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Σε καλωσορίζουμε στο
Mediterranean College,

στο 1º ιδιωτικό πανεπιστημιακό 
Κολλέγιο της Ελλάδας, από το 1977! 
Πάνω από 40 χρόνια πρωτοστατούμε 
στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση, με 
προγράμματα σπουδών, συνεργασίες 
και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Σήμερα, σε συνεργασία με 
καταξιωμένα βρετανικά πανεπιστήμια 
και ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης, 
προσφέρουμε σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 60 προπτυχιακά, 
μεταπτυχιακά και προγράμματα 
επαγγελματικής εξειδίκευσης, μέσα 
από 8 Ακαδημαϊκές Σχολές.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε το 
κατάλληλο πλαίσιο, ώστε οι φοιτητές 
μας να αναπτύσσουν στο μέγιστο τις 
ικανότητές τους και να εξελίσσονται 
σε ολοκληρωμένους επιστήμονες και 
επιτυχημένους επαγγελματίες.

Και το πετυχαίνουμε! Γιατί επιλέγουμε 
συνειδητά να συνεργαζόμαστε με 
κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, να 
παρέχουμε αυτούσια τα προγράμματά 
τους στην Ελλάδα, με τη μέθοδο “fran-
chise” και να εφαρμόζουμε δίγλωσσο 
μοντέλο εκπαίδευσης.

Παράλληλα, με το ολοκληρωμένο 
σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης & 
αποκατάστασης “MC Employability 
Scheme®”, εξασφαλίζουμε ποσοστό 
απορρόφησης αποφοίτων >90%.

Γίνε κι εσύ μέλος μιας ζωντανής εκπαιδευτικής κοινότητας
2.000 φοιτητών & 17.000+ αποφοίτων και κάνε μαζί μας το επόμενο βήμα της 

ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σου διαδρομής.
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1977
Ιδρύεται το Me iterranean Colle e,
το 1  Ιδιωτικό Ελληνικό Αγγλόφωνο
Κολλέγιο στην Ελλάδα

1981
Επιτυγχάνει την 1  Μετεγγραφή
Φοιτητή σε Πανεπιστήμιο των ΠΑ 1988

Παρέχει τα πρώτα αγγλόφωνα
4ετή προγράμματα σπουδών,
με δυνατότητα μεταφοράς cre its
σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο
της Αγγλίας και των ΠΑ

1990
Προσφέρει το 1º Μ Α
στην Ελλάδα, σε συνεργασία
με το are o State ni ersity, ΠΑ

1992
Υπογράφει την 1  στην Ελλάδα
Συμφωνία Ακαδημαϊκής Δικαιόχρησης

ranchise  με ρετανικά Πανεπιστήμια
1994

Επεκτείνεται στο ιστορικό νεοκλασσικό
Μπάγκειον Μέγαρον  & πρωτοστατεί

στην αναβάθμιση της Πλ. μονοίας

1997
Αξιολογείται επιτυχώς από τον
Φορέα ality ss rance ency

 της ρετανίας
1999

Γίνεται το μεγαλύτερο πιστοποιημένο
κέντρο του E e cel στην Ελλάδα,
για την παροχή προγραμμάτων

i her ational iplomas 

2007
ραβεύει στην Ελλάδα την r. raciela

Chichilnis y, αρχιτέκτονα του πρωτοκόλλου
του Κιότο & υποψήφια για βραβείο
Νόμπελ ικονομικών

2004
Καθιερώνει τον Θεσμό nn al istin ishe
ect re , με προσκεκλημένο μιλητή τον
oam Choms y, Καθηγητή Γλωσσολογίας

& Φιλοσοφίας στο M

2009
αμβάνει επίσημη δεια δρυσης

& ειτουργίας Κολλεγίου, από το
Υπουργείο Παιδείας, σε Αθήνα
& Θεσσαλονίκη 

2010
Αναπτύσσει πολυεπίπεδη,
στρατηγική συνεργασία franchise
με το 30 ρετανικό πανεπιστήμιο,

ni ersity of erby
2013

Θεσμοθετεί το MC Employability
Scheme®, το 1  λοκληρωμένο
Σχέδιο Απασχολησιμότητας Φοιτητών
στην Ελλάδα

2000
Πιστοποιείται από το ritish

ccre itation Co ncil, ως ίδρυμα
που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση

2002
Ιδρύει Ακαδημαϊκό Συμβούλιο με
μέλη διεθνείς προσωπικότητες της
παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας

2015
Διακρίνεται ως το μοναδικό Κολλέγιο
στην Ελλάδα που λαμβάνει μηδενικές
επισημάνσεις στην αξιολόγησή του,
από το ality ss rance ency 
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ολλέ ιο στην
λλ δα
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∆ιασφάλιση Ποιότητας & ∆ιαπιστεύσεις Αναγνώριση Πτυχίου

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ε ασ αλίζουμε υ ηλή ποιότητα 
σπουδ ν  διδασκαλίας  ακαδημα κ ν  διοικητικ ν υπηρεσι ν  
ε μιλλων με εκείνων των κπαιδευτικ ν δρυμ των τριτο μιας 
εκπαίδευσης στη ρετανία

Το Me iterranean Colle e υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας
από 4 διαφορετικούς φορείς

λληνικό πουρ είο Παιδείας
ς αναγνωρισμένο Κολλέγιο 

εποπτευόμαστε & αδειοδοτούμαστε από
το Υπουργείο Παιδείας, για τα 
προγράμματα σπουδών, τις εγκαταστάσεις, 
τους καθηγητές και τις ακαδημαϊκές μας 
συνεργασίες Αρ. Αδείας 120863 2 9 13 
ΦΕΚ 2278 β 12 9 13 .

     
 

 ρετανικός ργανισμός Διασφάλισης 
Ποιότητας  είναι το αρμόδιο όργανο 
που εποπτεύει σε τακτική βάση τα 
βρετανικά πανεπιστήμια και τα 
συνεργαζόμενα με αυτά ιδρύματα, 
πιστοποιώντας ότι τηρούν τα οριζόμενα 
ακαδημαϊκά πρότυπα.  τελευταίος 
έλεγχος διεξήχθη στην Ελλάδα το 201 , 
με μια εξαιρετική αναφορά για το Me iter
ranean Colle e και το συνεργαζόμενο 

ni ersity of erby, για τα ποιοτικά 
stan ar s που εφαρμόζουμε.

   
Το ritish ccre itation Co ncil C , 
μέλος του E  E ropean ssociation
of ality ss rance in i her
E cation , είναι ο ανεξάρτητος φορέας 
του νωμένου ασιλείου, που για 
περισσότερο από 30 χρόνια καθορίζει    

α πτυχία  και  που 
χορη ούνται στους από οιτούς μας  
από τα συνερ αζόμενα Πανεπιστήμια  
ανα νωρίζονται ως επα ελματικ  
ιδοσύναμα με εκείνα των λληνικ ν 
Πανεπιστημίων

να ν ριση από το λληνικό ρ τος
 αναγνώριση των πτυχίων γίνεται μετά από 

αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ΑΤΕΕΝ  του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι αρμόδιο για 
την έκδοση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
πτυχίων και την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων.  αναγνώριση του ΑΤΕΕΝ 
εξασφαλίζει στους απόφοιτούς μας τα ίδια 
επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους 
Ελληνικών, δημόσιων πανεπιστημίων. 

να ν ριση από το  
ι απόφοιτοί μας αποκτούν αναγνώριση του 

πτυχίου τους από τον ρετανικό ργανισμό 
C ational eco nition nformation 

Centre , φορέα αντίστοιχο με τον ελληνικό 
Δ ΑΤΑΠ.  αναγνώριση  C πιστοποιεί 
ότι οι τίτλοι achelor και Master, που 
χορηγούνται μετά από φοίτηση στην Ελλάδα, 
είναι επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ισότιμοι με 
εκείνους που απονέμονται σε όσους 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη ρετανία. 

να ν ριση από τους πα ελματικούς 
Συλλό ους

ι συνεργασίες franchise και η αγγλόφωνη 
διδασκαλία που εφαρμόζουμε, εξασφαλίζουν 
την εγγραφή των αποφοίτων μας σε 
επαγγελματικούς συλλόγους και επιμελητήρια 
της Μ. ρετανίας. Ειδικά για τα νομοθετικά 
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα π.χ. μηχανικού ή 
Φυσικοθεραπευτή , η εγγραφή στον βρετανικό 
σύλλογο αποτελεί απαραίτητη προ πόθεση για 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων στην Ελλάδα, την εγγραφή στον 
αντίστοιχο ελληνικό σύλλογο και την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος.

τα πρότυπα ποιότητας στην ιδιωτική 
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.

 πιστοποίηση C, που φέρουν κορυφαία 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, αποτελεί 
επιστέγασμα εκπαιδευτικής ποιότητας και 
χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και 
εγγύησης για φοιτητές, γονείς, συνεργάτες. 

ς Me iterranean Colle e, από το 2000, 
πιστοποιούμαστε από το C ως δρυμα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης .

Συνερ αζόμενα Πανεπιστήμια 
Πρότυπο 
Είμαστε το 1  Κολλέγιο στην Ελλάδα που 
το 1992 εισηγάγαμε τον θεσμό των 
συνεργασιών ακαδημαϊκής δικαιόχρησης 
franchise , με διακεκριμένα πανεπιστήμια 

του εξωτερικού. Το “franchise” είναι το 
ισχυρότερο ακαδημαϊκό πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας, συγκρινόμενο με 
άλλες μορφές συνεργασίας, όπως η 
επικύρωση ali ation . Στο πλαίσιο αυτό, 
τα προγράμματά μας οφείλουν να είναι 
πανομοιότυπα με των βρετανικών 
πανεπιστημίων, όπως εφαρμόζονται στην 
έδρα τους. Τα πανεπιστήμια, παραμένοντας 
υπεύθυνα για το περιεχόμενο, τις 
μεθόδους διδασκαλίας, την αξιολόγηση 
των φοιτητών και την απονομή των 
πτυχίων, επιβάλλουν αυστηρές διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας.
 

