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 (ACG) και αποτελεί πλέον το Graduate Business
School του ACG. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://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 2019-2020.
(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-inshipping/
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-inshipping-management/
Τα κριτήρια επιλογής για τις υποτροφίες είναι εκείνα που αφορούν σε όλα τα ακαδημαϊκά
προγράμματα του Alba συν επιπλέον υψηλόβαθμο S.G.C.
(Δείτε τα κριτήρια επιλογής του Alba εδώ
http://www.alba.acg.edu/studying-atalba/admission-requirements/

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 26/7/2019 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

Alba Graduate Business School, The American College of Greece offers, though the
Hellenic Shipbrokers Association, four partial scholarships in the form of financial aid
(two 50% scholarships of the tuition fees and two 25% scholarships of the tuition
fees) to four graduates of the S.G.C. (SHIPBROKING GNOSIS CERTIFICATE).
The scholarships are open to all S.G.C. graduates with high Average Grade who wish
to apply for the Alba MBA in Shipping Program and/or the MSc in Shipping
Management Program, for the academic year 2019-2020
Who should apply - Admission Criteria
The following persons are entitled to apply for the Scholarships:

Holders of Shipbroking Gnosis Certificate

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

Fluency in English

For the MBA only, at least three years of work experience in the maritimeoriented sector

For the MBA only , a minimum GMAT score of 550 is expected

Two strong recommendations from employers and/or professors

Satisfactory performance in a personal interview
Deadline for application (for the specific scholarship only): 26/7/2019
For more information on the MBA in Shipping and the MSc in Shipping Management
Programs you may contact Ms. Marilia Koukou, tel.: +30 210 896 4531, e-mail:
mkoukou@alba.acg.edu

