ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο
Ναυτιλιακών Σπουδών

BSc in Maritime Studies

Γιατί Ναυτιλιακή Εκπαίδευση στην Κυπρο;

Θέλετε Πανεπιστημιακό Πτυχίο - Εφόδιο για εργασία σε έναν
από τους ισχυρότερους κλάδους της Κυπριακής Οικονομίας;
Ή εργάζεστε ήδη στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, στο Εμπόριο και τις
Μεταφορές και θέλετε να αναβαθμίσετε τις γνώσεις σας;
Αν ναι, βρίσκεστε στον κατάλληλο χώρο.
Το «Γιατί»…. με αριθμούς:

						
Πρόσφατη έρευνα του Ιουνίου 2013
έδειξε ότι το 98% των αποφοίτων μας ήδη εργοδοτείται σε μόνιμη
βάση, με τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται στο χώρο
της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick αποτελεί
Κλάδο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
με έδρα τη Λεμεσό. Όπως όλα τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα που
προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick, το Πτυχίο Ναυτιλιακών
Σπουδών (BSc in Maritime Studies) είναι πλήρως αναγνωρισμένο στην
Κύπρο, στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως.

- Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία
- Ναυτιλιακή Πολιτική
- Πολυτροπικές Μεταφορές
- Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών
- Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών

Το Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών (BSc in Maritime Studies) είναι επίσης
αναγνωρισμένο στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη βιομηχανία των
μεταφορών, ως το πρώτο πτυχίο του είδους του στην Κύπρο. Οι απόφοιτοι
του Τμήματος εργοδοτούνται επιτυχώς σε εταιρείες που εδρεύουν στην
Κύπρο και δραστηριοποιούνται στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών
και του διεθνούς εμπορίου. Οι απόφοιτοί μας εισέρχονται στην αγορά
εργασίας έχοντας ολοκληρώσει πλήρη κύκλο σπουδών στη διοίκηση
επιχειρήσεων, τα οικονομικά, τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά
την πληροφορική και το marketing. Πρόσθετα, οι απόφοιτοι έχουν
ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα
αντικειμένων που άπτονται της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς
εμπορίου, όπως:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών προετοιμάζει
τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της πραγματικής αγοράς,
μέσα από ένα συνδυασμό παρεχόμενης θεωρητικής ακαδημαϊκής και
πρακτικής κατάρτισης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου σπουδών. Το
διδακτικό προσωπικό συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση, την πρακτική
εμπειρία και την καθημερινή επαφή και ενασχόληση με τα σύγχρονα
ζητήματα της ναυτιλιακής αγοράς, παρέχοντας έτσι, το ιδανικό μίγμα
εκπαίδευσης στα αυριανά στελέχη της βιομηχανίας. Παράλληλα,
προσφέρονται πρακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και σεμιναριακής
εξειδίκευσης τα οποία εμπλουτίζουν το βασικό πρόγραμμα σπουδών και
ενδυναμώνουν τα προσόντα των φοιτητών, ώστε να προσαρμόζονται κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των μελλοντικών εργοδοτών
τους.

- Διαχείριση Πλοίων
- Logistics
- Ναυτικό Δίκαιο
- Ναυτασφάλιση
- Ναυλώσεις
- Ναυτιλιακή Οικονομία
- Ναυτιλιακή Λογιστική
- Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
- Ναυτιλιακή Πρακτόρευση
- Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στη Ναυτιλία

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν την επιλογή προσφοράς εργασίας
στους κλάδους της ναυτιλιακής και παραναυτιλιακής βιομηχανίας, η
οποία αποτελεί διαχρονικά σταθερό πυλώνα στήριξης της κυπριακής
οικονομίας, μέσα από τη δραστηριοποίηση πολλών μικρών, μεσαίων
και μεγάλων επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας. Ανάμεσα στις πλέον
αναγνωρίσιμες ευκαιρίες απασχόλησης του κλάδου συγκαταλέγονται οι
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πλοιοδιαχείρισης, οι επιχειρήσεις
εισαγωγών – εξαγωγών, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι διαμεταφορείς,
οι επιχειρήσεις πρακτόρευσης πλοίων, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,
καθώς και πλήθος άλλων επαγγελμάτων που κινούνται και σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