ιεκδικείς
έσεις πτυχιούχων ν τατης Σχολής

στον διωτικό  ημόσιο ομέα  

πιδι κεις
σχετική προα ω ή ή μισ ολο ική
ανα μιση  

ποκτ ς
δεια σκησης επα έλματος

σε ρετανία  λλ δα

ετέχεις
σε προ ρ μματα του 
ή λλων ρ ανισμ ν  

Συνεχίζεις
ια μεταπτυχιακές σπουδές σε

πανεπιστήμια του ε ωτερικού

ιαπιστε σεις
Ποιότητας

4

Συνεργασία
Franchise

στην λλάδα  

1η

ρόνια Πιστοποίηση
Ανώτατης κπαίδευσης 

20

ς πό οιτος του
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 UNIVERSITY OF DERBY 

Προφίλ & ∆ια ρίσεις  

Το ni ersity of erby είναι δημόσιο 
βρετανικό πανεπιστήμιο με ιστορία 170 
ετών και έδρα την πόλη Ντέρμπυ της 
κεντρικής Αγγλίας.  παρουσία του 
στην καρδιά της αγγλικής βιομηχανίας 
και η διασύνδεσή του με εταιρείες 
κολοσσούς, όπως η oyota, η olls 
oyce και η ombar ier, το έχει 

καθιερώσει ως πανεπιστήμιο υψηλής 
καινοτομίας, με παραγωγή έρευνας 
αιχμής και προγράμματα σπουδών 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την αγορά 
εργασίας.

Στα TOP30 βρετανικά 
πανεπιστήμια, ανάμεσα
σε 160 ιδρύματα ar ian

ni ersity i e, 2020 .

Στα TOP10 βρετανικά 
πανεπιστήμια στην 
επαγγελματική απορρόφηση 
αποφοίτων.

Στα TOP20 πανεπιστήμια
στη ρετανία & TOP100
στην Ευρώπη, στην Ποιότητα 
Διδασκαλίας.

Στα TOP250 νέα πανεπιστήμια 
παγκοσμίως.

ρυσή  Διάκριση στην 
Ποιότητα Διδασκαλίας

 eachin  E cellence 
rame or , 2017 .

ιλοσοφία

INSPIRATION
α εμπνέει τους οιτητές του

INNOVATION
α καινοτομεί με σύ χρονα

προ ρ μματα σπουδ ν 
με όδους διδασκαλίας

IMPACT
α επιδρ  στην οικονομική
 κοινωνική ευημερία

της περιοχής

Manchester

Birmingham

London

Buxton

Derby

TOP100

Teaching Excellence
Times Higher Education Europe

Teaching Rankings 2018

Institutions in Europe 

TOP250

Times Higher Education
World Best Young Universities 2018

New Universities
Worldwide

TOP20

Times University Guide 2019 

UK University for
Teaching Quality

TOP10

HESA 2017

in Employability

of graduates moved into
employment within 6 months

ο   διατηρεί μακροχρόνια  
στρατη ική και πολυεπίπεδη συνερ ασία 
με το    σε  καδημα κές Σχολές 
και  προ ρ μματα σπουδ ν

∆ιασφάλιση Ποιότητας & ∆ιαπιστεύσεις

ορυφαίο στην λλά α

Γίνεσαι
φοιτητής του ni ersity of erby,
με τα ίδια δικαιώματα & υποχρεώσεις
με τους φοιτητές του μητρικού
πανεπιστημίου.

Παρακολου είς
στην Ελλάδα αυτούσια τα προγράμματα
σπουδών του πανεπιστημίου, όπως
ακριβώς προσφέρονται στην Αγγλία.

Συμμετέχεις
σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια
και pro ects του πανεπιστημίου. 

αμ νεις
βραβεία, διακρίσεις και υποτροφίες για
συνέχιση στα μεταπτυχιακά του ni ersity
of erby, στην Αγγλία.

ποκτ ς
το πτυχίο του πανεπιστημίου, με ισχύ
και αναγνώριση στη ρετανία, την
Ελλάδα και διεθνώς.

Γρ εσαι
στα ρετανικά Επιμελητήρια και
λαμβάνεις άδεια άσκησης επαγγέλματος
και στην Ελλάδα.

ς οιτητής του 

ν αναζητ ς το κύρος της ρετανικής 
αν τατης εκπαίδευσης  χωρίς τους 
περιορισμούς που έχει η οίτηση στο 
ε ωτερικό  το    μέσω 
του   αποτελεί την 
κορυ αία επιλο ή πανεπιστημιακ ν 
σπουδ ν στην λλ δα

ο    είναι  

Το 1  σε κατ τα η βρετανικό πανεπιστήμιο, 
μεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα 26 , ar ian ni ersity i e, 
2020 .

Το μοναδικό που συνδυάζει πολλαπλές 
διαπιστεύσεις ποιότητας διδασκαλίας & 
απασχολησιμότητας αποφοίτων.

Το μοναδικό που καταγράφει διακρίσεις
και πρωτιές στις επιμέρους κατατάξεις των 
επιστημονικών πεδίων Διοικητικής 
Επιχειρήσεων, Επιστημών Αγωγής,
Τουρισμού & Φιλοξενίας, Μηχανολογίας.
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 UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON 

Προφίλ & ∆ια ρίσεις

Το ni ersity of ol erhampton είναι 
ένα σύγχρονο Αγγλικό πανεπιστήμιο,
το οποίο εδώ και 190 χρόνια παρέχει 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και ακαδημαϊκή 
αριστεία. Πρόκειται για ίδρυμα με 
διεθνή εμβέλεια, που προσφέρει 2 0 
προπτυχιακά και 120 μεταπτυχιακά 
προγράμματα σε 22.000 φοιτητές,
εκ των οποίων οι 2. 00 προέρχονται 
από 130 διαφορετικές χώρες.

υνεργασία 

ο   
συνερ ζεται με το Πανεπιστήμιο 
του  στο πλαίσιο 
της Σχολής πιστημ ν είας  

λητισμού  
ς οιτητής του Me iterranean 

Colle e

Γίνεσαι φοιτητής του ni ersity of 
ol erhampton, ακολουθώντας στην 

Ελλάδα αυτούσιο το πρόγραμμα 
σπουδών του πανεπιστημίου.

ιολο είσαι με τον ίδιο τρόπο που 
αξιολογούνται οι φοιτητές του μητρικού 
πανεπιστημίου.

χεις τα ίδια δικαιώματα & 
υποχρεώσεις με τους φοιτητές του 
πανεπιστημίου.

Γρ εσαι στον ρετανικό Σύλλογο 
Επαγγελματιών Υγείας C C  και 
αποκτάς επαγγελματικά προσόντα σε 

ρετανία & Ελλάδα.

ρ υρή  ι κριση
στην Ποιότητα Διδασκαλίας

 eachin  E cellence
rame or , 2018 .

ιακεκριμένο για την 
ε αιρετική υποστήρι η
που παρέχει στους Φοιτητές. 

ality ss rance ency, 201  | 
imes i her E cation ar s for 

tstan in  S pport, 2016

Πρωτοπόρο σε καινοτόμα 
ερευνητικά προγράμματα στον 
τομέα Υγείας.

 των απο οίτων στην 
αγορά εργασίας εντός 6μηνου.

ρα είο  αστέρων στο 
διεθνές σύστημα αξιολόγησης 

S Stars.

ιλοσοφία

+ Παροχή ποστήρι ης των
   οιτητ ν με όλα τα μέσα

+ Προα ω ή της Γν σης
   της Πρωτοπορίας  της
   πιχειρηματικότητας

96%
 

ο    λειτουρ εί ως 
έντρο ια ίου ησης πιπέδου  αδειοδοτημένο

από το πουρ είο Παιδείας και τον ΠΠ Π νικός 
ρ ανισμός Πιστοποίησης Προσόντων  πα ελματικού 

Προσανατολισμού  Παρέχει σύ χρονα  πιστοποιημένα 
προ ρ μματα μετεκπαίδευσης  επα ελματικής 
ε ειδίκευσης σε περιζήτητους τομείς της α ορ ς ερ ασίας

ι τίτλοι σπουδ ν που προσ έρει    
    

     απονέμονται
από ευρωπα κούς ορείς πιστοποίησης ε νωσμένου κύρους

PEARSON ASSURED

 earson είναι ο κορυφαίος φορέας 
πιστοποίησης στον κόσμο, και ως Φορέας 
Πιστοποίησης & Απονομής Τίτλων, με έδρα το 

νωμένο ασίλειο, εποπτεύεται από τους 
βρετανικούς Φορείς f al, S  ccre itation, 
CCE  ccre itation & ali cations ales. Το 
Me iterranean rofessional St ies Κε.Δι. ι.Μ2 
είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης του 
earson πρώην E e cel , από το 1997, ενώ 

παράλληλα προσφέρει πλήθος εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, υπό την αιγίδα του σχήματος 
πιστοποίησης ποιότητας earson ss re .

ABC AWARDS | CERTA AWARDS 

Το Me iterranean rofessional St ies 
Κε.Δι. ι.Μ2 προσφέρει τους τίτλους i her 
rofessional iploma του βρετανικού φορέα 

πιστοποίησης C  CE , με διαβάθμιση 
Επιπέδου  e el , σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα διπλώματα 
απονέμονται μετά από αναγνώριση της 
ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
& διαδικασιών του Κέντρου, στο πλαίσιο του 
σχήματος πιστοποίησης ποιότητας ality 
icence Scheme. 

EUROPEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY 

Πρόκειται για ιδιωτικό, ανεξάρτητο φορέα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, με έδρα το Παρίσι, αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρευνας & Καινοτομίας της Γαλλίας.

∆ιαπιστεύσεις

Πιστοποίηση 
ccre itation Ser ice for nternational Schools, 

Colle es & ni ersities , ως εγγύηση διασφάλισης 
ποιότητας υπηρεσιών.

    
για το 2019 CE  Ma a ine .

  
 siness ra ates ssociation 
 ssociation for ransnational i her

    E cation ccre itation E
 E ropean Co ncil for siness E cation EC E
 Cambri e nternational ca emics
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∆ίγλ σσο οντ λο
παί ευσης 

∆η ιουργού ε ∆ίγλ σσους
παγγελ ατίες ε ∆ιε ν  Προοπτι

δ  και  έτη  η δί λωσση διδασκαλία στα προπτυχιακ  προ ρ μματα 
αποτελεί στρατη ική μας επιλο ή  κα ς αποδεδει μένα ε ασ αλίζει τις 
έλτιστες ακαδημα κές και επα ελματικές προοπτικές στους από οιτούς μας

 Εβδομάδα νταξης είναι αφιερωμένη σε εσένα, 
για να εξοικειωθείς με τη δομή του βρετανικού 
συστήματος εκπαίδευσης, τις μαθησιακές υποδομές, 
τους θεσμούς και τις υπηρεσίες στήριξης που 
παρέχει το Κολλέγιο. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για 
το περιεχόμενο, τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς 
του προγράμματος σπουδών, ενώ γνωρίζεσαι με 
τους καθηγητές και τους συμφοιτητές σου.

Σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή ανατίθεται ένας 
καθηγητής  σύμβουλος, για να παρέχει υποστήριξη 
σε θέματα ακαδημαϊκής, προσωπικής και 
επαγγελματικής εξέλιξης.  προσωπικός σύμβουλος 
παρακολουθεί την πρόοδό σου και είναι πάντα 
διαθέσιμος για να σε καθηδηγήσει σε κάθε 
ακαδημαϊκή ή προσωπική σου αναζήτηση.

50% στα λληνι ά 
50% στα Αγγλι ά 

ερδίζεις χρόνο  χρήματα
Παρακολουθείς μαθήματα Αγγλικών της ειδικότητάς σου παράλληλα
με τα 2 πρώτα έτη σπουδών, χωρίς προσθήκη προπαρασκευαστικού έτους.

ρησιμοποιείς τις η ιακές ι λιο ήκες του πανεπιστημίου
Με τον τρόπο αυτό έχεις πρόσβαση σε περισσότερες πηγές μάθησης.

χεις καλύτερες επιδόσεις  α μό πτυχίου
 καλή γνώση της αγγλικής οδηγεί σε καλύτερο επίπεδο ακαδημαϊκών εργασιών.

ιευρύνεις τους πολιτισμικούς σου ορίζοντες
Σπουδάζεις σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με φοιτητές από 1 + διαφορετικές
χώρες και συμμετέχεις σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανταλλαγές φοιτητών
στο ni ersity of erby.

ίσαι αντα ωνιστικότερος στην α ορ  ερ ασίας  
 αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σου προσφέρει τη δυνατότητα

καριέρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνεχίζεις ια μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια
του ε ωτερικού

χοντας εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
και καλό βαθμό πτυχίου. 

ρ εσαι στα ρετανικ  πιμελητήρια
Τα βρετανικά επιμελητήρια ζητούν απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
ενώ η εγγραφή σου σε αυτά αποτελεί προ πόθεση αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα. 

ίσαι π ντα επίκαιρος ως επα ελματίας
Αποτέλεσμα της συμμετοχής σου σε διεθνή συνέδρια και της μελέτης
επιστημονικών περιοδικών.

ς οιτητής

ς από οιτος

πηρεσίες ποστ ρι ης 

∆ Α∆Α Α  

Π Π   

Μια ειδική υπηρεσία που προσφέρεται σε όλους 
τους φοιτητές μας για τη διασφάλιση της καλής 
ψυχικής τους υγείας, της προσωπικής τους 
ευημερίας και ανάπτυξης. ι εξειδικευμένοι 
σύμβουλοι του Κέντρου σε βοηθούν να κατανοήσεις 
καλύτερα τα θέματα που σε απασχολούν και να 
επιλύσεις προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίσεις, 
με στόχο την επίτευξη των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών σου στόχων.

Αποστολή του Κέντρου είναι να σου προσφέρει 
εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα όπως, 
συγγραφή εργασιών, δεξιότητες παρουσίασης, 
κριτική σκέψη και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, 
ορθή χρήση παραπομπών, κ.λπ. Επιπλέον, για τους 
φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες Δυσλεξία, 
ΔΕΠ Υ, κ.α. , σχεδιάζει εξατομικευμένες στρατηγικές 
μελέτης και εξετάζει δυνατότητες προσαρμογής 
στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

 Α Α∆ Α  ∆  

Πρόκειται για αυτόνομο ακαδημαϊκό τμήμα του 
Κολλεγίου, που σε βοηθάει να ενισχύσεις τη 
γλωσσική σου επάρκεια, με στόχο την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών σου. Τα μαθήματα 
Αγγλικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την 
ειδικότητά σου, για να παρέχουν επιστημονικό 
περιεχόμενο και τη σχετική ορολογία. 
Προπαρασκευαστικά τμήματα Αγγλικών, ενισχυτικά 
και φροντιστηριακά μαθήματα και ώρες γραφείου 
για ατομική υποστήριξη, είναι κάποιες από τις 
υπηρεσίες του τμήματος.

Α Α  Α  

Το Κολλέγιο έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα ακαδημαϊκής υποστήριξης, 
που βασίζεται στην παροχή ακαδημαϊκής καθοδήγησης, στον τακτικό έλεγχο της 
προόδου και την παροχή ανατροφοδότησης fee bac  στους φοιτητές. ι περιοδικές 
συναντήσεις με τον υπεύθυνο σπουδών, οι ώρες γραφείου καθηγητών, η δυνατότητα 
υποβολής προσχεδίου ra  της εργασίας σου και η παροχή γραπτής 
ανατροφοδότησης μετά από κάθε αξιολόγηση, είναι οι βασικοί άξονες του συστήματος.

 Π ∆  & Α Α ∆  
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“Άριστοι καθηγητές, 
οργανωµένο & σύγχρονο 
πρόγραµµα σπουδών, απόλυτα 
φιλικό περιβάλλον. Ήταν 
ακριβώς αυτό που ήθελα για 
να νιώσω ασφαλής και να 
ανοίξω τα φτερά µου στο 
Sports Management. 
Ευχάριστη έκπληξη, πριν 
ακόµα πάρω το δίπλωµα στα 
χέρια µου, το Career Office του 
Kολλεγίου µου πρότεινε θέση 
εργασίας στην εταιρεία Capelli 
Hellas S.M.P.C., η οποία 
δραστηριοποιείται στον τοµέα 
του Αθλητικού Management.”

υρτώ Παπα η ητρίου
Απόφοιτη  

  
    

Είναι το 1  λοκληρωμένο Σχέδιο Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας στον 
χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που προετοιμάζει τους φοιτητές να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς 
εργασίας. Σχεδιάστηκε για να σε βοηθήσει να αναπτύξεις τις επαγγελματικές 
σου δεξιότητες, να σου καλλιεργήσει την έννοια της δια βίου μάθησης και 
να σε δικτυώσει με εργοδότες και επαγγελματίες.

ι μέρες Καριέρας, όπου μεγάλες εταιρείες διεξάγουν συνεντεύξεις 
και προσφέρουν θέσεις εργασίας σε τελειόφοιτους και απόφοιτους του 
Κολλεγίου, αποτελούν θεσμό από την ίδρυσή μας. Το 2013, ο θεσμός 
μετεξελίχθηκε σε μια μεγάλη, ετήσια κθεση Απασχολησιμότητας, που 
φέρνει σε επαφή χιλιάδες νέους με κορυφαίους εργοδότες, 
καταξιωμένους επαγγελματίες και τις σύγχρονες τάσεις του Επιχειρείν 
και των Επιστημών. Το Employability air® του Me iterranean Colle e 
έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες Εκθέσεις Καριέρας στην 
Ελλάδα, έχοντας προσελκύσει 240+ εταιρείες και 10.000+ επισκέπτες, 
στα 7 έτη λειτουργίας του.

Αποτελούν συγκεκριμένες εβδομάδες του Ακαδημαϊκού τους, αφιερωμένες στην επαγγελματική
σου ανάπτυξη και διασύνδεση. Σχεδιάζονται από τις Ακαδημαϊκές Σχολές του Κολλεγίου, ώστε να 
περιλαμβάνουν στοχευμένες δράσεις, ανά ειδικότητα σπουδών.

