχεία αυτά
θα είναι άκυρες.
 Ο/η διαγωνιζόμενος/η θα
πρέπει
να
είναι
ο/η
πνευματικός δημιουργός της
εργασίας που υποβάλλει.
 Σε περίπτωση πορτραίτου
ατόμου ή κοντινού πλάνου, ο/η
φωτογράφος πρέπει να έχει την
γραπτή συγκατάθεση του
ατόμου που απεικονίζεται στη
φωτογραφία, βάσει των νόμου
περί προσωπικών δεδομένων.
 Οι
συμμετέχοντες/
συμμετέχουσες θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι με την υποβολή
των συμμετοχών τους στο
διαγωνισμό, συναινούν στην
πιθανή χρησιμοποίηση των
φωτογραφιών τους από το
ΜΙΜ, σε εκθέσεις, ιστοτόπους,
λευκώματα ή αφίσες.
 Οι
φωτογραφίες
θα
κριθούν από επιτροπή που θα
οριστεί από το ΜΙΜ. Οι
καλύτερες φωτογραφίες, οι πιο
δημιουργικές
ιδέες,
οι
καλύτερες λήψεις και οι πιο
ιδιαίτερες
ματιές
θα


Διαγωνισμός φωτογραφίας
ΜΙΔ: “Καλοκαιρινές διακοπές
στην Κύπρο μας”
Ο φωτογραφικός διαγωνισμός μας
με τίτλο «Καλοκαιρινές διακοπές
στην Κύπρο μας» έχει ως στόχο
του να αναδείξει το φωτογραφικό
ταλέντο των φοιτητών/φοιτητριών,
των αποφοίτων αλλά γενικά των
φίλων του ΜΙΜ, απαθανατίζοντας
στιγμές
και
εικόνες
που
σχετίζονται με τις καλοκαιρινές
διακοπές τους. Μέσα από τη
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό
αυτό θα τους δοθεί η ευκαιρία να
εξερευνήσουν την Κύπρο, να
γνωρίσουν τις θαλάσσιες, τις
πεδινές και τις ορεινές περιοχές
του
νησιού
μας
και
να
ανακαλύψουν την ομορφιά του!
Πληροφορίες και όροι
συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι/νες
φοιτητές/φοιτήτριες, απόφοιτοι,
φίλοι/φίλες
και
όλοι/ες
οι
αναγνώστες/αναγνώστριες
του
Newsletter μας “ΜΙΜ in News”.
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βραβευτούν
και
θα
δημοσιευθούν στο Newsletter
μας.
 Τα
αποτελέσματα του
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν
στο Newsletter μας.
 Στείλτε
μας
τις
φωτογραφίες σας στο
ccapetanios@kepa.mlsi.gov.cy
μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου
2022.
 Για
περισσότερες
πληροφορίες: Μπορείτε
να
επικοινωνήσετε
μαζί
μας
στο 22 806142
και ccapetanios@kepa.mlsi.go
v.cy.

Στο newsletter παρουσιάζονται
οι Διευθυντικές Περιλήψεις των
Διπλωματικών εργασιών αποφοίτων του ΜΙΔ-ΜΙΜ που έχουν
διακριθεί.
Διευθυντική
Περίληψη
της
Διπλωματικής Εργασίας του κ.
Ανδρέα Ιωάννου (απόφοιτου του
Προγράμματος
Μάστερ στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων, 20202021) με θέμα: Βέλτιστες
Πρακτικές
για τη Χρήση
Εξόρυξης Διεργασιών (Process
Mining)
στον
Χρηματοοικονομικό Έλεγχο
Σύμβουλος: κα Έλια Κουζάρη
Η ελεγκτική λειτουργία είναι ένα
δύσκολο έργο, αλλά και μια
σημαντική πτυχή της εξέτασης και
ενίσχυσης
της
διαδικασίας

