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TRUST YOURSELF.

Λόγοι για να σπουδάσεις Διοικητικές
Επιστήµες στο Mediterranean College!9+1

1. To 1ο Βusiness School 
στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση, από το 1977.

2. Το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα (1989)
προσφέρθηκε από το Mediterranean College και σήµερα 

είναι το δηµοφιλέστερο µε 200+ φοιτητές.

3. Το μοναδικό Bachelor στις Επισιτιστικές Τέχνες 
στην Ελλάδα, προσφέρεται αποκλειστικά στο

Mediterranean College (2015).

4. Η Νο1 Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας 
στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το University of 

Derby, TOP5 πανεπιστήµιο στη Βρετανία στις σπουδές 

Τουρισµού (Guardian University Guide, 2020). 

5. Το Νο1 Business School στην Ελλάδα,                  

σε συνεργασία µε το University of Derby, TOP10 

πανεπιστήµιο στη Βρετανία στις σπουδές Management 

(Guardian University Guide, 2020).

6. Ανανεωμένα & πιστοποιημένα προγράμματα 
σπουδών, µε τη σφραγίδα κορυφαίων επαγγελµατικών 

φορέων (CMI-Chartered Management Institute, 

CIM-Chartered Institute of Marketing, CIPD-Chartered 

Institute of Personnel & Development, ΙοΗ-Institute

of Hospitality).

7. Οι φοιτητές γίνονται δίγλωσσοι επαγγελματίες
µε διεθνή προοπτική, καθότι σπουδάζουν την επιστήµη 

τους στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έτσι, έχουν 

προβάδισµα στην αναζήτηση εργασίας ή στη συνέχιση 

σπουδών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

8. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζουν 

πανεπιστηµιακοί καθηγητές και ερευνητές, ενεργοί 

επαγγελµατίες και καταξιωµένα στελέχη επιχειρήσεων 

στους κλάδους Διοίκησης, Ναυτιλίας, Τουρισµού & 

Φιλοξενίας.

9. Το Employability Scheme®, το 1ο Ολοκληρωµένο 

Σχέδιο Απασχολησιµότητας στην Ελλάδα, πλαισιώνει 

την εκπαιδευτική διαδικασία εφαρµόζοντας καινοτόµες 

δράσεις ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

10. Συνεργασία με 500+ επιχειρήσεις στη χώρα, 

προσφέροντας εγγυηµένη πρακτική άσκηση και εξαιρετικές 

ευκαιρίες επαγγελµατικής δικτύωσης (networking).
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9+1 Λόγοι

Σχολή Ναυτιλιακών 
Σπουδών

Σχολή Τουρισµού & 
Φιλοξενίας

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 

Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Πηγές & Εργαλεία Μάθησης 

Η Ζωή στο Κολλέγιο 

Εργαστήρια 

MC Employability Scheme

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Business School

School of Shipping

Φοιτητική Μέριµνα 

School of Tourism
& Hospitality 

Εγγραφές & Φοίτηση
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Περιεχόµενα



Από τις πρώτες και µεταξύ των πρωτοπόρων που ιδρύθηκαν για σπουδές Management στην Ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση (1977), 
η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College συνεργάζεται µε το University of Derby, 1ο σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήµιο στην Ελλάδα και TOP10 στη Βρετανία στις Διοικητικές Επιστήµες (Guardian University Guide, 2020). 

Η επιτυχία της Σχολής βασίζεται στην παροχή διαρκώς ανανεούµενων προγραµµάτων σπουδών, διαπιστευµένων από κορυφαία 
επαγγελµατικά σωµατεία, όπως το UK Chartered Management Institute (CMI), το Chartered Institute of Marketing (CIM) και το Chartered 
Institute of Personnel & Development (CIPD). Διαχρονικό µας µέληµα είναι η ανάπτυξη πολυεπίπεδων και αµφίδροµων σχέσεων µε την 
αγορά, που εµπλουτίζουν τη διδασκαλία, αναπτύσσουν επαγγελµατικές δεξιότητες στους φοιτητές και προσφέρουν σηµαντικές προοπτικές 
καριέρας στους αποφοίτους µας. 