ασικές δρ σεις
κθεση Καριέρας | Πρακτική σκηση | Σεμινάρια & μιλίες | Συνέδρια

Πραγματικά ro ects | Διαγωνισμοί | Επισκέπτες Καθηγητές
Εβδομάδες Απασχολησιμότητας | Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Πλάνο Προσωπικής Ανάπτυξης

Για την υλοποίηση του  
το   συνερ ζεται με

 εταιρείες και ορ ανισμούς

ο Γρα είο αριέρας του  
 είναι υπεύ υνο ια τον συντονισμό

του προ ρ μματος επα ελματικής αν πτυ ης 
και αποτελεί τον συνδετικό σου κρίκο με τις 
συνερ αζόμενες επιχειρήσεις   

ασικές υπηρεσίες
Συμβουλευτική Καριέρας

or shops Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Θέσεις Πρακτικής & Εργασίας 

λοκληρωμένο Σχέδιο  πα ελματικής ν πτυ ης  ποκατ στασης

κ εση αριέρας

δομ δες πασχολησιμότητας

ο   στην καρδι  του   

CAREER|OFFICE

1
λο ληρ νο χ ιο

5
εσ οί

500+
υνεργα ό ενες

ταιρείες

>90%
παγγελ ατι

Απορρόφηση Αποφοίτ ν

7
τη ∆ιε αγ γ ς 

240+
ταιρείες & ργανισ οί 

10K
πισ πτες

ιογραφι ά

      

ασικές δρ σεις
Συνεντεύξεις Εργασίας | Θεματικά ora | C  Centre
Συμβουλευτική Εκπαίδευσης | et or in

ασικές δρ σεις
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις | Σεμινάρια & Εργαστήρια | μιλίες Επαγγελματιών 
Παρουσιάσεις Εταιρειών & Φορέων | S ccess Stories Αποφοίτων 

WEEKS
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Τα ραβεία Εκπαίδευσης είναι η ετήσια διοργάνωση του Me iterranean 
Colle e που έχει γίνει θεσμός και στοχεύει στην επιβράβευση και ενίσχυση
της απασχολησιμότητας των νέων πτυχιούχων. ς φοιτητής, μπορείς να 
συμμετέχεις στον διαγωνισμό και να αξιολογηθείς με βάση την ακαδημαϊκή 
σου επίδοση, την κοινωνική σου προσφορά και δικτύωση.  Επιτροπή των 

ραβείων αναδεικνύει τους δέκα καλύτερους, από δέκα διαφορετικούς 
κλάδους σπουδών.  Διοργάνωση υποστηρίζεται από ηγέτιδες εταιρείες
κάθε κλάδου, οι οποίες προσφέρουν στους νικητές από μία συνέντευξη 
εργασίας. ι νικητές λαμβάνουν επίσης υποτροφία για μεταπτυχιακές
σπουδές στο Κολλέγιο.

Το ετήσιο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο που διοργανώνει το
Me iterranean Colle e, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέρει στους φοιτητές 
την εμπειρία συμμετοχής σε ακαδημαϊκά συνέδρια διεθνών προτύπων, 
στοχεύοντας στην ανάδειξη του ακαδημαϊκού τους έργου.  ς φοιτητής ή 
απόφοιτος, έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις με παρουσίαση ή poster, 
υποβάλλοντας τη θεματική σου εισήγηση προς αξιολόγηση στην Επιστημονική 
Επιτροπή και να διεκδικήσεις μία υποτροφία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 
επιλογής σου.

Το E cation esti al είναι η μεγάλη διοργάνωση του
Me iterranean Colle e και του ΙΕΚ Α ΦΑ, η οποία κάθε χρόνο 
φιλοξενεί 140+ εκπαιδευτικές δράσεις, σε διάρκεια 4 μηνών,
σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. ι εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ υποστηρίζονται από κορυφαίες επιχειρήσεις και 
καταξιωμένους επαγγελματίες από 13 επαγγελματικούς 
κλάδους. εκίνησε το 2008 και πλέον αποτελεί το μεγαλύτερο 
εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη. ς φοιτητής, 
έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις δωρεάν τις 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της επιλογής σου, να διευρύνεις 
τους ορίζοντές σου και να λάβεις πιστοποιητικό 
παρακολούθησης για το βιογραφικό σου.

5
εγάλες ∆ιοργανώσεις

πο φιοι

500
ιναλίστ

φοι

50
ποτροφίες  υνεντεύ εις

12
τη ∆ιε αγ γ ς 

176
ε ατι ς ο ά ες

1.750
παι ευτι ς

ηλώσεις

1.700
ισηγητ ς

20K+
πισ πτες

4
η εία στη λλά α

7
τη ∆ιε αγ γ ς 

450+
ισηγ σεις

πισ πτες

14
ποτροφίες που ών

SEC
STUDENT|EXCELLENCE|CONFERENCE

ΜΑΡΤΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΜΑΪΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ 

“ ίγο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές µου στο ac elor Εφαρµοσµένης υχολογίας, 
ξεκίνησα την πρακτική µου άσκηση στον φορέα Α, θέση που µου πρότεινε το Career 
Office του Me iterranean College. υνεργά οµαι πλέον επαγγελµατικά µε το Α Α και 
είµαι πολύ ευχαριστηµένη που µπόρεσα άµεσα να εφαρµόσω την επιστήµη µου, σε ένα 
δυναµικό εργασιακό περιβάλλον.”

λιάνα ε ργία ου ά η  Απόφοιτη    
υχολόγος  Α Α

ρα εία κπαίδευσης

εστι λ κπαίδευσης

ιεπιστημονικό οιτητικό Συνέδριο

Συνεντεύ εις ρ ασίας  ποτρο ίες Σπουδ ν  ικτύωση

education-awards.gr

πιστημονική ρευνα  ποτρο ίες Σπουδ ν

sec.edu.gr

Σεμιν ρια  ρ αστήρια  μιλίες  μερίδες
ικτύωση

education-festival.edu.gr
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ύγχρονο Περι άλλον παί ευσης

CAMPUSES

Π ∆  Α

Α  Π

Στο   επενδύουμε στην αν πτυ η υποδομ ν 
και στη διαρκή ενίσχυση του εκπαιδευτικού ε οπλισμού  στε να 
παρέχουμε στους οιτητές μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και κατ λληλα ερ αλεία μ ησης  ια να ε ελί ουν
στο μέ ιστο τις δε ιότητές τους

ι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Me iterranean Colle e σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, σου εξασφαλίζουν ένα άνετο και δημιουργικό περιβάλλον 
διδασκαλίας & μάθησης. Είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία και 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής & ασφάλειας. Επιπλέον,
η τοποθεσία τους σε κεντρικά σημεία των πόλεων σου παρέχουν εύκολη και 
γρήγορη πρόσβαση. 

ρ αστήρια
Το Me iterranean Colle e λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του και σε 
συνεργαζόμενες εξωτερικές δομές  εξειδικευμένα εργαστήρια σε όλους τους 
τομείς σπουδών, που ενισχύουν τη βιωματική εκπαίδευση.

εχνολο ικ ν πιστημ ν
 Πληροφορικής & Ανάπτυξης Εφαρμογών | Δικτύων Υ Cisco | 

Εκπαιδευτικής ομποτικής | Comp ter ames e elopment | i  ata 
rocessin  & eep earnin

  
 Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών | Μηχανών | Κατεργασιών | Μηχανικής 

ευστών | Τοπογραφίας | Σκυροδέματος | Εδαφομηχανικής | Μετροτεχνίας
& Ποιότητας | Σχεδιασμού C  

ιοικητικ ν πιστημ ν
Προσομοίωσης Επιχείρησης ογισμικό Sim ent re  | Προσομοίωσης 
ενοδοχείου eception & Κρατήσεις, & , o s eepin  | Στατιστικής 

Ανάλυσης | Πληροφορικής | ro ect Mana ement

οινωνικ ν  πιστημ ν είας
Κλινικής Πρακτικής & Συμβουλευτικής | Σουίτα Παρατήρησης με Μονόδρομο 
Καθρέπτη | Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργίας | Ανατομίας | 
Φυσιοθεραπευτικής Πρακτικής | Φυσιολογίας & Εμβιομηχανικής | Ποιοτικής
& Ποσοτικής ρευνας

ί ουσες Συνεδρίων  ιαλέ εων  Σεμιναρίων
ι αίθουσές μας είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικοακουστικά και ηχητικά 

συστήματα.  κάθε αίθουσα έχει διαφορετική δυναμικότητα και διάταξη, ώστε 
να προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. 

ι λιο ήκες
Με 17.000+ τόμους ελληνόφωνων & αγγλόφωνων βιβλίων, επιστημονικά 
περιοδικά, ειδικές εκδόσεις και αναφορές, οι βιβλιοθήκες του Κολλεγίου σου 
δίνουν τη δυνατότητα να

 Δανειστείς βιβλία
 Αναζητήσεις πηγές
 Μελετήσεις
 Φωτοτυπήσεις ή εκτυπώσεις 
 ρησιμοποιήσεις το Κέντρο Υπολογιστών

ς φοιτητής του Me iterranean Colle e έχεις πρόσβαση στις ψηφιακές 
πλατφόρμες μάθησης του Κολλεγίου και των συνεργαζόμενων 
Πανεπιστημίων. ι ψηφιακές υπηρεσίες του Κολλεγίου ενισχύουν την 
εμπειρία μάθησης, δίνοντας την ευελιξία να μελετάς στον δικό σου τόπο 
και χρόνο, βελτιστοποιώντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

η ιακή Πλατ όρμα Σύ χρονης  σύ χρονης κπαίδευσης
Στην ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα του Κολλεγίου “MC Class”

 ρίσκεις πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματά σου
 χεις πρόσβαση σε εργαλεία ομαδικής, on line συνεργασίας
 Υποβάλλεις εργασίες & συμμετέχεις σε τεστ αξιολόγησης
 αμβάνεις ανατροφοδότηση για την ακαδημαϊκή σου πορεία
 λέπεις έγγραφα & ανακοινώσεις που σε αφορούν
 Συμπληρώνεις ερωτηματολόγια αξιολόγησης

η ιακή Πλατ όρμα Συνερ αζόμενων Πανεπιστημίων
Με ατομικούς κωδικούς, έχεις πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό 
και πόρους μάθησης, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα και τις 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Ε boo s | Επιστημονικά Περιοδικά | άσεις Δεδομένων | Ερευνητικά 
Αποτελέσματα | Εταιρικές Αναφορές & Εφημερίδες | ογισμικά & 
Εφαρμογές 

   
Με το κολλεγιακό σου e mail και έναν κωδικό Microso , έχεις πρόσβαση 
στη σουίτα Microso  36 , με απεριόριστο χώρο αποθήκευσης 
δεδομένων, δυνατότητα απόκτησης λογισμικών και χρήσιμων εργαλείων 
on line συνεργασίας.

