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NEWSROOM ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 23 Ιουνίου το δηµοψήφισµα
για το Brexit
22/02/2016 - 10:05 am

Στις 23 Ιουνίου θα κριθεί οριστικά η παραµονή ή όχι του
Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε, ηµέρα κατά την οποία θα
διεξαχθεί το κρίσιµο δηµοψήφισµα. Αυτό ανακοίνωσε ο
Ντέιβιντ Κάµερον, σηµειώνοντας ότι “η επιλογή είναι
τώρα στα δικά σας χέρια”.  Όπως συµπλήρωσε “η
Βρετανία θα είναι ασφαλέστερη, ισχυρότερη και σε
καλύτερη κατάσταση εάν παραµένει µέλος της [...]

Περισσότερα

Δ. Παπαδάκης: Οπωσδήποτε
λύση συµβατή µε το Κοινοτικό
Κεκτηµένο
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18/02/2016 - 1:07 pm   //   Κανένα Σχόλιο

Συµµετοχή του Παν. Λευκωσίας σε πρόγραµµα για νέους
επιχειρηµατίες

Πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Erasmus+

 

Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας θα συµµετέχει ως εταίρος σε πρόγραµµα που αφορά τις νεαρές
επιχειρηµατικές ικανότητες σε σχέση µε την τεχνολογία των επικοινωνιών, το οποίο χρηµατοδοτείται
από το Erasmus+. Αυτό το πρόγραµµα είναι τριετές, καθοδηγείται από το «aNTIC Pays Basque»
(Γαλλία), ενώ συµπεριλαµβάνει εταίρους από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Κύπρο, Γαλλία,
Δανία και Αυστρία.

Πώς µπορεί µια ψηφιακή προσέγγιση να ενθαρρύνει τους νέους και τις νέες να γίνουν οι επιχειρηµατίες του µέλλοντος και να υπερνικήσουν την οικονοµική κρίση;
Αυτή, είναι η πρόκληση που έχει θέσει το «aNTIC Pays Basque» µαζί µε τους Ευρωπαίους εταίρους. Για να ανταποκριθούν οι νέοι σε αυτήν την πρόκληση, οι
υπεύθυνοι του Προγράµµατος YESict  έχουν σχεδιάσει µια πρωτότυπη ψηφιακή µέθοδο διδασκαλίας, η οποία θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς, να ενθαρρύνουν
την επιχειρηµατικότητα ανάµεσα στους µαθητές/τριες ηλικίας από 11 – 15 ετών.

Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επηρεαστεί από την οικονοµική κρίση, µε αποτέλεσµα  τη µείωση της ανάπτυξης και την αύξηση της ανεργίας.
Επακόλουθο ήταν στην Ευρώπη να σηµειωθεί  µια στροφή προς την ανάπτυξη προγραµµάτων τα οποία ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και την πρωτοβουλία
στους νέους ανθρώπους, παρά στους ενήλικες, στους οποίους απευθύνονταν ως τώρα. Αν ένα άτοµο είναι επιχειρηµατικό ή όχι εξαρτάται από την νοοτροπία του
και όχι από το αν έχει συγκεκριµένες ικανότητες ή τεχνογνωσία. Αυτό  συνήθως αρχίζει σε νεαρή ηλικία. Το πρόγραµµα YESict στοχεύει στην άρση εµποδίων, όπως 
ο φόβος της ανάληψης ρίσκων, η περιορισµένη εµπειρία, ή η έλλειψη οικογενειακής στήριξης, που θα µπορούσαν να αποτρέψουν ένα νεαρό άτοµο από το να γίνει
ένας µελλοντικός επιχειρηµατίας. Το πρόγραµµα, θα χρησιµοποιήσει πρωτοποριακές µεθόδους διδασκαλίας και τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να
κάνει την εκµάθηση διασκεδαστική και να άρει εµπόδια.

Η κοινοπραξία αυτού του έργου, συµπεριλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, το Synthesis (Κύπρος), το MGEP (Ισπανία), το Vaeksthus Sjalland (Δανία), το FH
Joanneum University of Applied Sciences (Αυστρία) και το Ikastolen Elkartea (Ισπανία). Η εναρκτήρια συνάντηση αυτού του έργου έγινε στην Κοπεγχάγη  (Δανία),
στις 10 και 11 Δεκεµβρίου, 2015.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2018, το «aNTIC Pays Basque» θα συντονίζει τον σχεδιασµό πρωτοποριακών τρόπων αποτροπής και άρσης εµποδίων στην
επιχειρηµατικότητα και την πιλοτική εφαρµογή των εργαλείων που θα αναπτυχθούν.