Τα Bachelor’s και τα MBA της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
είναι πιστοποιηµένα από το Chartered Management Institute 
(CMI), το επίσηµο επαγγελµατικό σώµα Managers και Ηγετών 

στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι φοιτητές του Mediterranean College 
αποκτούν πιστοποιητικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το CMI 

και τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε Chartered Managers,
την κορυφαία διαπίστευση στον χώρο του Management. 

Το University of Derby ξεχωρίζει: Ενεργή συμμετοχή στα παγκόσμια 
ναυτιλιακά δρώμενα

Το Mediterranean College συνεργάζεται από το 2014 µε τον 
Ευρωπαϊκό Νηογνώµονα DNV και την ναυτιλιακή ακαδηµία 

του, ώστε να προσφέρει σε όλους τους φοιτητές της Σχολής 
Ναυτιλιακών Σπουδών την ισχυρή πιστοποίηση στους κώδικες 

ISM (International Safety Management), ISPS (International Ship 
and Port Facility Security) και MLC (Maritime Labor Convention).

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών 
συµµετέχει σε κορυφαίες 
επαγγελµατικές εκθέσεις, εµπορικές 
και επιστηµονικές συναντήσεις του 
κλάδου, όπως η Διεθνής Έκθεση 
Ποσειδώνια, που διαµορφώνει την 
παγκόσµια ναυτιλιακή ατζέντα και 
αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας 
µεταξύ της διεθνούς ναυτιλιακής 
βιοµηχανίας και των Ελλήνων 
εφοπλιστών.
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Business School 
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

TOP10
IN BUSINESS

GUARDIAN
UNIVERSITY GUIDE 2020

Το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα 
προσφέρθηκε από το 
Business School του 
Mediterranean College
το 1989!”
Συνεργασία µε Laredo State University, USA.

“Η Ναυτιλία αποτελεί βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης  της Οικονοµίας, 
συνεισφέροντας το 10% του 
ελληνικού ΑΕΠ. Η ελληνόκτητη ναυτιλία 
αποτελεί την 1η δύναµη στην Ε.Ε. 
µε ποσοστό 50%, καθιστώντας τη 
χώρα µας παγκόσµια ηγέτιδα στον 
χώρο των θαλάσσιων µεταφορών & 
δηµιουργώντας την αντίστοιχη ανάγκη 
για καταρτισµένα στελέχη.”

“
“TOP10

HESA 2017

Graduate Employability

96.3%
of graduates moved into

employment within 6 months

TOP20
UK University for
Teaching Quality

TOP100

Teaching Excellence
Times Higher Education Europe

Teaching Rankings 2018

Institutions in Europe 

TOP250

Times Higher Education
Times Higher Education 2018

World Best
Young Universities 

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Mediterranean College ιδρύθηκε προκειµένου να στελεχώσει τον κλάδο µε επαγγελµατίες που διαθέτουν 
άριστη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική αντίληψη του χώρου της ναυτιλίας και των µεταφορών, µε την επιστηµονική εγκυρότητα του University 
of Derby, κορυφαίου βρετανικού πανεπιστηµίου στις Διοικητικές Επιστήµες. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης στη ναυτιλιακή 
διοίκηση, συνάπτουµε στρατηγικές συνεργασίες µε κορυφαίους φορείς του κλάδου, όπως ο γερµανο-νορβηγικός νηογνώµονας DNV, ώστε να 
ενσωµατώνουµε στα προγράµµατά µας ισχυρές πιστοποιήσεις  και να εκπαιδεύουµε τους φοιτητές µας σε σύγχρονες πρακτικές.

