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Η EY προσφέρει δωρεάν ένα νέο Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, σε όλους τους ανθρώπους της
 Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα βοηθήσει στην ενίσχυση της κατανόησης της
βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής παιδείας
 Ο τίτλος σπουδών παρέχεται δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους της EY,
ανεξαρτήτως βαθμού, θητείας στον οργανισμό ή γεωγραφικής περιοχής
 Νέα έρευνα διαπιστώνει ότι το 74% των ανθρώπων της EY θέλουν να συμμετέχουν
σε δράσεις που βοηθούν τις κοινότητες και το περιβάλλον
Η EY, σε συνεργασία με το Hult International Business School, παρουσίασαν ένα πλήρως
αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που απευθύνεται αποκλειστικά στους
312.000 ανθρώπους της EY παγκοσμίως. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, παρέχεται δωρεάν
και θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους ανθρώπους της EY, ανεξαρτήτως βαθμού, θητείας στον
οργανισμό ή γεωγραφικής περιοχής.
Ο νέος τίτλος σπουδών ανακοινώθηκε παράλληλα με μια πρόσφατη έρευνα μεταξύ των
ανθρώπων της EY σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία διαπίστωσε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα
(74%) θέλουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές
κοινότητές τους και στο περιβάλλον.
Το “EY Masters in Sustainability by Hult”, το πρώτο πτυχίο του είδους του, θα ενισχύσει
σημαντικά την κατανόηση των ανθρώπων της ΕΥ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής
παιδείας, και θα τους βοηθήσει να μετατρέψουν τις δεξιότητες που θα λάβουν σε νέες και
καινοτόμες υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκπαίδευση θα παρέχεται εξ ολοκλήρου
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διαδικτυακά και οι υποψήφιοι θα μπορούν να σπουδάζουν από οπουδήποτε στον κόσμο, με τον
ρυθμό που τους εξυπηρετεί.
Ο νέος τίτλος σπουδών απονέμεται από το Hult International Business School, το οποίο
φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην
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.
Το “EY Masters in Sustainability by Hult”, είναι το πιο πρόσφατο πτυχίο σε συνεργασία με το
Hult International Business School, που προσφέρεται εντελώς δωρεάν για όλους τους
ανθρώπους της EY. Το 2021, η EY και το Hult ανακοίνωσαν το “Masters in Business Analytics”,
ενώ, το 2020, εισήχθη το πρώτο πλήρως αναγνωρισμένο ψηφιακό εταιρικό πρόγραμμα Master
of Business Administration (MBA). Ήδη, το “EY Tech MBA by Hult”, έχει απονεμηθεί σε 55
στελέχη της EY σε όλον τον κόσμο.
Εκτός από την ενίσχυση της κλιματικής παιδείας μεταξύ των ανθρώπων της, η EY έχει
δεσμευτεί να επιταχύνει τις δράσεις της για το κλίμα. Το 2021, η EY πέτυχε αρνητικό
αποτύπωμα άνθρακα, ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού για
μηδενικές εκπομπές έως το 2025. Για να επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη, οι ομάδες της EY έχουν
θέσει τον φιλόδοξο στόχο να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα κατά 40% έως το 2025,
μέσω επτά βασικών ενεργειών.
Παράλληλα με το έργο που αναλαμβάνει ο οργανισμός για να γίνει πιο βιώσιμος, οι ομάδες της
EY συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να επενδύουν σε παγκόσμιες υπηρεσίες βιώσιμης
ανάπτυξης για τους πελάτες της EY. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα με
γνώμονα την αξία, βοηθώντας τους πελάτες της EY να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες που προκύπτουν από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απομάκρυνση από τον άνθρακα,
ενώ, παράλληλα, δημιουργούν αξία και την προστατεύουν.
Αναφερόμενος στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα είναι ένα από τα καθοριστικά ζητήματα της εποχής μας,
μια κορυφαία πρόκληση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για την ανθρωπότητα. Στην EY είμαστε
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αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στην παγκόσμια προσπάθεια για την οικοδόμηση
ενός πιο βιώσιμου κόσμου. Το νέο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με ένα πρακτικό και
εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών βιωσιμότητας, είναι το πρώτο στο είδος του και μια
εξαιρετική ευκαιρία για τους ανθρώπους μας να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες
και την κατανόησή τους. Θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους που
έχουμε θέσει και θα μας επιτρέψει να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας πιο αποτελεσματικά στην
αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν».
- τέλος -
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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.
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