Προκήρυξη Υποτροφιών από τον Hellenic Shipbrokers Association (H.S.A.)
για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Shipping του
ALBA Graduate Business School, The American College of Greece
(Αποκλειστικά για αποφοίτους του Shipbroking Gnosis Certificate S.G.C.)
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ναυλομεσιτών συνεχίζει τη συνεργασία του με το ALBA Graduate Business School, The American
College of Greece (ALBA) και προκηρύσσει δύο μερικές υποτροφίες της τάξεως του 50% και δύο μερικές υποτροφίες της
τάξεως του 25% για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για τους αποφοίτους του S.G.C.
Το ALBA 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. Το Δεκέμβριο
του 2011 το ALBA εισήλθε σε στρατηγική συμμαχία με το American College of Greece (A.C.G.) και αποτελεί πλέον το
Graduate Business School του A.C.G. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.alba.acg.edu
Οι υποτροφίες αφορούν τα δύο πιστοποιημένα από τον H.S.A. προγράμματα του ALBA, το MBA in Shipping και το MSc in
Shipping Management για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. (Το συνολικό κόστος για το MSc in Shipping Management
είναι €12,500 ενώ για το MBA in Shipping €19,750).
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 δίνει
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/degreeprograms/masters/msc-in-shipping-management/
Τα κριτήρια επιλογής για τις υποτροφίες είναι εκείνα που αφορούν σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA συν
επιπλέον υψηλόβαθμο S.G.C..
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 27/7/2018 και 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 και σε συνεργασία με τον H.S.A.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρίλια Κούκου (Shipping
Programs Manager), τηλ.: 210 8964531 (εσωτ. 2265), e-mail: mkoukou@alba.acg.edu