School of Shipping
Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών 
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H Σχολή Τουρισµού & Φιλοξενίας του Mediterranean College πρωτοπορεί, καθώς προσφέρει ακαδηµαϊκά προγράµµατα σε άκρως 
εφαρµοσµένα αντικείµενα, που έχει ανάγκη η ελληνική τουριστική βιοµηχανία: τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Επισιτισµού.
Η υπεροχή της Σχολής επισφραγίζεται από τη συνεργασία µε το Centre for Contemporary Hospitality & Tourism του University of Derby,  
TOP5 σε κατάταξη πανεπιστήµιο στη Βρετανία για σπουδές Τουρισµού (Guardian University Guide, 2020). 

Από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Σχολής, η ανάπτυξη εφαρµοσµένων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, η εκµάθηση δύο 
ξένων γλωσσών -ως µέρος του προγράµµατος- και η έµµισθη πρακτική άσκηση των φοιτητών, στους µεγαλύτερους ξενοδοχειακούς 
οµίλους της χώρας.

Το Mediterranean College είναι Τακτικό Μέλος του Συνδέσµου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) από το 2018. 

Οι φοιτητές της Σχολής Τουρισµού & Φιλοξενίας συµµετέχουν 
ενεργά στις εκδηλώσεις του ΣΕΤΕ και ενηµερώνονται για τις 

εξελίξεις του κλάδου, µέσα από την online Βιβλιοθήκη, τα 
στατιστικά δελτία και τις οµιλίες εκπροσώπων του Συνδέσµου.
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School of Tourism & Hospitality
Σχολή Τουρισµού & Φιλοξενίας 

TOP5
IN HOSPITALITY

GUARDIAN
UNIVERSITY GUIDE 2020

The Centre for 
Contemporary Hospitality 
and Tourism has been 
awarded accreditation as 
an International Centre 
of Excellence in Tourism 
and Hospitality Education. 
The accreditation is for 
teaching, curriculum and 
student experience, so you 
can be assured that what 
you are learning is
of the highest standard 
and centred around the 
skills employers are
looking for.”

“

Buxton Campus, Derby University



Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του 
Κολλεγίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
έχουν σχεδιαστεί µε τα υψηλότερα 
standards, για να υποστηρίζουν την 
ολοκληρωµένη µαθησιακή εµπειρία 
και κοινωνικοποίηση των φοιτητών. 
Βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία των 
πόλεων, εύκολα προσβάσιµα µε όλα τα 
διαθέσιµα µέσα µεταφοράς. Η επιλογή 
εγκαταστάσεων σε κοµβικά σηµεία 
προσδίδει επιπλέον πλεονεκτήµατα, καθώς 
οι φοιτητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
πανεπιστηµιακές και δηµόσιες βιβλιοθήκες, 
σε κεντρικά βιβλιοπωλεία και σε άλλους 
χώρους επιστηµονικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και σεµιναρίων, 
χωρητικότητας έως 50 θέσεων, έχουν 
διαµορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπουν 
στους φοιτητές να παρακολουθούν 
ευχάριστα τα µαθήµατά τους και να 
ενισχύουν τη δηµιουργικότητά τους.
Η κάθε αίθουσα είναι εξοπλισµένη 
µε άνετα καθίσµατα και θρανία 
σε διαφορετική διάταξη, ώστε να 
προσαρµόζεται καλύτερα στις διδακτικές 
απαιτήσεις του µαθήµατος που φιλοξενεί: 
σχολική διάταξη, διάταξη Π, κ.λπ. Όλες 
οι αίθουσες διαθέτουν φυσικό φωτισµό 
και εξαερισµό, κλιµατισµό, σύγχρονα 
προβολικά και ηχητικά συστήµατα και 
γρήγορη σύνδεση στο internet.

Campuses
Αίθουσες Διδασκαλίας 
& Σεμιναρίων 

Χώροι Μελέτης, Συνεργατικής
Μάθησης & Αναψυχής 

Computer  
Centre & Wi-fi

Το Mediterranean College διαθέτει 
ειδικά διαµορφωµένους χώρους 
για την πραγµατοποίηση συνεδρίων, 
οµιλιών και ανοιχτών εκδηλώσεων.
Οι αίθουσες διαλέξεων και πολλαπλών 
χρήσεων, χωρητικότητας έως 150 
θέσεων, είναι εξοπλισµένες µε 
σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήµατα 
τελευταίας τεχνολογίας και επιτρέπουν 
τη διεξαγωγή πλήθους εκπαιδευτικών 
και επιστηµονικών δράσεων.

