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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 8 Απριλίου 2022 

 

EY: Προσφέρει δωρεάν μεταπτυχιακό στα Business Analytics, για όλα 

τα στελέχη της παγκοσμίως 

 Νέο πρόγραμμα σπουδών με την πιστοποίηση του Hult International Business 
School, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη 
 

 Διαθέσιμο δωρεάν για όλα τα στελέχη της EY, ανεξαρτήτως θέσης ή τόπου 

εργασίας 

Η EY, σε συνεργασία με το Hult International Business School, ανακοίνωσε ένα 

ολοκαίνουργιο, πλήρως αναγνωρισμένο Masters στα Business Analytics, διαθέσιμο και στα 

312.000 στελέχη της EY παγκοσμίως, δωρεάν και ανεξαρτήτως θέσης, εμπειρίας ή τόπου 

εργασίας. 

 

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών “EY Masters in Business Analytics by Hult” – η πρώτη 

πιστοποίηση του είδους της – θα επεκτείνει σημαντικά τη γνώση και την κατανόηση των 

ανθρώπων της ΕΥ γύρω από τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη και θα τους βοηθήσει 

να μεταφράσουν αυτές τις δεξιότητες σε νέες και καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες του 

οργανισμού σε όλον τον κόσμο. Το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στο να 

βοηθήσει τους ανθρώπους της EY να αναπτύξουν τη νοοτροπία και τις δεξιότητες που θα 

τους επιτρέψουν να μεταβούν σε νέους τρόπους εργασίας με επίκεντρο την τεχνολογία, με 

όλη την εκπαιδευτική διαδικασία να παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. 

 

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Hult International Business School, το οποίο 

φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην 
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ανάπτυξη των δεξιοτήτων, καθώς και την προσήλωσή του στην εκμάθηση πρακτικών 

γνώσεων. Το Hult, ένα από τα διαχρονικά κορυφαία business schools παγκοσμίως, 

αποτελεί το πρώτο τριπλά διαπιστευμένο business school των ΗΠΑ.  

 

Η EY συνεχίζει να προσελκύει επαγγελματίες από τον χώρο της τεχνολογίας και των 

δεδομένων, οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τους 44.000 τεχνολόγους και τους 22.000 

επιστήμονες επεξεργασίας δεδομένων παγκοσμίως. Το “EY Masters in Business Analytics 

by Hult” εισάγεται παράλληλα με μια νέα εκστρατεία που αποσκοπεί στην προσέλκυση 

ακόμα περισσότερων ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας. 

 

Το πρόγραμμα “EY Masters in Business Analytics by Hult” βασίζεται στο πρόγραμμα “EY 

Badges”, μέσω των οποίων οι άνθρωποι της EY μπορούν να αποκτούν ψηφιακά 

διαπιστευτήρια σε δεξιότητες του μέλλοντος, εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις που 

λαμβάνουν. Για να αποκτήσουν το νέο Masters, τα στελέχη της EY θα πρέπει να 

συμπληρώσουν 12 Badges, που καλύπτουν τη διαχείριση δεδομένων, την τεχνητή 

νοημοσύνη, τις ηγετικές ικανότητες, την καινοτομία και την τεχνολογία. Οι υποψήφιοι θα 

πρέπει, επίσης, να ολοκληρώσουν δύο πρακτικές εργασίες – η μία θα επικεντρώνεται σε μια 

πρόκληση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα big data και η δεύτερη στη δημιουργία 

νέων επιχειρηματικών προϊόντων ή υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα. 

 

Μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι της EY έχουν αποκτήσει περισσότερα από 180.000 Badges, 

ένα σημαντικό ορόσημο, με badges που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών – από την 

τεχνητή νοημοσύνη έως τη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA), το blockchain, τη 

διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η EY ανακοίνωσε το 2020, το πρώτο πλήρως αναγνωρισμένο ψηφιακό 

εταιρικό πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA). Ο τίτλος σπουδών, επίσης 

σε συνεργασία με το Hult International Business School, έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα σε 

25 στελέχη της εταιρείας. 

 

https://www.ey.com/en_gr/careers/technology
https://www.ey.com/en_gr/careers/technology
https://www.ey.com/en_gr/careers/personalized-career-development
https://www.ey.com/en_gr/careers/personalized-career-development
https://www.ey.com/en_gl/tech-mba
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Σχολιάζοντας το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EY, ο Ronald Attard, Διευθύνων 

Σύμβουλος της EY Κύπρου, δήλωσε: «Η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 

υπηρεσιών μας και μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων που 

βιώνουν οι πελάτες μας. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα επιτρέψει στους ανθρώπους μας να 

αξιοποιήσουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, να αποκτήσουν κρίσιμες δεξιότητες στην 

τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα και να ενσωματώσουν ιδέες που θα τους βοηθήσουν να 

λύσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά προβλήματα του αύριο. Μέσω προγραμμάτων όπως αυτό 

υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε στους πελάτες μας τις απαντήσεις στα πιο περίπλοκα 

προβλήματα». 

 

-ends- 
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Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
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Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

Σχετικά με την ΕΥ 
 
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com. 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/