Αί ουσες υνε ρί ν

Αί ουσες ∆ι ασ αλίας

42
 ε ατι ά ργαστ ρια

2
ι λιο ες

180
τα οί 
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STUDENTS’ UNION 

Campus Life

 Αποφοίτ ν
Στο   α ζήσεις μερικ  από τα πιο όμορ α 
χρόνια της ζωής σου  α ανακαλύ εις νέους ορίζοντες  α κ νεις 
καινούριους ίλους και α συμμετέχεις σε πολλές υχα ω ικές  
κοινωνικές και πολιτιστικές δρ σεις

Το Προεδρείο του St ents  nion εκλέγεται από τους φοιτητές για τους 
φοιτητές, για να τους εκπροσωπεί στη Διοίκηση και στα επίσημα Συμβούλια 
του Κολλεγίου. Επιπλέον, βρίσκεται στο επίκεντρο της φοιτητικής ζωής, καθώς 
διοργανώνει ποικίλες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις.

CLUBS & SOCIETIES 

ι έσχες και οι μιλοι απαρτίζονται από φοιτητές με κοινά ενδιαφέροντα. 
Κάθε ομάδα διοργανώνει θεματικές δραστηριότητες για τα μέλη της και την 
ευρύτερη φοιτητική κοινότητα.  ένταξή σου σε μια από αυτές, θα ενισχύσει 
το πάθος για το χόμπι σου ή την επιστήμη που έχεις επιλέξει. Ενδεικτικά 
λειτουργούν  μάδες Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, nnin , Εθελοντισμού, 
Θεάτρου, Σωματικής κφρασης, Ψυχολογίας, κ.α.

STUDENT CARD

 φοιτητική κάρτα του Me iterranean Colle e εκδίδεται σε σύμπραξη με την 
S C nternational St ent entity Car  και σου προσφέρει εκπτώσεις και 
προνόμια σε 300+ επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε χιλιάδες άλλες, στο 
εξωτερικό.

STUDENT EXCHANGE 

Εάν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία φοίτησης σε βρετανικό πανεπιστήμιο
και να γνωρίσεις φοιτητές από όλο τον κόσμο, μπορείς να συμμετέχεις
στα εβδομαδιαία προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών που οργανώνει
και χρηματοδοτεί το Κολλέγιο, σε συνεργασία με το ni ersity of erby.

STUDENT AMBASSADORS

Το Me iterranean Colle e σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις πρεσβευτής του 
ή να αναλάβεις το ρόλο φοιτητή  βοηθού st ent assistant  σε κάποιο από 
τα τμήματά του και να λάβεις έκπτωση στα δίδακτρά σου.

 

 

 ΑΠ

ι από οιτοι είναι το με αλύτερο κομμ τι της ιστορίας 
μας και αποτελούν τους πρεσ ευτές μας στην ελληνική 
και διε νή επιστημονική σκηνή  ς από οιτος του 

  συνεχίζεις να απολαμ νεις 
προνόμια μέσα από ένα πλή ος δρ σεων

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην πορεία ενός φοιτητή! 
Διοργανώνεται σε κεντρικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 
ακολουθεί το τελετουργικό των βρετανικών πανεπιστημίων. Εκπρόσωποι
των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων παραβρίσκονται για να συγχαρούν τους 
απόφοιτους για τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα. Στην τελετή απονέμονται 
επίσης υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές και καθηγητές που διακρίθηκαν.

YEAR BOOK

Το σύνολο των αποφοίτων κάθε χρονιάς, καθώς και οι σημαντικότερες 
δράσεις του Κολλεγίου, παρουσιάζονται σε μια πολυσέλιδη ψηφιακή έκδοση, 
που διατίθεται σε όλους τους απόφοιτους, ως ενθύμιο της ζωής τους στο 
Me iterranean Colle e.

ALUMNI CLUB

Το Cl b Αποφοίτων μας ξεπερνά σήμερα τα 17.000 μέλη και έχει στόχο την 
ενδυνάμωση των κοινωνικών & επαγγελματικών σχέσεων των μελών του
με το Κολλέγιο και την υποστήριξή τους στον ευρύτερο κοινωνικό & 
εργασιακό τους χώρο. Το ευρύ πλέγμα των υπηρεσιών του Career ce 
παρέχεται δια βίου σε όλα τα μέλη του l mni Cl b του Κολλεγίου.

ALUMNI CARD

ς κάτοχος της MC l mni Car  έχεις εκπτώσεις σε δίκτυο 0+
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και προνόμια, όπως η δυνατότητα χρήσης
των ιβλιοθηκών του Me iterranean Colle e.

 
Το Γραφείο που μεριμνά για τη διασύνδεση των αποφοίτων με το Me iterranean 
Colle e, τους ενημερώνει για τα νέα & τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου, διοργανώνει 
εκδηλώσεις επανασύνδεσης & δικτύωσης και τους υποστηρίζει στη διαδικασία 
αναγνώρισης πτυχίου.

  
Το Γραφείο που μεριμνά για όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες 
των φοιτητών και είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό συντονισμό του 
St ents  nion, των Cl bs & Societies και την έκδοση της 
Φοιτητικής Κάρτας.

Α λητισ ός
ελοντισ ός

Πολιτιστι ς ∆ράσεις
υχαγ γία

ρο ς
Πάρτυ

Π ∆

UNION
STUDENTS’

building networks.
ALUMNI

18 19



νε σήμερα το πρ το ήμα
για μια επιτυχημένη καριέρα, σπουδάζοντας στο siness School
του Me iterranean Colle e.

ι ε αρμόσιμες ν σεις  δε ιότητες που α αποκτήσεις
σε τοπο ετούν στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δρ σης 
της προσοχής των εν δυν μει ερ οδοτ ν  

Προ ρ μματα Σπουδ ν
    

 ons  siness Mana ement
 ons  siness Mana ement Mar etin
 ons  siness Mana ement inance

MSc Mar etin  Mana ement
MSc man eso rces Mana ement

πίλε ε τη Σχολή ιοίκησης πιχειρήσεων
του   ιατί

 Αναγνωρισμένα πτυχία από το ni ersity of erby, 1º σε
    κατάταξη βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και 10
    στη ρετανία, σε σπουδές Mana ement & Mar etin
    ar ian ni ersity i e, 2020 .

 Ισχυρά Προγράμματα Σπουδών, πιστοποιημένα από τον
    κορυφαίο επαγγελματικό σύλλογο CM   Chartere
    Mana ement nstit te .

 Πρωτοποριακό Σχέδιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης &
    Δικτύωσης φοιτητών MC Employability Scheme® ,
    σε συνεργασία με 00+ επιχειρήσεις.

 ίναι από τα πρώτα   που ι ρύ η αν στην ελληνι  ι ι τι  ε παί ευση 
    & το πρώτο που παρείχε  στην λλά α  

 ∆η ιουργεί ίγλ σσους επαγγελ ατίες ε ιε ν  προοπτι  α ώς η ι ασ αλία πραγ ατοποιείται
    στην ελληνι  & στην αγγλι  γλώσσα 

 υνεργά εται ε ια ε ρι νους επαγγελ ατίες ς επισ πτες α ηγητ ς & τις εγαλύτερες εταιρείες
    για την υλοποίηση  & πρα τι ς άσ ησης τ ν φοιτητών

Πρό ειται για το ε ει ι ευ νο τ α του ντρου ∆ια ίου 
ά ησης    που  από το 

 παρ χει τα η οφιλ  προγρά ατα επαγγελ ατι ς 
ε ει ί ευσης στελεχών    α ιπλώ ατα 
απον ονται από το    

 α προγρά ατα απευ ύνονται σε πτυχιούχους ά ε 
ατεύ υνσης  σε εργα ό ενους χ ρίς πτυχίο  αλλά ε 

εργασια  ε πειρία  αι σε επαγγελ ατίες

  

     
  &  
  &    
     &  
  
  &   
 
   & 
  &  
  ατά τη διάρκεια των σπουδών µου στο πρόγραµµα  Hons  siness Mar eting  του 

πανεπιστηµίου er , το ολλέγιο µου έδωσε την ευκαιρία να κάνω την πρακτική µου άσκηση 
στο τµήµα ar eting. H εµπειρία ήταν µοναδική, γιατί µπόρεσα έτσι να εργαστώ στον χώρο του 
δυναµικού Mar eting, έχοντας ως µέντορές µου καταρτισµένα στελέχη του ολλεγίου. ατόπιν, 
µε την αρωγή του Career Office, κατάφερα να βρω εργασία στην εταιρεία ηµοσίων χέσεων K.

ννα σ νη
Απόφοιτη  ons  siness Mar etin , Class 2018 | Τμήμα Mar etin  & Επικοινωνίας, 

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3 τη

Αγγλικά 1 ή 2 έτη

Ελληνικά 1 τος

Ελληνικά ή Αγγλικά 2 τη

M  lobal
M  lobal inance
M  lobal Shippin
M  lobal ospitality Mana ement

MBA

ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο
Συνεχείς
Ενάρξεις
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αρμοσμένα ακαδημα κ  προ ρ μματα
σε αντικείμενα που ζητά η διεθνής τουριστική βιομηχανία.

