
                                                                                                         

 
 
 
 

Προκήρυξη Υποτροφιών από την Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) Hellas 
για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Shipping του 

ALBA Graduate Business School, the American College of Greece 
 
 

Η WISTA Hellas και το ALBA Graduate Business School, the American College of Greece συνεχίζουν την πρωτοβουλία “Women in 

Shipping Scholarship Series”, η οποία ξεκίνησε το 2006, και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  

Αναγνωρίζοντας τη συνεχή αύξηση και τη σημασία των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της ναυτιλίας,  η WISTA Hellas, σε 

συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, the American College of Greece, προσφέρει δύο μερικές υποτροφίες με τη 

μορφή της οικονομικής ενίσχυσης (50% των διδάκτρων) σε δύο γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της ναυτιλίας . 

H πρωτοβουλία για την σειρά υποτροφιών συμπίπτει με έναν από τους κύριους στόχους της WISTA Hellas, την υποστήριξη των 

γυναικών που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία στο ναυτιλιακό τομέα και την παροχή ευκαιριών  

για εκπαίδευση και δικτύωση των γυναικών που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα. 

Οι υποτροφίες αφορούν τα δύο προγράμματα του ALBA, το MBA in Shipping και το MSc in Shipping Management , για την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. (Το συνολικό κόστος για το MBA in Shipping είναι €19,750 ενώ για το MSc in Shipping 

Management €12,500).  

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 29/06/2018 και τα αποτελέσματα της θα ανακοινωθούν στα 

μέσα Ιουλίου. Η αίτηση γίνεται OnLine -https://applications.alba.edu.gr/. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική 

επιλογή θα γίνει από το ALBA με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σε συνεργασία με τη WISTA Hellas. 

Μέσα από ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών  και πρακτικών γνώσεων, το MBA in Shipping παρέχει στους φοιτητές όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα ρίχνει ιδιαίτερο 

βάρος στην ηγεσία και τις στρατηγικές ικανότητες διαχείρισης. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου με εργασιακή 

εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών καθώς επίσης και σε Ά πλοιάρχους και Ά μηχανικούς. Περισσότερες πληροφορίες στο: 
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/mba/mba-in-shipping/  

Το MSc in Shipping Management  παρέχει μία σφαιρική και σε βάθος γνώση των πρακτικών και επιστημονικών θεμάτων που 

απασχολούν μία ναυτιλιακή επιχείρηση όπως: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πλοίου, Ναυτιλιακή Οικονομική 

και Χρηματοοικονομική, Ναυλώσεις, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Στρατηγική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

κτλ. Απευθύνεται κυρίως σε νέους απόφοιτους πρώτου πτυχίου αλλά και νέους επαγγελματίες που θέλουν να εισέρθουν στο 

χώρο της ναυτιλίας καθώς επίσης και σε πλοιάρχους και  μηχανικούς που επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στη στεριά. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-in-shipping-management/  

 

 

Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων (επιγραμματικά): 
• Η υποτροφία αφορά  γυναίκες που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον τομέα της ναυτιλίας 
• Κατώτατο όριο ηλικίας: 25 ετών 
•Πτυχίο πανεπιστημίου σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο ή ισοδύναμο επαγγελματικό τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας – Αφορά αποκλειστικά  το MBA  
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
• Δύο συστατικές επιστολές από εργοδότες ή / και καθηγητές 
• Ικανοποιητική απόδοση σε  προσωπική συνέντευξη 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τους υποψήφιους να είναι μέλη της WISTA  

 

 

 

 

https://talos.alba.edu.gr/owa/redir.aspx?C=b8dc6ed4851e470681b9a91a0b80ebf0&URL=https%3a%2f%2fapplications.alba.edu.gr%2f
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/mba/mba-in-shipping/
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-in-shipping-management/


                                                                                                         

 

 

 

 

Κριτήρια ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Για τους υποψηφίους  ίσων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, προτεραιότητα θα δοθεί σε: 
• Υποψηφίους με χαμηλό εισόδημα  
• Άτομα με ειδικές ανάγκες 
• Γυναίκες με 3 ή περισσότερα παιδιά ή με ένα παιδί με ειδικές ανάγκες 

 

 

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής του ALBA για το MBA in Shipping και για το MSc in Shipping Management στο: 

http://www.alba.acg.edu/media/3049/general-info-for-admission-20182019mbas.pdf  

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σπύρο Βουγιούς (Academic Director of 

the Shipping Programs), e-mail: svougious@alba.acg.edu  

 