Αίθουσες Διαλέξεων & 
Πολλαπλών Χρήσεων

Στα campuses του Mediterranean College υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι 
που προάγουν τη µελέτη, τη συνεργατική µάθηση, τη δηµιουργική απασχόληση και την 
κοινωνικοποίηση. Εκεί οι φοιτητές εργάζονται σε οµάδες, µελετούν και πραγµατοποιούν 
συναντήσεις µε τους καθηγητές και τους συµβούλους τους και χρησιµοποιούν το κέντρο 
υπολογιστών ανοιχτής πρόσβασης για την εκπόνηση εργασιών.

Στους χώρους αναψυχής υπάρχουν άνετα καθίσµατα και καναπέδες, επιτραπέζια παιχνίδια, 
εφηµερίδες και περιοδικά, συστήµατα προβολών, αυτόµατοι πωλητές, ακόµα και πινγκ-
πονγκ! Εδώ, οι φοιτητές αξιοποιούν τον διαθέσιµο χρόνο τους µεταξύ µαθηµάτων, ενώ 
στον ίδιο χώρο συντονίζονται οι δραστηριότητες του Students’ Union του Κολλεγίου.

Το Κέντρο Υπολογιστών διαθέτει 
συνολικά 160 θέσεις εργασίας 
και είναι ανοικτό για όλους τους 
φοιτητές, για τη διεξαγωγή έρευνας, 
την εκπόνηση εργασιών και την 
πρακτική άσκηση σε εφαρµογές. 
Σε όλους τους υπολογιστές είναι 
εγκατεστηµένα προγράµµατα της 
Microsoft και της Adobe, καθώς 
και το πακέτο ποσοτικής ανάλυσης 
SPSS, ενώ εξειδικευµένα λογισµικά 
είναι διαθέσιµα σε συγκεκριµένα 
Εργαστήρια. Προσφέρεται, 
επίσης, υπηρεσία εκτύπωσης 
και φωτοτύπησης µε κάρτα και 
ασύρµατη σύνδεση στο internet 
στα περισσότερα σηµεία των 
εγκαταστάσεων. Κάθε φοιτητής είναι 
ευπρόσδεκτος να κάνει χρήση της 
δικής του ηλεκτρονικής συσκευής, 
laptop ή tablet, κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος ή να εργαστεί µέσα στο 
campus.

Στο Mediterranean College επενδύουμε στις υποδομές, ώστε οι φοιτητές  μας να βρίσκουν όλα τα 
εργαλεία και να αναπτύσσουν όλα τα ερεθίσματα για να εξελίξουν στο μέγιστο τις δεξιότητές τους.
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Εκπαιδευτικό Περιβάλλον



Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Πλατφόρμες Μάθησης 

Microsoft 365

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Στο Mediterranean College λειτουργούν δύο πλήρεις δανειστικές 
βιβλιοθήκες µε σύγχρονες και κλασικές πηγές πληροφόρησης,
για όλα τα επιστηµονικά πεδία σπουδών του Κολλεγίου.

Πηγές:
+ Συλλογή >17.000 ελληνόφωνων & αγγλόφωνων 
    βιβλίων και e-books.
+ Τµήµα Ακαδηµαϊκών Άρθρων και Περιοδικών.
+ Υλικό Αναφοράς (Reference Material), µε καταλόγους,
    λεξικά, αναφορές, κ.λπ.
+ Αρχείο Διπλωµατικών Εργασιών, µε επιλεγµένες πτυχιακές
    εργασίες αποφοίτων.