 ιλοσο ία μας στηρίζεται στην αν πτυ η ν σεων και
επα ελματικ ν δε ιοτήτων που αναζητούν οι ερ οδότες
σήμερα  ι οιτητές μας διδ σκονται από τους πρωτα ωνιστές
του κλ δου και απορρο νται επα ελματικ  πριν
την απο οίτησή τους

Προ ρ μματα Σπουδ ν

 

 ons  nternational ospitality Mana ement

MSc nternational ospitality Mana ement

MBA
Μ Α lobal ospitality Mana ement

πίλε ε τη Σχολή ουρισμού  ιλο ενίας
του   ιατί  

 Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία από το ni ersity of erby, 1  σε
    κατάταξη ρετανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και  στη ρετανία,
    στον Τουρισμό ar ian ni ersity i e, 2020 .

 Σύγχρονα προγράμματα, σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
    και τα stan ar s του nstit te of ospitality της ρετανίας.

 ρήση της Αγγλικής γλώσσας στην πράξη, με δυνατότητα πιστοποίησης
    και εκμάθηση 2  ένης Γλώσσας ωσικά, Κινέζικα ή Ισπανικά .

 Προσφ ρει εφαρ οσ νη ε παί ευση στον ουρισ ό  ασισ νη σε εργαστ ρια  επισ πτες α ηγητ ς 
    από τον λά ο  ε παι ευτι ς επισ εις  προσο οιώσεις  συ ετοχ  σε  ισ η πρα τι  άσ ηση

 ∆η ιουργεί ίγλ σσους επαγγελ ατίες ε ιε ν  προοπτι  α ώς η ι ασ αλία πραγ ατοποιείται στην 
    ελληνι  αι στην αγγλι  γλώσσα

 υνεργά εται ε τους εγαλύτερους ενο οχεια ούς ο ίλους στην υρώπη  ε ασφαλί οντας υ ηλό 
    ποσοστό επαγγελ ατι ς απο ατάστασης τ ν αποφοίτ ν

∆ιε νώς πιστοποιη νο πρόγρα α ουριστι ς & 
ενο οχεια ς ∆ιοί ησης  που παρ χεται από το ντρο

∆ια ίου ά ησης    
Απευ ύνεται σε πτυχιούχους αι εργα ό ενους στον χώρο 
του τουρισ ού αι της εστίασης  ο ίπλ α απον εται 
από το    ίνοντας τη 
υνατότητα εργασίας σε σεις ευ ύνης  σε οποια ποτε 

επιχείρηση του τουριστι ού λά ου

  &  

“ ρία χρόνια γεµάτα γνώση  Εξαιρετικά µαθήµατα και καθηγητές, που πάντα ήταν στο πλευρό µας για 
να µας βοηθούν και να µας ενθαρρύνουν. Είµαι σίγουρη ότι ένα λαµπρό µέλλον ανοίγεται µπροστά 
µας. ε την ολοκλήρωση των σπουδών µου, συµµετείχα σε συνεντεύξεις εργασίας που 
πραγµατοποιήθηκαν στο ολλέγιο και βρήκα τη σηµερινή µου εργασία στο H  τµήµα του 
ξενοδοχείου e ra Hotels & illas, στα ανιά.”

ννα αρία Σερεμετ κη
Α ons  nternational ospitality Mana ement, Class 2018 | Τμήμα , e ra otels & illas

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3  τη

Ελληνικά 1  τος

Ελληνικά 1 τος

Συνεχείς
Ενάρξεις

ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο

Αγγλικά 1 2  τη

Ελληνικά ή Αγγλικά 2  τη

 ons  rofessional C linary rts top p
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Γίνε μέρος της ελληνικής αυτιλίας
της παγκόσμιας ηγέτιδας στις θαλάσσιες μεταφορές.

ίνουμε έμ αση στη διασύνδεση των οιτητ ν με τον κλ δο
μέσα από εκπαιδευτικές επισκέ εις  ομιλίες επα ελματι ν
και εκπόνηση συμ ουλευτικ ν  σε συνερ αζόμενες
επιχειρήσεις αυτιλίας  ετα ορ ν

Προ ρ μματα Σπουδ ν

 

 ons  siness Shippin

MBA
Μ Α lobal Shippin

πίλε ε τη Σχολή αυτιλιακ ν Σπουδ ν
του   ιατί

 Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία Ναυτιλιακής Διοίκησης από το
    ni ersity of erby, 1  σε κατάταξη ρετανικό πανεπιστήμιο στην
    Ελλάδα και 10 στη ρετανία στις Διοικητικές Επιστήμες
    ar ian ni ersity i e, 2020 .

 Ανανεωμένα προγράμματα σπουδών, πιστοποιημένα από το 
    Chartere  Mana ement nstit te CM , έναν από τους κορυφαίους
    επαγγελματικούς συλλόγους στον κόσμο. 

 Πρωτοποριακό Σχέδιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Δικτύωσης
    Φοιτητών MC Employability Scheme ® , σε συνεργασία με
    120+ επιχειρήσεις.

 Προσφ ρει προγρά ατα που συν υά ουν τη ∆ιοί ηση  ε πρα τι ς της αυτιλίας
     ιευρύνοντας τις επαγγελ ατι ς επιλογ ς τ ν αποφοίτ ν

 Παρ χει την περι τητη πιστοποίηση    για αυτιλια ς πιχειρ σεις
    σε συνεργασία ε τον γερ ανο νορ ηγι ό νηογνώ ονα 

 ∆η ιουργεί ίγλ σσους επαγγελ ατίες  ε ε οι εί ση στη χρ ση της Αγγλι ς αι ε ιότητες 
    επι οιν νίας σε  νη λώσσα ιν ι α  σπανι ά  ώσι α

∆ιε νώς πιστοποιη να προγρά ατα αυτιλια ς 
∆ιοί ησης αι  που παρ χονται από το ντρο
∆ια ίου ά ησης    
Απευ ύνονται σε πτυχιούχους αι εργα ό ενους στον χώρο 
της αυτιλίας αι τ ν εταφορών  ο ίπλ α απον εται 
από το    ίνοτας τη 
υνατότητα εργασίας σε σεις ευ ύνης  σε οποια ποτε 

επιχείρηση του λά ου

   & 
 “  φοίτησή µου στο Me iterranean College ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.

ι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας, η οργανωτική δοµή, η γνώση των διδασκόντων καθηγητών,
µε έκαναν να αντιλαµβάνοµαι συνέχεια ότι βρίσκοµαι στον κατάλληλο χώρο και µε τους 
κατάλληλους ανθρώπους, για την επίτευξη του σκοπού µου.”

ντ νιος αρ αλίτης
E ec ti e iploma in Shippin , Class 2017

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3 τη

Ελληνικά ή Αγγλικά 2 έτη

Ελληνικά 1 τος
ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο

Συνεχείς
Ενάρξεις

24 25
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πες στον κόσμο της εχνολο ίας
Γίνε περιζήτητος επαγγελματίας, σε μια συναρπαστική βιομηχανία
με αμέτρητες προοπτικές!

Στοχεύοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας μας να είναι
συμ ατό με τις μελλοντικές απαιτήσεις της α ορ ς ερ ασίας
αναπτύσσουμε δεσμούς με η έτιδες εταιρείες του κλ δου

Προ ρ μματα Σπουδ ν
   

Sc ons  Comp ter Science
Sc ons  Comp ter ames ro rammin
Sc ons  Comp ter et or s & Sec rity

MSc i  ata nalytics
MSc ance  Comp ter et or s

πίλε ε τη Σχολή Πληρο ορικής
του   ιατί

 Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία Πληροφoρικής από το ni ersity
    of erby 26 , ar ian ni ersity i e, 2020 .

 Σύγχρονα, “in stry stan ar ” προγράμματα, σχεδιασμένα σε
    συνεργασία με ηγέτιδες εταιρείες Πληροφορικής Microso , Cisco,
    S S nalytics .

 Καθηγητές, ενεργοί ερευνητές & επαγγελματίες του χώρου,
    που παράγουν & δημοσιεύουν πρωτότυπο ερευνητικό έργο σε
    συνεργασία με τους φοιτητές.

 α ε παι ευτείς σε ργαστ ρια Πληροφορι ς ηλών πι όσε ν     
    αι σε   ργαστ ρια ∆ι τύ ν

 α αναλά εις πραγ ατι ά  Πληροφορι ς  συν οντας τις τεχνι ς σου γνώσεις ε     
    επιχειρησια ς εφαρ ογ ς

 α απο τ σεις τις πιο ισχυρ ς επαγγελ ατι ς πιστοποι σεις ∆ι τύ ν  αι  στην επίση η 
    Α α η ία  του  

∆ιε νώς πιστοποιη να προγρά ατα Πληροφορι ς
που παρ χονται από το ντρο ∆ια ίου ά ησης

   σε συνεργασία
ε το    Απευ ύνονται

σε φοιτητ ς  πτυχιούχους & επαγγελ ατίες του χώρου αι 
ίνουν υνατότητα εργασίας  ετε παί ευσης στην λλά α
αι το ε τερι ό

     

“ ετά από τρία δηµιουργικά χρόνια και ένα πολύ στοχευµένο πρόγραµµα, µε µαθήµατα που σου 
προσφέρουν εφόδια για καριέρα στην ληροφορική, ξεκίνησα τη δική µου επαγγελµατική πορεία 
πριν ακόµη αποφοιτήσω  Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές, που ήταν πρόθυµοι να µου 
µεταλαµπαδεύσουν κάθε τους γνώση, άλλα και τους συµφοιτητές µου για την ά ογη συνεργασία 
τους.”