- Σύμφωνα με στοιχεία της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας, παρά την
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και συνεχιζόμενη αστάθεια, τα
έσοδα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία στην Κύπρο έχουν ανέλθει το
2012 σε 435 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, ποσό που μεταφράζεται σε 5%
του ΑΕΠ, από 428 εκ. ευρώ στα τέλη του 2011, Λαμβάνοντας υπόψη
την οικονομική συγκυρία που τοποθετεί την Κύπρο στη δυσκολότερη
οικονομική περίοδο εδώ και δεκαετίες, η ενίσχυση του ναυτιλιακού τομέα
καταδεικνύει τη σημαντική θετική του συνεισφορά στην οικονομία, αλλά
και τη δυναμική του ώστε να αποτελέσει μια από τις κυριότερες δυνάμεις
ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας.
Χωρίς αμφιβολία, η ναυτιλία και ο ενεργειακός τομέας αναμένεται να
αποτελέσουν τις ατμομηχανές ανάπτυξης για την αναζωογόνηση της
κυπριακής οικονομίας.
- Η Κύπρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης
πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιούνται
περίπου 150 εταιρείες πλοιοδιαχείρισης, καθώς και εταιρείες των
παραναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας απασχόληση σε μόνιμη
βάση. Το ύψος της ενεργού απασχόλησης κυμαίνεται περί τις 7.000
εργαζομένων στο σύνολο της ναυτιλιακής και μεταφορικής βιομηχανίας,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2.5% του συνολικού εργατικού
δυναμικού.
- Το 87% των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν Κυπριακά και Ευρωπαϊκά συμφέροντα,
απασχολώντας επιπλέον 50.000 ναυτικούς από τους οποίους περίπου
το 10% αναφέρεται σε Ευρωπαίους πολίτες.
- Η Λεμεσός αποτελεί ιδανικό προορισμό για ναυτιλιακές σπουδές
αφού στην πόλη εδρεύει και λειτουργεί η πλειοψηφία των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεντρώνει τον
κυριότερο όγκο ναυτιλιακών και διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων.
Παρέχεται έτσι η δυνατότητα και ευκαιρία στους φοιτητές να έλθουν
σε άμεση επαφή με τη βιομηχανία και τα στελέχη που λειτουργούν σ’
αυτή, να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους και να αποκτήσουν
συνδυαστικές εμπειρίες σημαντικές για την εξέλιξη και επαγγελματική
τους σταδιοδρομία.

- Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Frederick εξαιρούνται από σημαντικό αριθμό μαθημάτων από τις
εξετάσεις του Institute of Chartered Shipbrokers, UK.
- Η λειτουργία εντός της Ε.Ε παρέχει κάθε ευκαιρία προκειμένου η
Κύπρος να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τα πλεονεκτήματά της και να
εξελιχθεί περαιτέρω σε ένα ακόμη πιο δυναμικό ναυτιλιακό κέντρο,
μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων χρηματοδότησης
συναφών έργων.
- Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick
συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών οργανισμών, εταιρειών
και φορέων προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές του την αρτιότερη
δυνατή εκπαίδευση, εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία, με στόχο την
διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησής τους.
- Επιπρόσθετα, μετά τις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές
δυνατότητες της Κύπρου και την αναμενόμενη επιχειρηματική διεύρυνση
στον ενεργειακό τομέα, το πρόγραμμα καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό
ως εργαλείο εξειδίκευσης γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και
διεύρυνσης ευκαιριών απασχόλησης. Η Κύπρος εξελίσσεται ραγδαία
σε ένα νέο Ευρωπαϊκό σταυροδρόμι για δραστηριότητες εισαγωγών,
μεταφορτώσεων και εξαγωγών, ως σημαντικός εμπορικός κόμβος
μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής.
- Προκειμένου οι εργαζόμενοι φοιτητές να βοηθηθούν στην
παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών, το Τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών λειτουργεί καθημερινά, τις απογευματινές ώρες
(18:15 – 21:00).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία
του Τμήματος:
- Αντώνιος Φουρλάς, και
- Ισμήνη Χαραλάμπους
Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Frederick – Λεμεσός
Τηλ.: 25-730975 ή 25-730041
www.frederick.ac.cy | e-mail: info@frederick.ac.cy

