
                                                                                                         

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Προκήρυξη Υποτροφιών από την  
Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) Hellas 

για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA in 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 2020-2021.  

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 το πρόγραμμα MBA in Shipping , για την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2020-2021.  

(Το συνολικό κόστος για το MBA in Shipping είναι €19,750).  

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 30/06/2020 και τα 

αποτελέσματα της θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιουλίου. Η αίτηση γίνεται OnLine -

http://www.campusweb.acg.edu/ICS/Admissions_ALBA/. 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/  

http://www.campusweb.acg.edu/ICS/Admissions_ALBA/
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/mba/mba-in-shipping/
http://www.alba.acg.edu/degree-programs/mba/mba-in-shipping/


                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
• 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  

 

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 στο:  

http://www.alba.acg.edu/studying-at-alba/admission-requirements/  

 

  

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον 

κ. Σπύρο Βουγιούς (Director Alba Shipping Programs), e-

mail: svougious@alba.acg.edu  

http://www.alba.acg.edu/studying-at-alba/admission-requirements/
mailto:svougious@alba.acg.edu