Αυτά αναµένονται να συµπεριλαµβάνουν:

• Εκπαιδευτικές µονάδες για νεαρά άτοµα και εκπαιδευτικούς

• Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών ικανοτήτων νεαρών ατόµων

• Ψηφιακά εργαλεία για τη στήριξη των εκπαιδευτικών µονάδων

• Έναν οδηγό για την «εκπαίδευση του/της εκπαιδευτή/τριας», για να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να καταλάβουν πως µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα
εργαλεία και τις εκπαιδευτικές ενότητες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Δρ. Δέσπω Κτωρίδου, Τµήµα Διοίκησης και Διοίκησης Πληροφοριακών
Συστηµάτων, Σχολή Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, στο ktoridou.d@unic.ac.cy.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ασφάλεια των καταθέσεων προϋπόθεση
για την ανάπτυξη
22/02/2016 - 1:16 pm
Γιατί ένας καταθέτης αποδέχεται επιτόκιο 1% για την κατάθεση του, τη
στιγµή που γνωρίζει ότι η κατάθεση του θα µετατραπεί σε δάνειο, το
οποίο µπορεί να µην το εισπράξει η τράπεζα;  Σε γενικές γραµµές, ο

καταθέτης γνωρίζει ότι αν η τράπεζα δεν εισπράξει το δάνειο, τότε µπορεί να χάσει τα χρήµατα του,
όπως και έγινε.  [...]

Περισσότερα

ΣΥΚ: Πρέπει να βρεθεί άµεσα βάση τις για
ενεργειακές εταιρείες
19/02/2016 - 3:22 pm
Ο Σύνδεσµος Υδρογονανθράκων Κύπρου χαιρετίζει τις προσπάθειες
της κυβέρνησης για εξεύρεση ορθολογιστικής και µόνιµης λύσης στο
πρόβληµα που παρατηρείται για την εξεύρεση καταλλήλων χερσαίων

λιµενικών υποδοµών για την στέγαση των υποστηρικτικών εταιρειών (logistics) που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα τον υδρογονανθράκων. «Εκφράζουµε όµως και την ανησυχία µας για
το ποια είναι η θέση της κυβέρνησης αν η [...]

Περισσότερα

ΡΑΕΚ: Φεβρουάριο-Μάρτιο η περίοδος
συµψηφισµού για Net Metering
19/02/2016 - 12:34 pm
Την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου καθόρισε µε απόφαση της η
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ως τελική, για
εκκαθάριση συµψηφισµού µετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που

γίνεται από την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο συµψηφισµού µετρήσεων της
ηλεκτρικής ενέργειας των παραγωγών/καταναλωτών που εµπίπτουν στο Σχέδιο Συµψηφισµού
Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων (Net Metering), υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ της
εισαγόµενης [...]

Περισσότερα

RCB: €20 εκ. για στήριξη των µικροµεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων
Ελεύθεροι Μπουλούτας και Φόρος
Εισήγηση Κ. Μαυρίδη για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών
Πωλητήριο στο Hilton Αθηνών
Επείγει ο εκσυγχρονισµός του πολεοδοµικού µας συστήµατος
ΚΟΤ: Στα πάνω του και ο Ιανουάριος
ΓΔΔΧ: Αναλλοίωτος ο στόχος διατήρησης €1 δις ρευστού
Υπογραφές για δάνειο και εγγυήσεις ύψους €150 εκ.
Ψάχνουν τρόπο διασφάλισης των κοινών ταµείων των εργαζοµένων
Δέσµη µέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια από την Ε.Ε

ΔΙΕΘΝΗ

Το Brexit… “ρίχνει” την στερλίνα
22/02/2016 - 12:23 pm
Τη µεγαλύτερη πτώση της εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο κατέγραψε
η στερλίνα µετά τις δηλώσεις του δηµάρχου του Λονδίνου Μπόρις
Τζόνσον, που είναι ένας από τους πιο δηµοφιλείς πολιτικούς στη
Μεγάλη Βρετανία, ότι εντάσσεται στο στρατόπεδο εκείνων που
τάσσονται υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, ανέφερε το Bloomberg. Η στερλίνα κατέγραφε νωρίτερα [...]