διακυβέρνησης. Οι ελεγκτικές
υπηρεσίες
αντιμετωπίζουν
ψηφιακές προκλήσεις και η
τεχνολογία Εξόρυξης Διεργασιών
είναι ουσιαστικός παράγοντας για
την επίτευξη αυτού του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Καθώς
ο
έλεγχος στοχεύει στον εντοπισμό
των ατελειών της διαδικασίας, των
διαδικασιών αυτοαναφοράς και
του ανθρώπινου σφάλματος, η
Εξόρυξη Διεργασιών βοηθά στην
ακριβή αξιολόγηση της υπό έλεγχο
διαδικασίας και φέρνει τον
ψηφιακό μετασχηματισμό σε
αυτήν την κρίσιμη λειτουργία. Ως
εκ τούτου, η παρούσα διπλωματική
εργασία, μέσω πολλαπλής μελέτης
περίπτωσης, διερεύνησε το πώς
ωφελεί τον έλεγχο η τεχνολογία
Εξόρυξης Διεργασιών.
Η Εξόρυξη Διεργασιών βοηθά
επίσης στην απεικόνιση κρίσιμων
διαδικασιών, επιτρέποντας στους
ελεγκτές και τις ομάδες ελέγχου να
κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι
διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο
και να αποκτήσουν μια σε βάθος
εικόνα για το πώς οι διαδικασίες
ενσωματώνονται
σε
υψηλές
επιδόσεις. Οι ελεγκτές συχνά
βασίζονται
στην
προσωπική
αλληλεπίδραση
με
τους
εργαζόμενους και τη γενική μελέτη
μέσω αρχείων και πληροφοριών
που παρέχονται από τη διοίκηση
για
να
κατανοήσουν
πώς
λειτουργεί η οντότητα. Παρόλο
που αυτή η πτυχή του ελέγχου
μπορεί να είναι κουραστική και
κάθε άλλο παρά ολοκληρωμένη, η
Εξόρυξη Διεργασιών μπορεί να
αντιστρέψει
αυτήν
τη
δραστηριότητα για καλύτερη
αξιολόγηση
της
διαχείρισης
κινδύνων και να αποκαλύψει αυτό
που οι εργαζόμενοι ενδέχεται να
μην γνωρίζουν. Η Εξόρυξη
Διεργασιών
βοηθά
στην
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αποκάλυψη αποκλίσεων στις
διαδικασίες
για
την
ελαχιστοποίηση του κόστους
συμμόρφωσης
και
ελέγχου.
Αυξάνει την αποτελεσματικότητα
των ομάδων ελέγχου, παρέχοντας
γρήγορα
και
ποιοτικά
αποτελέσματα λόγω της άμεσης
ανάλυσης
των
βασικών
δεδομένων.
Καταγράφει
και
αναλύει δεδομένα ή πληροφορίες
ελέγχου μέχρι το τελικό στάδιο
εκτέλεσης,
καθιστώντας
τις
ελεγκτικές υπηρεσίες εξαιρετικά
διαφανείς και σχετικές.
Ως αποτέλεσμα της διπλωματικής
εργασίας ο ερευνητής παρουσίασε
ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών
Εξόρυξης Διεργασιών που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τη
βάση για μια νέα βελτιωμένη
μεθοδολογία χρηματοοικονομικού
ελέγχου. Επομένως, μέσω μελέτης
και αξιολόγησης προηγούμενης
έρευνας και μέσω της πολλαπλής
μελέτης περιπτώσεων, στόχος
ήταν η ανάλυση και επίλυση
τρεχόντων προβλημάτων σε ένα
περιβάλλον χρηματοοικονομικού
ελέγχου. Οι πρακτικές που
παρουσιάζονται στη διπλωματική
εργασία
δύναται
να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε
χρηματοοικονομικό
έλεγχο,
ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας. Αυτό
σημαίνει ότι οι ελεγχόμενοι θα
μπορούν να αποκτήσουν την ίδια
αποδεδειγμένη, υψηλής ποιότητας
προσέγγιση, σε όποια βιομηχανία
και αν ανήκουν. Οι προτεινόμενες
πρακτικές
στηρίζονται
σε
καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου
και τεχνολογία αιχμής. Δεν
επικεντρώνονται στη ρομποτική
επαλήθευση, αλλά διασφαλίζουν
τη συμμόρφωση, ενώ συμβάλλουν
και στη βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων
των
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συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
διαχείρισης
κινδύνων
και
καθιέρωσης
κατάλληλων
εσωτερικών
πολιτικών.
Περιλαμβάνουν
ένα
σύνολο
αλληλεξαρτώμενων
βημάτων
εργασίας ελέγχου. Διαδικασίες που
επιτρέπουν στις ομάδες ελέγχου να
σχεδιάζουν και να εκτελούν τη
στρατηγική ελέγχου και επίσης να
καταλήγουν και να αναφέρουν τα
αποτελέσματα του. Οι πρακτικές
προβλέπουν επίσης στη μέτρηση
των επιδόσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας
των
ελεγκτικών
εργασιών μέσω προσδιορισμού
των αναγκών κατάρτισης και
παρακίνησης του προσωπικού
μέσω της ανάπτυξης και της
προόδου που βασίζεται στις
επιδόσεις. Η ανάλυση των
δεδομένων έχει γίνει μέσω
εξειδικευμένου λογισμικού, που
περιλαμβάνει
αλγόριθμους
Εξόρυξης Διεργασιών, οι οποίοι εν
δυνάμει
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν
και
στον
χρηματοοικονομικό έλεγχο.

