Προκήρυξη Πλήρους Υποτροφίας NielsenIQ για το Πρόγραμμα MSc in Strategic HRM 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 το Πρόγραμμα MSc in Strategic HRM που έχει έναρξη τον Ιανουάριο του 2022, και
προκηρύσσει μία πλήρους φοίτησης υποτροφία για την κάλυψη των διδάκτρων με την ευγενική
χορηγία της εταιρείας NielsenIQ (NIELSEN CONSUMER ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.).
H εν’ λόγω υποτροφία προσφέρεται από τη NIELSENIQ στο πλαίσιο του παγκόσμιου
προγράμματος εταιρικής ευθύνης και αποτελεί απτή απόδειξη της υποστήριξης της εταιρείας στην
εκπαίδευση ως βασικό μέσο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Strategic HRM απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να
ακολουθήσουν μια καριέρα στον κλάδο προσφέροντας τους τη γνώση και τις δεξιότητες που
χρειάζονται τα στελέχη για να διαχειριστούν αποτελεσματικά και με επιτυχία τις προκλήσεις του
σύγχρονου επιχειρησιακού χώρου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα κριτήρια που απαιτούνται, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Νίνα Χρυσάφη, τηλ.: 210 89.64.531 (εσωτ.
2201), e-mail: mshrm@alba.acg.edu
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά περιγράφονται παρακάτω:
Κριτήρια Επιλογής:
- Πτυχίο (Bachelor degree) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
- Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου 7.0 και άνω)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Alba Graduate Business School, The American College
of Greece τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανόμενης μια φωτογραφίας προσώπου σε
ηλεκτρονική μορφή
- Δύο συστατικές επιστολές (είτε στην Αγγλική είτε και στην Ελληνική γλώσσα)
- 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 Certificateof English Language Proficiency) ή TOEFL (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία:
100 ) ή IELTS (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 6.5) εκτός εάν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές
σπουδές έχουν γίνει σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο,
- Τρεις Εκθέσεις (personal statement),
- Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος & άλλες πληροφορίες κοινωνικο-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 στην Αγγλική
γλώσσα.