ημοσ ένης σ τσος
Sc ons  Comp ter Science, Class 2019

Ελληνικά & Αγγλικά
 

3 τη

Αγγλικά 1  Μήνες

Συνεχείς
Ενάρξεις 

ni ersity of erby κτώβριο
κτώβριο & Φεβρουάριο 

Αγγλικά 1 τος κτώβριο

Αγγλικά 1 2 τη

ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο

    

   

   & 
   & 

26 27
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ιαμόρ ωσε τον κόσμο ύρω σου
σπουδάζοντας Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός.

ίμαστε α οσιωμένοι στη δημιουρ ία της επόμενης ενι ς
μηχανικ ν υ ηλ ν προδια ρα ν  με τη ιλοδο ία και
την αυτοπεποί ηση να διαμορ σουν τη ιομηχανία
και την κοινωνία του μέλλοντος  

Προ ρ μματα Σπουδ ν

 

Bachelor’s
MEn   En  ons  Mechanical En ineerin  & esi n
MEn   En  ons  Ci il En ineerin  & Constr ction

Master’s
MSc Mechanical En ineerin  & esi n
MSc Ci il En ineerin  & Constr ction
MSc ene able & S stainable Ener y En ineerin

πίλε ε τη Σχολή ηχανικ ν
του   ιατί

 Αναγνωρισμένα πτυχία από το ni ersity of erby, 20
    πανεπιστήμιο στη ρετανία στις σπουδές Μηχανολογίας
    ar ian ni ersity i e, 2019 .

 Πενταετής κύκλος σπουδών ενσωματωμένο Master επιπέδου 7
    που καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της επιστήμης του
    Μηχανολόγου και του Πολιτικού Μηχανικού.

 Επαγγελματικά δικαιώματα σε ρετανία και Ελλάδα, μέσω
    διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

 α ρ εις σε επαφ  ε πραγ ατι ά ργα ηχανι ού  σα από ε παι ευτι ς επισ εις
    ο ιλίες από επαγγελ ατίες αι  

 α πραγ ατοποιείς εργαστηρια ά α ατα στα ε ει ι ευ να  εσ τερι ά  ε τερι ά
    συνεργα ό ενα  εργαστ ρια της χολ ς

 α αναπτύ εις τις ερευνητι ς σου ε ιότητες  συ ετ χοντας σε ερευνητι ά 
    αι επιστη ονι ά συν ρια  

Πιστοποιη νο πρόγρα α που προσφ ρεται από το ντρο 
∆ια ίου ά ησης   
σε συνεργασία ε το    
Απευ ύνεται σε φοιτητ ς αι πτυχιούχους πολυτεχνι ών
& τεχνολογι ών σχολών  αλλά αι επαγγελ ατίες του 
χώρου  που λουν να ραστηριοποιη ούν στο πε ίο 
της ∆ιαχείρισης ν ργειας & τ ν Ανανεώσι ν Πηγών

   & 

“Ανάµεσα στις θετικές εντυπώσεις από την εµπειρία µου στο κολλέγιο, είναι ότι διαθέτει
πρόγραµµα σπουδών υ ηλών προδιαγραφών, κατά τα πρότυπα µεγάλων πανεπιστηµίων της
Ευρώπης. Επίσης, τα ολιγοµελή τµήµατα που επιτρέπουν άµεση και προσωπική
επαφή µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων, είναι άκρως ωφέλιµα. ο γεγονός ότι η διδασκαλία 
και οι εργασίες πραγµατοποιούνται στα αγγλικά, θα βοηθήσουν πολύ στην πρόοδο και συνέχεια των 
σπουδών µου, αλλά και στην καριέρα µου εντός και εκτός Ελλάδος.”

Γε ρ ιος εντζ κης
Εn  ons  Ci il En ineerin  & Constr ction, Class 2019

 

Ελληνικά 1 τoς

Συνεχείς
Ενάρξεις

ni ersity of erby κτώβριο

Ελληνικά & Αγγλικά 4  τη

ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο

Αγγλικά 1 2  τη

S ect to ppro al

28 29
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 χρόνια αρμοσμένης μπειρίας  
από το 1  πανεπιστημιακό Κολλέγιο Ψυχολογίας στην Ελλάδα!

Στο επίκεντρο της Σχολής είναι η ιωματική εκπαίδευση
των οιτητ ν  μέσα από τη συμμετοχή τους σε ερ αστηριακ
μα ήματα  παιχνίδια ρόλων  ομ δες αν πτυ ης  παρατήρηση
και αν λυση μελετ ν περίπτωσης

πίλε ε τη Σχολή υχολο ίας
του   ιατί  

 Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής
    & Ψυχοθεραπείας από το ni ersity of erby 26 , ar ian
    ni ersity i e, 2020 .

 Εγγραφή αποφοίτων στους επαγγελματικούς συλλόγους της
    ρετανίας S, C , C  & πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα
    Ψυχολόγου ή Συμβούλου  Ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα.

 Κλινική πρακτική με εσωτερικά οργανωμένη εποπτεία, σε δίκτυο
    8 + συνεργαζόμενων φορέων.

 Προσφ ρει ονα ι ά προγρά ατα  απο λειστι ά στην λλά α  όπ ς το  φαρ οσ νης 
    υχολογίας  το  υχολογίας & υ ουλευτι ς  α ώς αι τα υχο εραπευτι ά εταπτυχια ά
     & υν ετι ς προσ γγισης

 ∆η ιουργεί ίγλ σσους επαγγελ ατίες ε ιε ν  προοπτι  α ώς η ι ασ αλία πραγ ατοποιείται
    στην ελληνι  αι στην αγγλι  γλώσσα

 Προάγει τον ερευνητι ό προσανατολισ ό τ ν φοιτητών  ε συ ετοχ  τους σε ερευνητι ά 
    & πανελλα ι ά  ιε ν  επιστη ονι ά συν ρια αι περιο ι ά

“  φοίτηση στο πρόγραµµα Sc Hons  pplie  Ps c olog  ήταν η πιο δηµιουργική περίοδος της 
ωής µου. ι γνώσεις που απέκτησα µε έκαναν να εµβαθύνω στον χώρο της υχολογίας. ο 
ολλέγιο ήταν πάντα κοντά µου, µε στήριξε και µε ενέταξε στην οµάδα του, δίνοντάς µου την 

ευκαιρία να εργαστώ ως st ent assistant και να χρηµατοδοτώ έτσι τις σπουδές µου. ε το πέρας 
των σπουδών µου, ξεκίνησα να εργά οµαι στην Connect t ens, ευκαιρία που µου δόθηκε µέσα από 
την εθελοντική µου ενασχόληση στο St ents  nion του ολλεγίου.”

Πανα ι τα Σε ερ ι
Sc ons  pplie  sycholo y, Class 2017 | Συνεργάτης Connect thens

 

Προ ρ μματα Σπουδ ν
   

Sc ons  pplie  sycholo y

MSc Co nsellin  & sycholo y in E cational Settin s
MSc pplie  sycholo y  Clinical sycholo y & Co nsellin
MSc pplie  sycholo y  ealth sycholo y & Co nsellin
MSc orensic & Criminal sycholo y ith sychotherapy
MSc nte rati e Co nsellin  & sychotherapy
MSc Co niti e eha io ral sychotherapy lt

∆ιε νώς πιστοποιη να προγρά ατα υ ουλευτι ς & 
υχολογίας  που παρ χονται από το ντρο ∆ια ίου 
ά ησης    

Απευ ύνονται σε πτυχιούχους & επαγγελ ατίες του χώρου 
 στο ευρύτερο οινό για λόγους προσ πι ς ανάπτυ ης  
α ιπλώ ατα απον ονται από ευρ πα ούς φορείς 

πιστοποίησης αι ίνουν τη υνατότητα εργασίας  
ετε παί ευσης στην λλά α αι το ε τερι ό

 υ ουλευτι  & υχολογία

 υχο υνα ι  υχο εραπεία

 υ ουλευτι  χ σε ν & ευγαριών
 υ ουλευτι  ε ρία & Πρά η

Ελληνικά & Αγγλικά 3 τη

Ελληνικά

2 τη

1 τος

κτώβριο
& Φεβρουάριο

ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο 

Αγγλική 2 3 τη

ni ersity of erby κτώβριο

6 Μήνες

S ect to ppro al

30 31
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απ με την κπαίδευση
Γι  αυτό ροντίζουμε να παρέχουμε στους οιτητές μας
μια συναρπαστική εμπειρία μ ησης  με στόχο να τους
προετοιμ σουμε ια τις παιδα ω ικές προκλήσεις του
21  αι να  

Προ ρ μματα Σπουδ ν

πίλε ε τη Σχολή πιστημ ν της ω ής
του   ιατί  

 Συνεργασία με το ni ersity of erby, 1  σε κατάταξη ρετανικό
    πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και 20 στη ρετανία, στις Επιστήμες
    της Αγωγής ar ian ni ersity i e, 2019 .

 Αναγνωρισμένα πτυχία, που οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα
    και πρόσβαση σε θέσεις εκπαιδευτικού στον ιδιωτικό & δημόσιο τομέα. 

 Ερευνητικά προσανατολισμένα προγράμματα, σχεδιασμένα σύμφωνα
    με τις νεότερες διεθνείς εξελίξεις & πρακτικές στον χώρο
    της Εκπαίδευσης.