Στις βιβλιοθήκες ο φοιτητής μπορεί να:
+ Δανειστεί βιβλία
+ Αναζητήσει πηγές
+ Μελετήσει στο αναγνωστήριο 
+ Χρησιµοποιήσει το Κέντρο Υπολογιστών 
+ Εκτυπώσει & φωτοτυπήσει

H ψηφιακή πλατφόρµα του Κολλεγίου “MC-Class” είναι βασισµένη 
στο σύστηµα διαχείρισης µάθησης “moodle” και έρχεται να 
συµπληρώσει τη φυσική παρακολούθηση στην τάξη. Στην 
ολοκληρωµένη ψηφιακή πλατφόρµα ο φοιτητής:

+ Βρίσκει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε µάθηµα  
+ Έχει πρόσβαση σε εργαλεία οµαδικής, online
   συνεργασίας/ διδασκαλίας
+ Υποβάλλει εργασίες & συµµετέχει σε τεστ αξιολόγησης
+ Λαµβάνει ανατροφοδότηση (feedback) για την ακαδηµαϊκή
   του πορεία
+ Βλέπει έγγραφα & ανακοινώσεις που τον αφορούν
+ Συµπληρώνει ερωτηµατολόγια αξιολόγησης

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα 
του University of Derby, όπου βρίσκουν επιπλέον υλικό και πηγές, 
δωρεάν λογισµικά και παρακολουθούν ανοιχτά, online σεµινάρια και 
οµιλίες που διοργανώνει το πανεπιστήµιο.

Χρησιµοποιώντας τον ατοµικό τους κολλεγιακό λογαριασµό 
email και µε έναν Microsoft κωδικό, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση 
στη σουίτα Microsoft 365, µε απεριόριστο χώρο αποθήκευσης 
δεδοµένων, δυνατότητα απόκτησης δωρεάν λογισµικών και 
χρήσιµων εργαλείων online συνεργασίας.

Παράλληλα µε την κλασική βιβλιοθήκη, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του University of Derby,
η οποία διαθέτει χιλιάδες e-books και ακαδηµαϊκά άρθρα, αλλά και άλλες σύγχρονες πηγές πληροφόρησης, όπως βάσεις
δεδοµένων, εφηµερίδες, εταιρικές εκθέσεις, µελέτες, κ.α. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη ακαδηµαϊκών
δεξιοτήτων, όπως ακαδηµαϊκή γραφή, αριθµητικές δεξιότητες και αναζήτηση πηγών, σε µορφή εγχειριδίων, βίντεο και webinars.
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Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Mediterranean College ενισχύουν τις κλασικές μαθησιακές υποδομές 
και δίνουν απόλυτη ευελιξία στους φοιτητές να μελετούν στον δικό τους τόπο και χρόνο, 
βελτιστοποιώντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα!

Πηγές & Εργαλεία Μάθησης



Προσομοίωσης Επιχειρήσεων

Τουρισμού & Φιλοξενίας

Πληροφορικής

Οι φοιτητές χρησιµοποιούν το βραβευµένο λογισµικό SimVenture για να 
αναπαραστήσουν σε προσοµοιωµένες συνθήκες τη λειτουργία επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό παιχνίδι (business game), στο οποίο οι παίκτες 
έχουν τον ρόλο manager της επιχείρησης και µέσα από έρευνα αγοράς, µελέτη και 
ανάλυση δεδοµένων του ανταγωνισµού και των πελατών, καλούνται να πάρουν 
αποφάσεις. Οι αποφάσεις εκτείνονται στις περιοχές της οργάνωσης, marketing 
και πωλήσεων, χρηµατοοικονοµικών και λειτουργίας. Πολύτιµο εργαλείο των 
φοιτητών στη δροµολόγηση της διαδικασίας, είναι η χρήση του SPSS (Superior 
Performance Software System). Η άκρως δηµιουργική αυτή εµπειρία ενισχύει τα 
γνωστικά εφόδια των φοιτητών στο management, αλλά παράλληλα καλλιεργεί 
µεταφερόµενες δεξιότητες, όπως εργασία σε οµάδες, λήψη αποφάσεων και 
δεξιότητες παρουσίασης.

