
ΔΙΑΘΕΣΗ 200 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 50%  
& ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΩΣ 40% 

Ιούλιος – Αύγουστος 2017 
 

 Το Mediterranean College στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 40 χρόνια 
λειτουργίας του στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα σε 200 νέους & νέες να 
σπουδάσουν με υποτροφία 50%.  
 

 Οι υποτροφίες 50% αφορούν στα παρακάτω προγράμματα σπουδών:  

 MSc Marketing Management  

 MA Education: Special Educational Needs & Disabilities 

 MA Education: Leadership & Management 

 MSc International Hospitality Management  

 MSc Advanced Computer Networks 

 MSc Civil Engineering and Construction 

 BA (Hons) Business Management (Shipping) 

 BSc (Hons) Speech Pathology & Therapy 
 

 Υποψήφιοι για τις υποτροφίες 50% είναι: 
o Απόφοιτοι Λυκείου με ελάχιστο βαθμό Απολυτηρίου 15/20 (για 

προγράμματα Bachelor) 
o Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (για 

προγράμματα Master) 
o Γνώστες Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 

 Υποψήφιοι στα παραπάνω προγράμματα που δεν πληρούν τις παραπάνω 
ακαδημαϊκές προϋποθέσεις ή ενδιαφερόμενοι για προγράμματα σπουδών που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, μπαίνουν σε αξιολόγηση και 
διεκδικούν επιδοτήσεις διδάκτρων έως 40%, με βάση ακαδημαϊκά ή κοινωνικο-
οικονομικά κριτήρια, κατόπιν συνέντευξης. 
 

 Οι υποτροφίες 50% και οι επιδοτήσεις διδάκτρων έως 40% αφορούν αποκλειστικά 
στα δίδακτρα του Mediterranean College και ισχύουν για το 1ο έτος σπουδών στα 
προγράμματα Bachelor και στα προγράμματα Master μερικής φοίτησης (part-time). 
Βάσει καλής ακαδημαϊκής επίδοσης (Μ.Ο Βαθμολογίας 65%), δύναται  να 
ισχύσουν και στα επόμενα έτη σπουδών. Οι υποτροφίες/ επιδοτήσεις δεν 
περιλαμβάνουν το τέλος αίτησης (application fee), τα τέλη εγγραφής στο 
συνεργαζόμενο Βρετανικό Πανεπιστήμιο (University of Derby ή Manchester 
Metropolitan University) καθώς και πάσης φύσεως άλλο τέλος (fee).  
 

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017. Η διάθεση των 
υποτροφιών & επιδοτήσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει σειρά προτεραιότητας, 
βάσει ημερομηνίας αίτησης συμμετοχής. 
 

 Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη διαδικασία αξιολόγησης υποτροφιών και 
επιδοτήσεων εξαιρούνται οι  υπάλληλοι του Mediterranean College, οι συγγενείς 
αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί 
σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Mediterranean College, καθώς και τα ανίκανα 
προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.  
 

http://www.medcollege.edu.gr/courses/%CE%BCsc-marketing-management/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/ma-education-special-educational-needs-disabilities/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/ma-education-leadership-management/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-international-hospitality-management/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-advanced-computer-networks/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-civil-engineering-construction/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/ba-hons-business-management-shipping/
http://www.medcollege.edu.gr/courses/bsc-hons-speech-pathology-therapy/


 Η επικοινωνία με τους υποψηφίους για την αξιολόγηση & τη διάθεση των 
υποτροφιών/ επιδοτήσεων θα γίνει τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) από το Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι 
έχουν δηλώσει. 

 

 Προϋπόθεση για την χρήση των υποτροφιών και των επιδοτήσεων διδάκτρων 
εκπαίδευσης στα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών είναι οι δικαιούχοι να 
πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά. 
 

 Οι υποτροφίες και επιδοτήσεις διδάκτρων ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
18.   