17/02/2016 - 9:18 am
Κατά την διάρκεια συζήτησης της Έκθεσης Προόδου της
Τουρκίας για το 2015 στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο
Ευρωβουλευτής Δηµήτρης Παπαδάκης (ΕΔΕΚ, S&D)
τόνισε ότι στην Τουρκία παραβιάζονται τα δικαιώµατα
του τουρκικού λαού και διώκονται οι αντιφρονούντες και
οι δηµοσιογράφοι, την στιγµή που η Τουρκία διαπράττει
γενοκτονία εις βάρος του Κουρδικού λαού. Ο [...]

Περισσότερα

Ενώπιον της Κοµισιόν οι βοµβαρδισµοί της Τουρκίας στη
Συρία
Το (ψυχρο) πολεµικό κλίµα στη Συρία
Το Brexit” θα είναι η αρχή;
Υλοποιώντας την ευρωπαϊκή ατζέντα για την µετανάστευση
Η Μέρκελ στο έλεος του Πούτιν και του Ερντογάν
Η µεταναστευτική κρίση… βασική ανησυχία των

ψηφοφόρων

ΕΛΛΑΔΑ

Η κρίση έχει άλλαξε άρδην το
επιχειρηµατικό τοπίο στην
Ελλάδα

19/02/2016 - 12:48 pm
Εσωστρεφής, χωρίς καινοτοµία και εξ ανάγκης η
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευν   Η
κρίση έχει αλλάξει άρδην το επιχειρηµατικό τοπίο στην
Ελλάδα, µε ενδεικτικά παραδείγµατα ότι η χώρα είναι
από τις τελευταίες στην καινοτοµία, ενώ υπάρχει από την
άλλη σηµαντική αύξηση ανθρώπων που ξεκινούν νέες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, αλλά περισσότερο από
ανάγκη παρά από [...]

Περισσότερα

Μ. Σάλλας καλεί τους Γερµανούς
επενδυτές στην Ελλάδα
18/02/2016 - 4:40 pm

«Επενδύστε στην Ελλάδα. Σε πείσµα των επικριτών»
δήλωσε ο Μιχάλης Σάλλας στην εφηµερίδα Handelsblatt
καλώντας τους Γερµανούς επενδυτές στην Ελλάδα.
«Υπάρχουν καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες» δήλωσε ο
πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς σηµειώνοντας
χαρακτηριστικά «Επενδύστε στην Ελλάδα. Σε πείσµα
των επικριτών, Υπάρχουν καλές επιχειρηµατικές
ευκαιρίες». Σύµφωνα µε την Deutsche Welle ο Μιχάλης
Σάλλας κάνει ειδική αναφορά και [...]

Περισσότερα

Τελικά το Grexit µπορεί να συµβεί
Ντράγκι: Στρατηγική για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια
Απίθανη η επιστροφή των καταθέσεων στις ελληνικές

τράπεζες
Τσίπρας: Η Ελλάδα δεν θα γίνει ευρωπαϊκή µπανανία

BUSINESS NEWS

Public: Νέος γενικός διευθυντής
στην Κύπρο
22/02/2016 - 12:49 pm

Νέος γενικός διευθυντής των καταστηµάτων Public στην
Κύπρο, ανέλαβε ο Δηµήτρης Φιλόπουλος
αντικαθιστώντας τον Δηµήτριο Τσανακαλιώτη. Τα Public
πραγµατοποίησαν πρόσφατα το Public Fun Day. Ήταν
µια µέρα αποκλειστικά αφιερωµένη για το προσωπικό
των καταστηµάτων και µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
βρεθεί όλη µαζί η οικογένεια της εταιρείας. Περισσότερα
από 120 άτοµα έζησαν στιγµές χαράς και [...]

Περισσότερα

Deloitte και iph στο πελατολόγιο
της Kaniklides Archiving
Services

22/02/2016 - 11:24 am
Συνεχή ανάπτυξη παρουσιάζει το πελατολόγιο της
εταιρείας Kaniklides – Storage Archiving and Scanning
Services που προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών για διαχείριση, ψηφιοποίηση και
φύλαξη αρχειακού υλικού. Μπαίνοντας δυναµικά στο
2016, η Kaniklides έχει εντάξει στο πελατολόγιο της και
εξυπηρετεί επίσηµα την εταιρεία Deloitte, ένα παγκόσµιο
οργανισµό αφοσιωµένο στην παροχή ποιοτικών
ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών [...]

