
 

Ernst & Young Cyprus Ltd 
Jean Nouvel Tower 
6 Stasinou Avenue 
P.O.Box 21656 
1511 Nicosia, Cyprus 

 Tel:  +357 22209999 
Fax: +357 22209998 
ey.com/cy 

 

Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2020 

Η ΕΥ ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου πλήρως διαδικτυακού 

προγράμματος MBA για όλους τους εργαζόμενούς της   

 Το πρωτοποριακό νέο πρόγραμμα MBA της EY σε συνεργασία με το Hult 

International Business School εστιάζει στην τεχνολογία και τις ηγετικές και 

επιχειρηματικές δεξιότητες 

 Ολόκληρο το πρόγραμμα θα παρέχεται διαδικτυακά, ακολουθώντας την ευρύτερη 

τάση για μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 

 Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους υπαλλήλους της EY, 

ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας ή τόπου διαμονής 

 

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

πλήρως αναγνωρισμένο διαδικτυακό εταιρικό πρόγραμμα Master of Business Administration 

(MBA). Ακολουθώντας την δέσμευση της EY για μια εταιρική κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς 

και διακρίσεις, το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο σύνολο των 284.000 υπαλλήλων 

της EY σε περισσότερες από 150 χώρες, εντελώς δωρεάν. 

Το Tech MBA της EY, που παρέχεται από το Hult, εστιάζει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους 

της EY να αναπτύξουν τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, αλλά και το εύρος των δεξιοτήτων, ώστε 

να μπορούν να εξερευνήσουν τους νέους τρόπους εργασίας και να αντεπεξέλθουν ευκολότερα 

στις προκλήσεις της εποχής. Το πρόγραμμα διατίθεται πλήρως διαδικτυακά, αντανακλώντας τη 

γενικότερη μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, λόγω της πανδημίας του COVID-19, στη 

διάρκεια της οποίας η EY σημείωσε μια αύξηση της τάξης του 40% στη χρήση των 

διαδικτυακών εργαλείων εκπαίδευσης που παρέχει.  

Οι άνθρωποι της EY που θα παρακολουθήσουν το MBA, θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό 

τους προσωπικό πρόγραμμα, διαλέγοντας μαθήματα από ένα εύρος κλάδων, από την τεχνητή 
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νοημοσύνη (AI), το blockchain και την αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών (RPA), έως και 

την ευημερία των εργαζομένων, την διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη, και τις βιώσιμες 

επιχειρηματικές πρακτικές.  

Το πρόγραμμα παρέχεται από το Hult International Business School, το οποίο φημίζεται για τον 

τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων, και την προσήλωσή του στην εκμάθηση πρακτικών γνώσεων. Το Hult είναι το 

πρώτο business school των ΗΠΑ που είναι τριπλά διαπιστευμένο, ενώ κατατάσσεται 

επανειλημμένα ανάμεσα στα κορυφαία business schools του κόσμου.  

Το MBA δρα συμπληρωματικά προς τα EY Badges, μέσω των οποίων οι άνθρωποι της EY 

αποκτούν, διαδικτυακά, πιστοποιήσεις σε δεξιότητες του μέλλοντος, μαθαίνοντας και 

εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους στην πράξη. Προκειμένου να αποκτήσουν το EY Tech MBA από 

το Hult, οι εργαζόμενοι της EY θα πρέπει να ολοκληρώσουν 16 προγράμματα Badges, από ένα 

εύρος θεματολογιών, όπως η τεχνολογία, η ηγεσία και τα επιχειρηματικά θέματα, καθώς επίσης 

να εκπονήσουν και μια τελική εργασία. Συνολικά, θα πρέπει να αφιερώσουν στο πρόγραμμα 

περισσότερες από 300 ώρες. 

Ο David Barker, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου και Corporate Finance Leader στο 

Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών για την περιφέρεια της Κεντρικής, 

Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) της EY, αναφέρει: «Οι 

δεξιότητες των ανθρώπων μας και η ικανότητά τους να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

στους πελάτες μας είναι αυτό που διαφοροποιεί την EY σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Το EY Tech MBA της Hult είναι ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειές μας να 

στηρίξουμε τους ανθρώπους μας για να αναπτύξουν περαιτέρω επιχειρηματική σκέψη και να 

αξιοποιήσουν τη δύναμη των νέων τεχνολογιών, ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες μας να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για την EY και τους 

ανθρώπους της.» 

- τέλος- 
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Για περισσότερες πληροφορίες:  

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

 

Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Εταιρική Στρατηγική και Συναλλαγές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών 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.  

 
 

-τέλος- 
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