Τα σύγχρονα εργαστήρια Τουρισµού είναι 
απόλυτα εναρµονισµένα µε τις νέες τάσεις
στη Φιλοξενία, ώστε να βοηθούν τους φοιτητές 
να αναπτύσσουν εφαρµοσµένες γνώσεις και 
πρακτικές δεξιότητες, µέσα από βιωµατική 
διδασκαλία, προσοµοιώσεις και ανάλυση 
πραγµατικών περιπτώσεων.

Οι χώροι αποτελούνται από:
 
+ Υποδοχή µε εγκαταστηµένο πρόγραµµα
   κρατήσεων (Opera).         
+ Συνεδριακή αίθουσα µε σύγχρονο
   οπτικοακουστικό εξοπλισµό.                
+ Πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα µε δυνατότητα    
   παρασκευής κρύων ή ζεστών γευµάτων και καφέ.        
+ Τραπεζαρία µε δυνατότητα στησίµατος πρωινού,    
   γεύµατος, καφέ και wine tasting.                
+ Προσοµοίωση δωµατίου ξενοδοχείου
   µε κλινοσκεπάσµατα και amenities.
        
Τα ρεαλιστικά εργαστήρια χρησιµοποιούνται για 
τη διεξαγωγή πρακτικών µαθηµάτων, ασκήσεων 
προσοµοίωσης, σεµιναρίων και masterclasses,
µε τη συµµετοχή των πρωταγωνιστών του κλάδου, 
οι οποίοι µυούν τους φοιτητές µας στα µυστικά του 
επαγγέλµατος.

Στα 7 Εργαστήρια Πληροφορικής του Mediterranean College µε 
περισσότερους από 130 σταθµούς εργασίας, οι φοιτητές Διοικητικών 
Επιστηµών παρακολουθούν µαθήµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων πληροφορικής, 
επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης και ψηφιακής 
επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύονται σε εξειδικευµένα λογισµικά 
και εφαρµογές, όπως το σύστηµα ξενοδοχειακών κρατήσεων Opera, το 
στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδοµένων SPSS, το πρόγραµµα διαχείρισης 
έργων MS Project, και τα εργαλεία µέτρησης & ανάλυσης δεδοµένων της 
Google.

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισµένα µε σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα 
και δίκτυα, υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο internet και εκτός από τα 
προγραµµατισµένα µαθήµατα, είναι προσβάσιµα στους φοιτητές για πρακτική 
εξάσκηση και εκπόνηση εργασιών. 
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Οι φοιτητές αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες και εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη,
μέσα από εξειδικευμένα θεματικά Εργαστήρια και τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Εργαστήρια
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Ημερίδες, Ανοιχτές Ομιλίες

Έμμισθη Πρακτική Άσκηση Projects σε Επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Σεμινάρια, Εργαστήρια
& Masterclasses

Φοιτητικοί Διαγωνισμοί 
Επιχειρηματικότητας

Ομιλίες από Επισκέπτες Εισηγητές

Οι Διοικητικές Σχολές του Κολλεγίου, σε συνεργασία µε κορυφαίους 
επιστήµονες, εταιρείες και επαγγελµατίες της αγοράς, διοργανώνουν 
οµιλίες ανοιχτής πρόσβασης στο ευρύτερο κοινό, επάνω σε επίκαιρα 
ζητήµατα των Επιχειρήσεων, της Ναυτιλίας και του Τουρισµού. Επίσης, 
συµµετέχουν ενεργά σε αντίστοιχες διοργανώσεις που λαµβάνουν 
χώρα στην Ελλάδα, ώστε οι φοιτητές µας να ενηµερώνονται για τις 
αναδυόµενες εξελίξεις του κλάδου τους.

Η Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας διατηρεί συνεργασία 
με κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους και ανεξάρτητα 
ξενοδοχεία 5*, δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν έμμισθη πρακτική άσκηση υψηλών 
προδιαγραφών. Η ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
σε συνδυασμό με την ουσιαστική πρακτική εμπειρία, 
οδηγεί σε ποσοστό επαγγελματικής απορρόφησης 
αποφοίτων που αγγίζει το 100%.

