Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το
International Community for Maritime and Ocean Professionals (SNAME)
Greek Section, προσφέρουν μία μερική υποτροφία της τάξης του 50% για το
πρόγραμμα MBA in Shipping και μία μερική υποτροφία της τάξης του 50%
για το πρόγραμμα MSc in Shipping Management για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021. (Το συνολικό κόστος για το MBA in Shipping ανέρχεται στα
€19,750 ενώ για το MSc in Shipping Management στα €12,500).
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.edu.gr/Academic/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-shippingmanagement
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 την
SNAME (Greek Section).

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής στο Alba
(eligibility criteria ) θα πρέπει παράλληλα με την υποβολή αίτησης να
ενημερώσουν το γραφείο των Ακαδημαϊκών του Alba ότι ενδιαφέρονται για
την υποτροφία “Alba-SNAME Scholarship” στέλνοντας e-mai στην Κα
Μαρίλια Κούκου mkoukou@alba.acg.edu .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
επικοινωνούν με τον κ. Σπύρο Βουγιούς (Director Shipping Programs), e-mail:
svougious@alba.acg.edu .