Αγγλόφωνο Βραδινό
Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ
(1η περίοδος Υποβολής
Αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Το Mediterranean Institute of
Management (ΜΙM) υπενθυμίζει
ότι η 1η περίοδος υποβολής
αιτήσεων για το αγγλόφωνο
Πρόγραμμα
ΜΒΑ 2022-2023
βραδινής φοίτησης ολοκληρώνεται
στις 30 Ιουνίου 2022. Σε
υποψήφιους/υποψήφιες που θα
υποβάλουν αίτηση σε αυτή την
περίοδο, θα παραχωρούνται θέσεις
στο Πρόγραμμα, νοουμένου ότι
έχουν τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια
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επαγγελματικής εμπειρίας ή/και
εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.
Σημαντικές Πληροφορίες για το
Πρόγραμμα:
 Το
Πρόγραμμα
είναι
πιστοποιημένο από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
 Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13
μήνες
 Δυνατότητα ολοκλήρωσης του
Προγράμματος σε τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά έτη
 Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα
φοιτητικής χορηγίας
 Προσφορά τεσσάρων
υποτροφιών ύψους €1.300
εκάστη (δίδακτρα πρώτης
ενότητας)
 Πρακτική Κατάρτιση (Intern
ship) για άνεργους πτυχιούχους
 Τελευταία
ημερομηνία
υποβολής
ηλεκτρονικής
αίτησης 2ης περιόδου: 8
Σεπτεμβρίου 2022 ( μέσω της
ιστοσελίδας: www.mim.ac.cy )
 Έναρξη Προγράμματος:
Σεπτεμβρίου 2022

26

Για την αίτηση συμμετοχής και
περισσότερες πληροφορίες για το
Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και
ενδιαφερόμενες
μπορούν
να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για
οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν
να απευθύνονται ως ακολούθως:
Στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ.
Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ.
22806117
και
ηλεκτρονική

διεύθυνση
knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy ή
Στις Λειτουργούς του ΜΙΜ κ.
Σοφία Ευριπίδου (22806166,
sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy ) και
κ.
Έλενα
Χριστοδουλίδου
(22806106,
echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.c
y ).

Διαδικτυακό
Σεμινάριο/Webinar
«Συναισθηματική νοημοσύνη
και τεχνικές επικοινωνίας
για την καλυτέρευση των
σχέσεων μας με τους γύρω μας»
Το
Μεσογειακό
Ινστιτούτο
Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ανακοινώνει τη
διεξαγωγή δωρεάν διαδικτυακού
σεμιναρίου
με
τίτλο
«Συναισθηματική νοημοσύνη και
τεχνικές επικοινωνίας για την
καλυτέρευση των σχέσεων μας με
τους γύρω μας» διάρκειας 2 ωρών.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις
15/06/2022 από τις 6:00μμ μέχρι
8:00μμ με τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης
(διαδικτυακά).
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί να
δώσει στους συμμετέχοντες και
συμμετέχουσες τα απαραίτητα
εφόδια ώστε να κατανοήσουν τη
σημαντικότητα
του
να
αντιλαμβανόμαστε το τι νιώθουμε,
γιατί το νιώθουμε και πως το
διαχειριζόμαστε,
πως
ενσυναισθανόμαστε τους γύρω μας,
επικοινωνούμε μαζί τους και
δημιουργούμε καλύτερες σχέσεις
με φίλους/φίλες, συνάδελφους,
συντρόφους, υφισταμένους και
γενικά με όλους.
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Ο εισηγητής του σεμιναρίου είναι
o κ. Γεώργιος Τόφα εξωτερικός
συνεργάτης του Κέντρου
Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε
θέματα προσωπικής ανάπτυξης.
Το σεμινάριο θα μεταδίδεται στον
σύνδεσμο:
https://srv2.cyprus-distanceearning.com/webinars/geo-u0ljwv-4ff
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να επικοινωνούν με τον
λειτουργό κ. Χρίστο Τσίτσιο
Καπετάνιο
στο
τηλέφωνο
22806142 ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
ccapetanios@kepa.mlsi.gov.cy.

MIM
Mediterranean
Institute of
Management
Λεωφ. Καλλιπόλεως 77
Τ.Θ. 20536, 1679 Nicosia
Τηλεομ.:22376872
Ηλ-ταχ:
mim@kepa.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mim.ac.cy

