
  

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

 

Προκήρυξη Πλήρους Υποτροφίας NIELSEN για το Πρόγραμμα MSc in Entrepreneurship
του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece

 

 

Το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την

7η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Entrepreneurship που έχει έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2020, 

και προκηρύσσει μία πλήρους φοίτησης υποτροφία για την κάλυψη των διδάκτρων με την ευγενική χορηγία 

της εταιρείας NIELSEN.

H εν’ λόγω υποτροφία προσφέρεται από την NIELSEN στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής

ευθύνης και αποτελεί σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας ως 

βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Το MSc in Entrepreneurship απευθύνετε σε φοιτητές με ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα που πηγάζει
από την ανάγκη τους να δημιουργήσουν τη δική τους startup, να αποκτήσουν γνώσεις που θα
διασφαλίσουν το μέλλον της επιχείρησής τους, να εφοδιαστούν σύγχρονη γνώση για την διαχείριση της
οικογενειακής τους επιχείρησης και την διαμόρφωση μιας καριέρας στο επιχειρηματικό οικοσύστημα ή σε
καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι φοιτητές του προγράμματος προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά πεδία και
εμπειρία, πχ ψυχολόγοι, καλλιτέχνες, δημιουργεί μηχανικοί, γεωπόνοι, προγραμματιστές, δημιουργώντας
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εκπαίδευση μέσα από ομαδικές εργασίες και σηνδημιουγία.

Είμαστε περήφανοι για όλους μας τους αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο MSc in En-
trepreneurship τα τελευταία πέντε χρόνια. Και προσβλέπουμε με ανυπομονησία στα επόμενα χρόνια και
στην νέα γενιά επιχειρηματιών. Πιστοί στον σκοπό του Alba θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε στην
εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.
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Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

περιγράφονται παρακάτω:

Κριτήρια Επιλογής:

- Πτυχίο (Bachelor) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
- Ακαδημαϊκή επίδοση

- Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Alba τα παρακάτω:

- Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατων έγχρωμων
φωτογραφιών,

- Αίτηση για υποτροφία,
- Δύο συστατικές επιστολές,
- Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας και  Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πτυχίου (από

προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές αν υπάρχουν),
- Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποίησης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με 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
- Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και άλλες πληροφορίες κοικωνικο-οικονομικού

χαρακτήρα όπου χρειάζεται.
- Αποδεικτικό κατάθεσης του μη επιστρέψιμου Application Fee (€60). Για την καταβολή του μη

επιστρέψιμου Application Fee, θα πρέπει να υποβληθεί η συμπληρωμένη ακαδημαϊκή αίτηση, έτσι
ώστε να εκδοθεί και να αποσταλεί το μοναδικό BANKING ID NUMBER μέσω email.

 
 

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από μια προσωπική συνέντευξη 


