
 

 
    

 

   

 

 

Προσφορά Υποτροφιών για τη φοίτηση αποφοίτων 

 του Professional Diploma in Digital Marketing  

 στα Ακαδημαϊκά Προγράμματα του 

 Alba Graduate Business School, The American College of Greece  

 

 

Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, προσφέρει 

στους αποφοίτους του Professional Diploma in Digital Marketing, 

Υποτροφία 20% για κάθε έναν απόφοιτο που επιθυμεί να φοιτήσει στα κάτωθι 

μεταπτυχιακά προγράμματαi για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα δίδακτρα 

των οποίων ανέρχονται στα €12.500:  

 MSc in International Business & Management  

 MSc in Finance  

 MSc in Shipping Management (full time mode and part time mode) 

 MSc in Business for Lawyers 

 MSc in Marketing  

 MSc in Entrepreneurship 

 MSc in Tourism Management (full time mode and part time mode) 

 MSc in Strategic Human Resource Management 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 29 Μαΐου 2020. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα κριτήρια που απαιτούνται, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίλα Ευσταθιάδη, τηλ.: 210 

8964531 (εσωτ. 2283), e-mail: lefstathiadi@alba.acg.edu. Πληροφορίες για τα 

Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.alba.acg.edu/. 

Κριτήρια Επιλογής: 

- Βασικός τίτλος σπουδών (Bachelor degree) 

- PPDM Diploma  

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ALBA τα παρακάτω: 

- Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατων 

έγχρωμων φωτογραφιών,  

- Δύο συστατικές επιστολές, 

- Επικυρωμένα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας και επικυρωμένο αντίγραφο του 

πτυχίου (από προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές αν υπάρχουν), 

- Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου 

Proficiency (συγκεκριμένα Proficiency of Cambridge or Proficiency of Michigan or MSU-

CELP Michigan State University Certificate of English Language Proficiency) ή TOEFL 

(ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 100) ή IELTS (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 

7.0) εκτός εάν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει σε αγγλόφωνο 

πανεπιστήμιο, 

- Τρεις εκθέσεις, 

- Αποδεικτικό κατάθεσης του μη επιστρέψιμου Application Fee (€60).  

 
Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από μία προσωπική συνέντευξη. 
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