 Περιλα άνει εποπτευό ενη πρα τι  άσ ηση & η ιουργία  σε ευρύ ί τυο συνεργα ό εν ν     
    παι αγ γι ών πλαισί ν
 

 Αναπτύσσει επαγγελ ατι ς ε ιότητες  σα από α ατα Αισ ητι ς Αγ γ ς ι αστι ών  ουσι ς  
    εάτρου  στα ε οπλισ να εργαστ ρια της χολ ς  

 πλουτί ει την ε παι ευτι  ε πειρία τ ν φοιτητών  ε πλ ος παράλληλ ν ράσε ν  σε ινάρια  
    ε παι ευτι ς επισ εις  ε ελοντισ ό  ερευνητι ά συν ρια

“ έλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Me iterranean College, που µε τις γνώσεις, την 
εµπειρία και τη σωστή καθοδήγηση, µε κατέστησαν ένα άτοµο µε αυτοπεποίθηση, πίστη & επιµονή. 
α χρόνια φοίτησής µου στο ολλέγιο ήταν κάποιες φορές συναισθηµατικά φορτισµένα, µε άγχος και 

πίεση, αλλά σε ό,τι κι αν χρεια όµουν, οι καθηγητές του ολλεγίου ήταν δίπλα µου  λέον, εργά οµαι 
σε παιδικό σταθµό και είµαι πραγµατικά ικανοποιηµένη που, µε το πτυχίο µου, µπορώ και εξασκώ το 
επάγγελµα που πάντα ονειρευόµουν ” αρίνα ππου

Α ons  Early Chil hoo  St ies, Class 2019 | Παιδαγωγός Προσχολικής λικίας

  
 ons  Early Chil hoo  St ies

M  E cation  eachin  En lish to Spea ers
of ther an a es ES

M  E cation  ea ership & Mana ement

M  ncl sion an  Special E cational
ee s & isability 

Πιστοποιη να  οριο οτού ενα προγρά ατα  που 
προσφ ρει το ντρο ∆ια ίου ά ησης  

  Απευ ύνονται σε πτυχιούχους 
οιν νι ών & παι αγ γι ών επιστη ών αι εν ενεργεία 

ε παι ευτι ούς  για ιεύρυνση γνώσε ν  επαγγελ ατι  
ε λι η  α ιπλώ ατα απον ονται από το  

  προσφ ροντας στους ατόχους 
ευ αιρίες ετε παί ευσης αι εργασίας στην λλά α
αι το ε τερι ό

 ι ι ς παι ευτι ς Ανάγ ες & υ περίλη η
 ∆ιαπολιτισ ι  παί ευση  ετανάστευση & 

    Προσφυγοποίηση

Ελληνικά ή Αγγλικά

 

3 τη

ni ersity of erby κτώβριο

ni ersity of erby κτώβριο & Φεβρουάριο

Αγγλικά 2 τη

Ελληνικά ή Αγγλικά 1 2 τη Ελληνικά 1 έτος

κτώβριο & Φεβρουάριο

32 33
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Γίνε διαπιστευμένος επα ελματίας
ακολουθώντας βρετανική εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.

ς μια κοινότητα ενερ ν επιστημόνων  στοχεύουμε στην αν πτυ η
των κλινικ ν  ερευνητικ ν  επα ελματικ ν δε ιοτήτων των

οιτητ ν και στη δημιουρ ία απο οίτων που ανα νωρίζουν τη
σημασία της συνεχιζόμενης επα ελματικής αν πτυ ης

Προ ρ μματα Σπουδ ν

   

Sc ons  Sport Science & Coachin

πίλε ε τη Σχολή πιστημ ν είας  λητισμού
του   ιατί

 Αναγνωρισμένα πτυχία Αθλητικής Επιστήμης από το 26 ni ersity
   of erby ar ian ni ersity i e, 2020  & Φυσικοθεραπείας από
    το ni ersity οf ol erhampton E  Sil er για την υψηλή ποιότητα
    σπουδών .

 Εγγραφή αποφοίτων σε ρετανικούς Επαγγελματικούς Συλλόγους
    C C  ealth & Care rofessions Co ncil  & δυνατότητα άσκησης
    επαγγέλματος στην Ελλάδα, μέσω διαδικασίας αναγνώρισης
    επαγγελματικών προσόντων.

 Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες υποδομές, πρακτική εφαρμογή
    σε αθλητικές δομές και εποπτευόμενη κλινική άσκηση 1.000 ωρών σε
    κέντρα αποκατάστασης & νοσοκομεία. 

 ∆η ιουργεί ίγλ σσους επαγγελ ατίες ε ιε ν  προοπτι  α ώς η ι ασ αλία πραγ ατοποιείται
    στην ελληνι  & στην αγγλι  γλώσσα

 Προσφ ρει αινοτό α προγρά ατα  όπ ς το  που συν υά ει πιστ η του Α λητισ ού  υσι  
    Αγ γ  & Προπονητι  αι είναι σχε ιασ νο σύ φ να ε τα  του     
    &   

 ∆ιατηρεί στρατηγι  συνεργασία ε ορυφαίους α λητι ούς συλλόγους Π  ΠΑ  α  συν σ ους 
    α λητών Π ΑΠ  Π Α  α  & ντρα απο ατάστασης ιλο τ της  Αρ γ  α  για την πρα τι  
    ε παί ευση τ ν φοιτητών

∆ιε νώς πιστοποιη να προγρά ατα Α λητισ ού
& γείας  που παρ χονται από το ντρο ∆ια ίου ά ησης

   Απευ ύνονται σε 
απόφοιτους  πτυχιούχους Πανεπιστη ί ν αι 
επαγγελ ατίες του χώρου  που στοχεύουν σε ε λι η  
ε ει ί ευση  αλλαγ  αρι ρας  α ιπλώ ατα απον ονται 
από το    προσ ί οντας 
στους απόφοιτους ιε ν  ε λεια αι προοπτι

  
   
  “ ο χρονικό διάστηµα της φοίτησής µου στο Me iterranean College θα αποτελεί για πάντα µια σειρά 

από όµορφες στιγµές. πουδά οντας φυσικοθεραπεία, µου δόθηκε η ευκαιρία να ολοκληρώσω τον 
προσωπικό µου στόχο, να ασκώ για το υπόλοιπο της ωής µου το επάγγελµα που πάντα ήθελα.

ι γνώσεις που µας µεταλαµπαδεύτηκαν από τους εξαιρετικούς µας καθηγητές, αλλά και τους 
κλινικούς µας εκπαιδευτές, µας εφοδίασε µε τις απαραίτητες ικανότητες να εξασκούµε την 
φυσικοθεραπεία και να εξελισσόµαστε.”

έσποινα αχοπούλου
Sc ons  hysiotherapy, Class 2019

Ελληνικά & Αγγλικά

 

4  τη

ni ersity of erby

ni ersity of ol erhampton

κτώβριο

Sc ons  hysiotherapy

Ελληνικά 1 τoς

Συνεχείς
Ενάρξεις

34 35
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λα τα ακαδημα κ  προ ρ μματα    εκινούν κτ ριο
εν  κ ποια έχουν έναρ η και ε ρου ριο  α προ ρ μματα επα ελματικής 
ε ειδίκευσης υποστηρίζουν πολλαπλές εν ρ εις μέσα στο έτος

οίτηση
Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα για φοίτηση δια ζώσης και απαιτούν 
φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μας. στόσο, υπάρχουν προγράμματα που 
υποστηρίζουν ευέλικτη e ible , μικτή blen e  ή εξ  αποστάσεως φοίτηση 

istance learnin , με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων e learnin . Μαθήματα 
διεξάγονται σε πρωϊνά ή απογευματινά τμήματα και Σαββατοκύριακα.

πο ολ  Αιτ σε ν
Δεχόμαστε αιτήσεις καθ  όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι κάλυψης των 
διαθέσιμων θέσεων. Καθώς υπάρχουν δημοφιλή τμήματα ή προγράμματα με 
ανώτατο αριθμό εισακτέων, σε ενθαρρύνουμε να υποβάλλεις έγκαιρα την αίτησή 
σου. ι σύμβουλοι εκπαίδευσης του missions ce θα σου παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες.

Προ πο σεις ισαγ γ ς
ι υποψήφιοι σε προπτυχιακά προγράμματα αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει

το ύκειο ή αντίστοιχο του εξωτερικού  και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο 
Αγγλικών. ι υποψήφιοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα αναμένεται να είναι 
κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, με καλή γνώση Αγγλικών.
Υποψήφιοι χωρίς πρώτο πτυχίο γίνονται δεκτοί σε ορισμένα προγράμματα, 
εφόσον διαθέτουν επαγγελματικούς τίτλους σπουδών ή και ικανή εργασιακή 
εμπειρία. ι υποψήφιοι σε προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης είναι 
κάτοχοι ανώτερων  ανώτατων τίτλων σπουδών ή απόφοιτοι υκείου  ΙΕΚ, με 
σχετική επαγγελματική εμπειρία. λοι οι αιτούντες καταθέτουν συστατικές 
επιστολές ή και βιογραφικό σημείωμα και καλούνται σε ακαδημαϊκή συνέντευξη 
με τον υπεύθυνο σπουδών. ι υποψήφιοι προγραμμάτων achelor και Master 
συμμετέχουν στο διαγνωστικό τεστ Αγγλικής γλώσσας του Κολλεγίου.

ετεγγραφ ς
Αν είσαι απόφοιτος ΙΕΚ ή φοιτητής προπτυχιακού προγράμματος Κολλεγίου ή 
Πανεπιστημίου, μπορείς να υποβάλλεις αίτηση μετεγγραφής, με δυνατότητα 
αναγνώρισης μαθημάτων. ι αιτήσεις εξετάζονται από το συνεργαζόμενο 
πανεπιστήμιο.

∆ί α τρα & ρη ατο ότηση
Προσφέρουμε πολλαπλές εναλλακτικές αποπληρωμής διδάκτρων, προγράμματα 
χρηματοδότησης και υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών, αθλητικών και 
κοινωνικο οικονομικών κριτηρίων.

Επικοινώνησε σήμερα με το missions ce του Me iterranean Colle e και 
ενημερώσου για τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σπουδών.

γγραφ ς & οίτηση

a missions me colle e.e . r
me colle e.e . r επικοινωνία
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