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Χαιρετισμός κ. Κωνσταντίνου Χρυσοστομίδη, πρωτεύσαντα
μεταπτυχιακού φοιτητή του Προγράμματος ΜΒΑ

Όταν πριν δυο χρόνια έγινα δεκτός στο πρόγραμμα ΜΒΑ ξεκινούσα με τη
προοπτική ότι θα παρακολουθούσα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που
ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθήσει στην επαγγελματική μου ανέλιξη.

Το ταξίδι κράτησε 2 χρόνια, απαιτούσε οικογενειακές και προσωπικές θυσίες, και
πολλή σκληρή δουλειά, ειδικότερα για εμάς τους φοιτητές του επαγγελματικού
προγράμματος

που

έπρεπε

να

συνδυάσουμε

σπουδές,

επαγγελματική

σταδιοδρομία και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Σήμερα, δυο χρόνια μετά, στο σύνηθες ερώτημα: «αν άξιζε όλος αυτός ο κόπος
και οι προσπάθειες», είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω πως άξιζε και με το
παραπάνω.

Μέσα από το πρόγραμμα ΜΒΑ, αποκτήσαμε γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης, ήρθαμε σε άμεση επαφή με εξαίρετο
ακαδημαϊκό προσωπικό και αναπτύξαμε σχέσεις και συνεργασίες με άλλα
άτομα διαφορετικού ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υπόβαθρου.

Με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσαμε, είμαστε σίγουροι ότι
μπορούμε τώρα να ηγηθούμε αποτελεσματικότερα των οργανισμών μας και να

διαχειριστούμε κρίσιμα ζητήματα για την πορεία τους. Ιδιαίτερα σε τέτοιους
καιρούς κρίσεων που διανύουμε, με το ποσοστό της ανεργίας να αυξάνεται
ανησυχητικά, το ΜΒΑ αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
κάθε άτομο που φιλοδοξεί να αντεπεξέλθει και να διακριθεί στο σύγχρονο
επιχειρηματικό κόσμο.

Σήμερα, δυο χρόνια μετά, μέσα από ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες ζωής,
αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόγραμμα ΜΒΑ, μας έχει προσφέρει τα απαραίτητα
εφόδια για τη βελτίωση της ζωής μας, τόσο στο εργασιακό μας, όσο και στο
οικογενειακό και προσωπικό μας περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές - συνοδοιπόρους
μου, για τις αξέχαστες στιγμές που περάσαμε μαζί αυτά τα 2 χρόνια.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για τις πολύτιμες γνώσεις και
εμπειρίες που μας μετέδωσαν με ενθουσιασμό, κάνοντας το ταξίδι μας στη
μόρφωση ακόμα πιο ευχάριστη εμπειρία.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την κατανόηση και τη
σημαντική και πολύπλευρη υποστήριξη της σε όλη αυτήν τη προσπάθεια.

Κλείνοντας, θα ήθελα να προτρέψω όσους από εσάς δεν είχατε την ευκαιρία να
παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ να το πράξετε χωρίς δισταγμό και σας
βεβαιώνω ότι δε θα το μετανιώσετε!!!

Σας ευχαριστώ.