Σχετικά με το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece  

Το ALBA είναι το Graduate Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένα 

από τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Business Schools. Ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της ελληνικής επιχειρηματικής 

κοινότητας του Σ.Ε.Β. της Ε.Ε.Δ.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.alba.acg.edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alba.acg.edu/media/3049/general-info-for-admission-20182019mbas.pdf
mailto:svougious@alba.acg.edu
http://www.alba.acg.edu/


                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 

Two partial Scholarships offered by WISTA Hellas for Postgraduate Programs in Shipping  
at ALBA Graduate Business School, the American College of Greece 

 
 
ALBA Graduate Business School, the American College of Greece and Women's International Shipping and Trading Association 
(WISTA) Hellas proudly continue for the upcoming academic year 2018-2019, the “Women in Shipping Scholarship Series”, 
which started in 2006. 

Recognizing the continuous increase and importance of women working in the maritime sector, WISTA Hellas, in collaboration 

with ALBA Graduate Business School, offers two partial scholarships in the form of financial aid (50% of the tuition fees) to two 

women working in the maritime sector for the ALBA MBA in Shipping Program or the MSc in Shipping Management program, for 

the academic year 2015-2016. (Total cost for the ALBA MBA in Shipping Program is €19,750 while for the MSc in Shipping 

Management is €12,500). 

The “Women in Shipping Scholarship Series” coincides with one of the main objectives of WISTA Hellas, to support women that 
wish to pursue a professional career in the maritime sector and promote the continuing education and networking opportunities 
of women involved in shipping.  
 
The deadline for the two scholarships expires on 29.06.2018 and results will be announced in mid-July. Application can be 
submitted online at https://applications.alba.edu.gr. Note that final selection will be made from ALBA based on a ranking of 
candidates and in collaboration with WISTA Hellas  

 
Through a combination of academic rigor with practical knowledge, the ALBA MBA in shipping program provides students with 
the ability to make sound and timely decisions and to cope under pressure in the rapidly changing shipping environment. More 
than that, the program invests heavily in leadership and strategic management competencies, which are particularly relevant 
both as personal advantages and as essential resources for companies in this sector. More information can be found at 
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/mba/mba-in-shipping/  
 
The MSc in Shipping Management is designed to develop professionals equipped with the skills, knowledge and expertise 
required for a successful career in the demanding and highly competitive world of Shipping.  
The program provides students with a holistic and in depth knowledge of the most important issues in modern commercial 
shipping. Students will gain solid foundations of ship management, maritime economics, ship technology, chartering, maritime 
law, insurance, risk and strategic management, which are particularly relevant for companies in this sector. Read more about the 
program at http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-in-shipping-management/  
 
Who should apply - Admission Criteria: The following persons are entitled to apply for the Scholarships: 

 Women working (or wish to work) in the maritime sector  

 Minimum age: 25 years old  

 Holders of bachelor's degrees in a relevant discipline or an equivalent professional qualification from an accredited 
Institution, including Merchant Marine Academies.  

 At least three years of work experience - for the MBA only 

 Fluency in English  

 Two strong recommendations from employers and/or professors 

 Satisfactory performance in a personal interview 
 
NOTE: Being a WISTA member is not a prerequisite in order to apply. 
 
 
 
 
 

https://applications.alba.edu.gr/
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/mba/mba-in-shipping/
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-in-shipping-management/


                                                                                                         

 
 
 

 
Priority Criteria: Upon complying with the minimum standards given above, for candidates of equal qualifications, priority will 

be given to: 

 Low income persons  

 Persons with special needs  

 Women with 3 or more children or with a child with special needs 
 
 
 
Interested parties may see the selection criteria for the ALBA MBA in Shipping and the MSc in Shipping Management at: 
http://www.alba.acg.edu/media/3049/general-info-for-admission-20182019mbas.pdf  
  
  
For more information you can contact Mr. Spyros Vougious (Academic Director of the Shipping Programs), e-mail: 
svougious@alba.acg.edu  
 

About ALBA Graduate Business School at the American College of Greece  
ALBA is the Graduate Business School of The American College if Greece. A not-for-profit organization, ALBA strives for 
excellence, quality and continuous innovation in research and teaching. It was founded in 1992 and operates under the auspices 
of the business community (ΣΕΒ), (ΕΕΔΕ) and (ΕΒΕΑ).  More information about ALBA at: www.alba.acg.edu  

http://www.alba.acg.edu/media/3049/general-info-for-admission-20182019mbas.pdf
mailto:svougious@alba.acg.edu
http://www.alba.acg.edu/