Περισσότερα

Η ασφάλεια των καταθέσεων προϋπόθεση για την ανάπτυξη
22/02/2016 - 1:16 pm

Public: Νέος γενικός διευθυντής στην Κύπρο
22/02/2016 - 12:49 pm

Το Brexit… “ρίχνει” την στερλίνα
22/02/2016 - 12:23 pm

Μνηµόνιο στον τοµέα της ενέργειας µεταξύ Κύπρου και Βουλγαρίας
22/02/2016 - 11:54 am

Στις 10 Απριλίου ο Μαραθώνιος Λεµεσού ΓΣΟ
22/02/2016 - 11:47 am

Χαµηλά επίπεδα χοληστερόλης για υγιή καρδιά
22/02/2016 - 11:28 am

Deloitte και iph στο πελατολόγιο της Kaniklides Archiving Services
22/02/2016 - 11:24 am

Η ΟΠΑΠ σύµµαχος της κυπριακής κοινωνίας
22/02/2016 - 11:10 am

Ηµερίδα για τις προοπτικές εργοδότησης στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία
22/02/2016 - 11:02 am

Έκκληση για αιµοδοσία
22/02/2016 - 10:40 am

Νέα προϊόντα για τις ΜµΕ από τον Συνεργατισµό
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Περισσότερα

«Τροµάζει» το µέλλον των ευρωπαϊκών
τραπεζών
16/02/2016 - 4:45 pm
Εάν ήταν να επιλέξετε την ηµεροµηνία εκείνη που οι ευρωπαϊκές
τράπεζες έφτασαν στο σηµείο χωρίς επιστροφή, πότε θα ήταν;
Μήπως εκείνη τη µέρα του Ιουλίου του 2012, όταν ο Bob Diamond

παραιτήθηκε από το τιµόνι της Barclays εν µέσω του σκανδάλου νοθείας µε τα µε τα διατραπεζικά
επιτόκια; Ή εκείνο το φθινοπωρινό πρωινό της ίδιας [...]

Περισσότερα

Γερµανία… Ακολουθώντας τον αρχηγό;
Τρισέ: Η οικονοµική κρίση βρήκε την ευρωζώνη απροετοίµαστη
Η Ευρωπαϊκή κρίση επιστρέφει στο σηµείο µηδέν
Oι επενδυτές τιµωρούν την αδυναµία των τραπεζών
Ο Πούτιν είναι µεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη από την Isis
Η Λαγκάρντ συνεχίζει στο τιµόνι του ΔΝΤ
Τι συµβαίνει στις αγορές; Πέντε θεωρίες για το χάος
Τελικά τι συµβαίνει µε την Deutsche Bank;

Η ΟΠΑΠ σύµµαχος της κυπριακής κοινωνίας
Άρεσε η ΗR λύση της SAP
Η KPMG στηρίζει τον σύνδεσµο «Ευ-ζω»
Το ABX φέρνει την επανάσταση στην αγορά πολύτιµων

µετάλλων
Νέες κυρτές οθόνες παρουσίασε η Samsung
€462.595,47 από το Συνεργατισµό προς το Ίδρυµα

Ραδιοµαραθωνίου
LIDL: Στην Κύπρο ό,τι αξίζει, φαίνεται
Ξενάγηση αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήµιου στο

MIC
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Ενα λυγισµένο σίδερο
σκότωσε τον Π. Παντελίδη

Αστυνοµία -ΕΦ
διερευνούν για ληστεία
τυφεκίου

ΥΠΟΙΚ παρουσίασε τα Ν/Σ
για τη cyta

Δωδεκάωρη απεργία
νοσηλευτών

Στο Δικαστήριο δύο
ποδοσφαιριστές
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Εταίρος σε Πρόγραµµα για νέους επιχειρηµατίες το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας
Πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Erasmus+

Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας θα συµµετέχει ως εταίρος σε πρόγραµµα που αφορά τις νεαρές επιχειρηµατικές ικανότητες σε σχέση µε την τεχνολογία των
επικοινωνιών, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Erasmus+. Αυτό το πρόγραµµα είναι τριετές, καθοδηγείται από το «aNTIC Pays Basque» (Γαλλία), ενώ
συµπεριλαµβάνει εταίρους από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Κύπρο, Γαλλία, Δανία και Αυστρία.
Πώς µπορεί µια ψηφιακή προσέγγιση να ενθαρρύνει τους νέους και τις νέες να γίνουν οι επιχειρηµατίες του µέλλοντος και να υπερνικήσουν την οικονοµική κρίση;
Αυτή, είναι η πρόκληση που έχει θέσει το «aNTIC Pays Basque» µαζί µε τους Ευρωπαίους εταίρους. Για να ανταποκριθούν οι νέοι σε αυτήν την πρόκληση, οι
υπεύθυνοι του Προγράµµατος YESict  έχουν σχεδιάσει µια πρωτότυπη ψηφιακή µέθοδο διδασκαλίας, η οποία θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς, να ενθαρρύνουν
την επιχειρηµατικότητα ανάµεσα στους µαθητές/τριες  ηλικίας από 11 – 15 ετών.

 

Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επηρεαστεί από την οικονοµική κρίση, µε αποτέλεσµα  τη µείωση της ανάπτυξης και την αύξηση της ανεργίας.
Επακόλουθο ήταν στην Ευρώπη να σηµειωθεί  µια στροφή προς την ανάπτυξη προγραµµάτων τα οποία ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και την πρωτοβουλία
στους νέους ανθρώπους, παρά στους ενήλικες, στους οποίους απευθύνονταν ως τώρα. Αν ένα άτοµο είναι επιχειρηµατικό ή όχι εξαρτάται από την νοοτροπία του και
όχι από το αν έχει συγκεκριµένες ικανότητες ή τεχνογνωσία. Αυτό  συνήθως αρχίζει σε νεαρή ηλικία. Το πρόγραµµα YESict στοχεύει στην άρση εµποδίων, όπως  ο
φόβος της ανάληψης ρίσκων, η περιορισµένη εµπειρία, ή η έλλειψη οικογενειακής στήριξης, που θα µπορούσαν να αποτρέψουν ένα νεαρό άτοµο από το να γίνει ένας
µελλοντικός επιχειρηµατίας. Το πρόγραµµα, θα χρησιµοποιήσει πρωτοποριακές µεθόδους διδασκαλίας και τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να κάνει την
εκµάθηση διασκεδαστική και να άρει εµπόδια.

 

Η κοινοπραξία αυτού του έργου, συµπεριλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, το Synthesis (Κύπρος), το MGEP (Ισπανία), τοVaeksthus Sjalland (Δανία), το FH
Joanneum University of Applied Sciences (Αυστρία) και το Ikastolen Elkartea (Ισπανία). Η εναρκτήρια συνάντηση αυτού του έργου έγινε στην Κοπεγχάγη  (Δανία), στις
10 και 11 Δεκεµβρίου, 2015.

EΙΔΗΣΕΙΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ SHOWBIZ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ VIDEO

Shurgard - Self-stockage
Votre box de stockage Shurgard à seulement 1€ le premier mois
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Σχετικά Άρθρα

  Ένας «Μικρός ‘Ηρως» στενά συνδεµένος µε την Κύπρο

  Παν. Λευκωσίας: Από τη Μουσουλµανική Αδελφότητα στο Ισλαµικό
Κράτος

  28/1 Ηµερίδα Πανεπιστηµίου Λευκωσίας: Τo µεταναστευτικό επί
τάπητος

  Το µοντέλο ακαδηµιών της West Ham αναλύθηκε στους Κύπριους
προπονητές

  Φοιτητές του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας ερµηνεύουν διάσηµους
µουσουργούς

 

Μέχρι τον Αύγουστο του 2018, το «aNTIC Pays Basque» θα συντονίζει τον σχεδιασµό πρωτοποριακών τρόπων αποτροπής και άρσης εµποδίων στην
επιχειρηµατικότητα και την πιλοτική εφαρµογή των εργαλείων που θα αναπτυχθούν.

 

Αυτά αναµένονται να συµπεριλαµβάνουν:

•  Εκπαιδευτικές µονάδες για νεαρά άτοµα και εκπαιδευτικούς

•  Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών ικανοτήτων νεαρών ατόµων

•  Ψηφιακά εργαλεία για τη στήριξη των εκπαιδευτικών µονάδων

•  Έναν οδηγό για την «εκπαίδευση του/της εκπαιδευτή/τριας», για να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να καταλάβουν πως µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία
και τις εκπαιδευτικές ενότητες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Δρ. Δέσπω Κτωρίδου, Τµήµα Διοίκησης και Διοίκησης Πληροφοριακών
Συστηµάτων, Σχολή Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, στο ktoridou.d@unic.ac.cy.

Tags: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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