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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, στο πλαίσιο του στρατηγικού της πυλώνα
“Διεθνής Αναγνώριση και Ποικιλομορφία”, συγκρότησε το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, με σκοπό τη
συνεχή αλληλεπίδραση της Σχολής με το διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο, για τη διατήρηση της
αριστείας και την επίτευξη των στόχων της στην έρευνα, στη διδασκαλία και στην κοινωνική
συνεισφορά.
Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου απαρτίζεται από διακεκριμένους και διακεκριμένες ακαδημαϊκούς που
χαίρουν ευρείας αναγνώρισης για το άριστο ερευνητικό και διδακτικό έργο που επιτελούν σε
ξένα κορυφαία πανεπιστήμια όπου εργάζονται. Είναι εξίσου μεγάλη η τιμή που την πρόσκληση
να συμμετάσχει στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Σχολής αποδέχτηκε, επίσης, με ευχαρίστηση ο
Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών (2010) και μέλος του
ακαδημαϊκού προσωπικού της ΣΟΕΔ. H πρώτη συνεδρία του νεοσύστατου Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, κατά την οποία συζητήθηκαν,
μεταξύ άλλων, θέματα που, αφενός, άπτονται της στρατηγικής της ΣΟΕΔ και, αφετέρου,
επιδιώκουν την προοπτική στενής συνεργασίας της Σχολής με εξέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εξωτερικού.
Στη συνεδρία παρέστη και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου χαιρετίζοντας την
πρωτοβουλία της Σχολής να ιδρύσει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. Απηύθυνε τις ευχαριστίες του
προς τα μέλη για την άμεση αποδοχή τους να συμμετέχουν στο εν λόγω σώμα, του οποίου τα
οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην Σχολή, αλλά επεκτείνονται και σε ολόκληρο το
Πανεπιστήμιο. Ο Κοσμήτορας παραχώρησε σύντομη παρουσίαση της δομής και του έργου της
Σχολής και μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων αναπτύχθηκε από τα μέλη
σχετικά με τις προκλήσεις και ευκαιρίες της Σχολής. Καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες
σχετικά με στρατηγικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης της Σχολής
μέσω της ενθάρρυνσης συνεργασίας με ακαδημαϊκούς του εξωτερικού, και της ενίσχυσης των
διδακτορικών προγραμμάτων που προσφέρει η Σχολή, μεταξύ άλλων. Ιδιαίτερη έμφαση
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δόθηκε, επιπλέον, στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης που λαμβάνει η Σχολή για την
πραγμάτωση των δραστηριοτήτων της, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσέλκυση
χορηγιών από εξωτερικά ιδρύματα και ξένους οργανισμούς.
Ο Κοσμήτορας, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής και οι Προέδροι των Τμημάτων
ανέφεραν ότι αναμφίβολα, η τεχνογνωσία, η εμπειρογνωμοσύνη και οι τεκμηριωμένες
συστάσεις των μελών του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΣΟΕΔ θα διαδραματίσουν καταλυτικό
ρόλο για το σύνολο της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας της Σχολής. Η συνεργασία με
ξένους ακαδημαϊκούς, άλλωστε, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για την ευρεία αναγνώριση του
έργου της ΣΟΕΔ που κρίνεται τόσο καταλυτική για την ενίσχυση όλων των στρατηγικών της
πυλώνων “GREAT”. Ως εκ τούτου, είναι μεγάλη τιμή για τη Σχολή ακαδημαϊκοί κορυφαίων
πανεπιστημίων να εμπλέκονται ενεργά στο στρατηγικό της σχεδιασμό παρέχοντας στη Σχολή τις
διευρυμένες επιστημονικές τους γνώσεις και εμπειρίες ως πρώτες ύλες. Τέλος, μέσω αυτής της
επωφελούς συνεργασίας, η ΣΟΕΔ, ως ανώτερη Σχολή που εδρεύει στην Κύπρο, επιτυγχάνει,
επίσης, την ευθυγράμμιση του έργου της με τα διεθνή πρότυπα, που τοποθετούν σε ισχύουσα
θέση σήμερα διάφορα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Σχολής (UCY FEM Academic Council) αποτελείται από τους:
1. Barth Mary, Stanford University
2. Constantinides George, Chicago Booth School of Business, University of Chicago
3. Feldman Martha, School of Social Ecology, University of California, Irvine
4. Kumar Ravi, Marshall School of Business, University of Southern California
5. Sapra Haresh, Chicago Booth School of Business, University of Chicago
6. Shivakumar Lakshmanan, London Business School, University of London
7. Skreta Vasiliki, University of Texas at Austin
8. van Ours Jan, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
Μέλη Ex officio
1. Sir Πισσαρίδη Χριστόφορο, London School of Economics and Political Science και ΣΟΕΔ
2. Χαρίτου Ανδρέα, Κοσμήτορα ΣΟΕΔ
3. Χατζηγιάννη Κώστα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα ΣΟΕΔ
4. Καραμάνου Ειρήνη, Πρόεδρο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
5. Κληρίδη Σωφρόνη, Πρόεδρο Τμήματος Οικονομικών
6. Σωτηρίου Ανδρέα, Πρόεδρο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
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