Do you want a University Degree preparing you for employment in one of
Cyprus’s leading sectors? Or are you already working in Shipping, Transport,
Logistics and Trading industries?
Then here is the place for you. And here is why:
  
         A research conducted during
the summer of 2013 clearly shows that 98% of our graduates are today
fully employed, most of them within the shipping industry.
The Frederick University Department of Maritime Studies is part of the School of Economic Sciences and Administration and is based in the Limassol
campus. As with all programmes offered by Frederick University, the Bachelor of Science (BSc) in Maritime Studies is fully accredited and recognized
nationally, in the European Union as well as internationally.
The BSc in Maritime Studies is respected in the shipping and trading community, being the first programme of its kind in the Republic of Cyprus. Our
graduates are successfully employed in Cyprus-based international shipping and trading companies in general. They enter the labour market with a strong
background in core curriculum in business administration and organisation, economics, accounting, financial management, information systems and
marketing processes. Above all they graduate with a wide knowledge of all relevant dimensions of the vibrant world of international shipping as indicated
below:

- Ship Management
- Logistics
- Shipping Law
- Marine Insurance
- Chartering

- Maritime Economics
- Shipping Accounting
- Shipping Finance
- Port Agency
- Crew management

- Quality and Safety in Shipping
- Maritime Policy
- Intermodal Transportation
- Liner Trades
- Port and Terminal Operations     

A wide range of opportunities, in demanding and challenging posts, is available to graduates in the highly dynamic industries of shipping and trading and
its various sectors, consisting of many hundreds of large, medium and small firms. Among the career options are import and export business, ship management, underwriting, freight forwarding, port agency and management, ship broking, trade and ship finance, as well as a variety of other administrative
posts in the private and public sectors.

Why Shipping Education in Cyprus?
- According to the Central bank of Cyprus, despite the global financial
crisis, revenue from ship-management rose in 2012 to 435 million
euros, or 5 percent of GDP, from 428 million euros at the end of 2011.
Considering the most difficult economic period in decades the constant
and increasingly positive contribution of the Cypriot shipping industry to
the country’s economy proves that it is one of the most significant and
enduring financial contributors. Shipping industry along with the energy
sector is expected to be the dynamic driving force towards development
and economic recovery.
- Cyprus is one of the biggest ship management centres worldwide with a
total of around 150 ship management companies and companies with
shipping related activities operating in its territory, all with fully fledged
offices in the island. Approximately 7,000 shorebased people are employed within the Cyprus maritime cluster, representing approx. 2.5% of
the total gainfully employed population.
- Among the shipmanagement companies established and operating from
the Republic of Cyprus, 87% are controlled by Cypriot and EU interests.
These companies employ almost 50.000 seafarers of whom 10 per
cent are EU nationals.
- Limassol is an ideal location for maritime studies due to the multipurpose port and successful maritime business community, allowing the
student to gain first-hand experience of commercial marine operations.

- Frederick University graduates in Maritime Studies are exempted from a
number of ICS, UK (Institute of Chartered Shipbrokers) exams.
- The EU provides Cyprus with every opportunity to promote its many advantages in a substantial and viable shipping center to serve Cyprus, the
EU and the international shipping industry through studies and research.
- The Department of Maritime Studies collaborates with a number of local
shipping organizations for the purpose of providing students with practical experience as well as excellent employment prospects.
- Significant recent developments in the business and energy sectors in
Cyprus make this programme of studies especially relevant. The island
is fast becoming a new European hub for imports and re-exports activities linking Europe with the Far East in ways previously unexplored. At
the same time the energy sector in Cyprus is also developing rapidly.
Graduates of this programme will be positioned favourably in the local
labour market for the newly created employment opportunities.
- To enable students to attend the BSc in Maritime Studies programme
while they hold a full time job, the University operates evening sessions
between 18:15 – 21:00 hours.
For admissions information please contact
Mr Antonis Fourlas  and  Mrs Ismene Charalambous,
at Limassol Campus. Tel: 25-730975 or 25-730041
www.frederick.ac.cy | e-mail: info@frederick.ac.cy

