
 

 

 

Το Alba Graduate Business School , The American College of Greece, για ένατη συνεχή χρονιά 

από το 2011, οπότε και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης και 

προσωπικής ανάπτυξης των στελεχών, προσφέρει στους εργαζόμενους σας, αλλά και στα 

παιδιά τους, μία σειρά Eταιρικών Yποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα κάτωθι 

προγράμματα1 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:  

 The ALBA MBA (full time mode and part time mode) 

 MBA in Shipping (full time mode and part time mode) 

 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 Resources Management2 

 

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα MBA είναι €19.750 και για τα MSc €12.500.  

Τα ποσοστά των Εταιρικών Υποτροφιών περιγράφονται παρακάτω και τίθενται σε εφαρμογή 

για οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών. Οι παρακάτω Εταιρικές 

Υποτροφίες ισχύουν μόνο για φέτος3.  

 Με την εγγραφή 2 στελεχών, Εταιρική Υποτροφία 30% στον καθένα  

 Με την εγγραφή 3 στελεχών και άνω, Εταιρική Υποτροφία 40% στον καθένα  

 

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας αποφασίσει να συμβάλει σε μέρος των διδάκτρων των 

στελεχών της, μπορεί να λάβει επιστροφή ενός σημαντικού ποσού από το λογαριασμό ΛΑΕΚ 

0.24%. Επίσης, εφόσον πρόκειται για εταιρεία-μέλος του ALBA, μπορεί να επωφεληθεί από τα 

επιπλέον δικαιώματα που έχει4.  

Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο υποψήφιος φοιτητής περιγράφονται στην ιστοσελίδα 

μας www.alba.acg.edu. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών, γίνεται 

αποκλειστικά από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. 

                                                           
 

  

 

 

http://www.alba.acg.edu/


Τα στελέχη σας που θα αποφασίσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει παράλληλα με 

αυτήν να αποστείλουν ένα email στην κα Αντωνίνα Καλκαβούρα στο 

Akalkavoura@alba.acg.edu, ενημερώνοντας για το όνομα της εταιρείας στην οποία εργάζονται 

καθώς και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρονται.  

 

 

 

1 Εφόσον το Alba Graduate Business School The American College of Greece ανακοινώσει νέα προγράμματα, πέραν αυτών που

αναφέρονται εδώ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε εάν εμπίπτουν στις προσφορές Εταιρικών

Υποτροφιών ή όχι ή εάν ισχύουν άλλες ειδικές προσφορές, όπως στο πρόγραμμα Executive MBA.

2 Όλα τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα του Alba Graduate Business School The American College of Greece, εκτός από το

MSc in Tourism Management και το MSc in Strategic Human Resources Management, έχουν έναρξη κάθε Σεπτέμβριο. Το MSc in

Tourism Management έχει έναρξη κάθε Οκτώβριο και το MSc in Strategic Human Resources Management έχει έναρξη κάθε

Ιανουάριο.

3 Όλες οι παραπάνω Εταιρικές Υποτροφίες ισχύουν για εγγραφές που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου 
2020. Επιπλέον εγγραφές από εκεί και πέρα θα έχουν την Εταιρική Υποτροφία, αν υπάρχει, όπως αυτή θα έχει 

διαμορφωθεί στις 10 Ιούλιου 2020. Συνεπώς, εάν δύο στελέχη μιας εταιρείας έχουν εγγραφεί έως τις 10 Ιουλίου 2020 και έχουν 

λάβει Εταιρική Υποτροφία 30% έκαστος, εάν έρθει και τρίτο στέλεχος της εταιρείας μετά από αυτή την ημερομηνία, το ποσοστό της 

Εταιρικής Υποτροφίας θα παραμείνει το ίδιο (30%) και για τους τρεις.

4 Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα κάτωθι:

 Εάν η εταιρεία συμβάλλει στη χρηματοδότηση των διδάκτρων, οι εκπτώσεις και Εταιρικές Υποτροφίες εφαρμόζονται στα

ονομαστικά δίδακτρα που αναλογούν στην κάθε πλευρά (εταιρεία, φοιτητής).

 Οι εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε τυχόν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση που μπορεί να κερδίσει κάποιος φοιτητής

ατομικά.

 Εάν η Εταιρική Υποτροφία που κερδίσει ο φοιτητής είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό από τυχόν υποτροφία ή οικονομική

ενίσχυση που έχει κερδίσει ο φοιτητής ατομικά, τότε υπερισχύει το ποσοστό της Εταιρικής Υποτροφίας και δεν ισχύουν τα
υπόλοιπα ποσοστά, ούτε λειτουργούν αθροιστικά.

 Το δικαίωμα μέλους των εταιρειών-μελών του ALBA εφαρμόζεται στο τελικό ποσό μετά την Εταιρική Υποτροφία.
Οι φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα μέλους των εταιρειών-μελών του ALBA.
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