Στις εξειδικευµένες Ηµέρες Καριέρας που διοργανώνει η Σχολή, 
οι φοιτητές πραγµατοποιούν συνεντεύξεις µε στελέχη των 
µεγαλύτερων τουριστικών επιχειρήσεων, µε στόχο την κάλυψη 
θέσεων εργασίας ή αµειβόµενης πρακτικής. Μέσα από το 
πρόγραµµα σπουδών και τα επιπλέον σεµινάρια επαγγελµατικής 
ανάπτυξης, οι φοιτητές της Σχολής είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για 
να ανταποκριθούν µε επιτυχία, τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης 
και επιλογής των τµηµάτων HR, όσο και στις υψηλές εργασιακές 
απαιτήσεις ξενοδοχειακών µονάδων διεθνούς εµβέλειας.

Βασικό συστατικό της πρακτικής άσκησης είναι η εποπτεία από 
προσωπικό του Κολλεγίου, ώστε να διασφαλίζεται η αντιστοίχιση 
των προσόντων των φοιτητών µε τα καθήκοντα της θέσης που 
αναλαµβάνουν και η απόκτηση σφαιρικής εµπειρίας από τη 
λειτουργία της επιχείρησης.

Στρατηγικές Συνεργασίες:
Grecotel Hotels, Electra Hotels, Sani & Ikos Group, Four Seasons 
Astir Palace, Divani Hotels, Mitsis Hotels, Yes Hotels, Branco 
Mykonos, Canaves Oia, Porto Carras, TOR Group

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακών Σπουδών, στο πλαίσιο 
του μαθήματος Business Consultancy Project, έχουν 
τη μοναδική ευκαιρία να υλοποιήσουν ένα πραγματικό 
συμβουλευτικό project βασισμένο σε εταιρεία του δικτύου 
συνεργατών της Σχολής.

Οι φοιτητές αναλαµβάνουν να προσφέρουν εµπειρογνωµοσύνη 
και να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις σε υπαρκτό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει η συνεργαζόµενη επιχείρηση. Έρχονται σε επαφή 
µε τα στελέχη, τα δεδοµένα και τη λειτουργία της εταιρείας στον 
κλάδο της και εφαρµόζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στην 
επικοινωνία, την έρευνα, την οµαδική εργασία και τη διαχείριση 
έργου. Στο τέλος της µελέτης παρουσιάζουν τις προτεινόµενες 
λύσεις, την τεκµηρίωση και την ανάλυση κόστους οφέλους σε 
µορφή έκθεσης (report) και παρουσίασης ενώπιον της διοίκησης 
της εταιρείας.

Ενδεικτικές Συνεργασίες:
Marine Traffic, TGI Fridays, Λιάτσος Κατασκευαστική, Βιοιατρική, 
CGT Technical Μarine Services

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις, 
ξενοδοχεία και επαγγελµατικές εκθέσεις, οι φοιτητές 
µας ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις των οργανισµών 
και ενηµερώνονται από τα στελέχη τους για τον τρόπο 
λειτουργίας των επιµέρους τµηµάτων. 

Διακεκριµένοι επαγγελµατίες στο τοµέα τους, 
προσφέρουν άκρως εξειδικευµένα εργαστηριακά 
και βιωµατικά σεµινάρια και workshops, άρρηκτα 
συνδεδεµένα µε τα προγράµµατα σπουδών του 
Κολλεγίου.

Η συµµετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισµούς 
επιχειρηµατικότητας αποτελεί πολύτιµη εµπειρία, καθώς 
αναπτύσσει γνώσεις, δηµιουργικότητα, φαντασία, ενώ 
ταυτόχρονα συµβάλλει στην προβολή και δικτύωση των 
φοιτητών. Οµάδες φοιτητών του Κολλεγίου, υπό την 
καθοδήγηση καθηγητών, έχουν αποσπάσει διακρίσεις 
σε διοργανώσεις όπως, Global Management Challenge, 
Business Talents και JA Start Up (Junior Achievement 
Greece). 

Αποτελεί θεσµό του Κολλεγίου, οι καθηγητές να προσκαλούν στην τάξη 
επισκέπτες από την αγορά εργασίας και τον ακαδηµαϊκό χώρο, για να 
µεταφέρουν επίκαιρες επαγγελµατικές πρακτικές και αποτελέσµατα 
τελευταίας επιστηµονικής έρευνας. Οι φοιτητές αντιλαµβάνονται την 
εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη και χτίζουν το δικό τους δίκτυο 
επαγγελµατικών επαφών (networking).
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Εκπαιδευτικές Δράσεις Πρακτική Εφαρμογή & Δικτύωση
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Οι παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις είναι στοχευμένες στις ανάγκες κάθε Σχολής, 
εξασφαλίζουν μία πλούσια μαθησιακή εμπειρία και αναπτύσσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις
και επαγγελματικές δεξιότητες στους φοιτητές μας.



“Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου στο πρόγραµµα
BA (Hons) Business (Marketing) του πανεπιστηµίου

Derby, το Κολλέγιο µου έδωσε την ευκαιρία -κατόπιν 
αξιολόγησης- να κάνω την πρακτική µου άσκηση στο 
τµήµα Marketing. H εµπειρία ήταν µοναδική, καθώς 
παράλληλα µε τις σπουδές µου, µπόρεσα να εργαστώ 

στον χώρο του δυναµικού Marketing, έχοντας ως 
µέντορές µου καταρτισµένα στελέχη του Κολλεγίου. 

Στη συνέχεια, µε την πολύτιµη αρωγή του Career Office, 
κατάφερα να βρω εργασία στην εταιρεία Δηµοσίων Σχέσεων, GK.” 

Άννα Τσώνη

Student Exchange Week, Derby University 2018

BA (Hons) Business (Marketing)
Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας, GK
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Το Ετήσιο Διεπιστηµονικό Φοιτητικό Συνέδριο του
Mediterranean College αποτελεί µία σπουδαία επιστηµονική 
συνάντηση της φοιτητικής κοινότητας. Διοργανώνεται στα 
πρότυπα διεθνών ακαδηµαϊκών συνεδρίων, µε τη συµµετοχή 
φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων του Mediterranean
College, καθώς και άλλων Κολλεγίων και Πανεπιστηµίων.
Οι φοιτητές παρουσιάζουν επιστηµονικές εργασίες, επιλεγµένες 
από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή του συνεδρίου, ενώ παράλληλα 
διεξάγονται προσκεκληµένες οµιλίες και ανακοινώσεις  
ευρύτερου διεπιστηµονικού ενδιαφέροντος.

Το SEC είναι ανοιχτό σε φοιτητές και απόφοιτους του 
Κολλεγίου και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και 
σε επαγγελµατίες. Η ενεργή συµµετοχή των φοιτητών στο 
συνέδριο διευρύνει τις εµπειρίες τους, αναπτύσσει τις δεξιότητες 
έρευνας και παρουσίασης και προσφέρει βήµα προβολής της 
δουλειάς τους στο ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, δίνονται ευκαιρίες 
µετεκπαίδευσης, καθώς απονέµεται πλήρης υποτροφία σε 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Κολλεγίου, στον φοιτητή/ στη 
φοιτήτρια µε την καλύτερη παρουσίαση. 

Student Excellence
Conference

Great Minds Act Now

SEC
STUDENT|EXCELLENCE|CONFERENCE

Εταιρικά & Ερευνητικά Projects
Τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα περιέχουν 
μαθήματα, που επιτρέπουν στους φοιτητές 
να αναλάβουν πραγματικά συμβουλευτικά 
έργα για λογαριασμό επιχειρήσεων. Στα 
προπτυχιακά προγράμματα τα projects είναι 
ομαδικά, ενώ στα μεταπτυχιακά ατομικά, και 
είτε βασίζονται στην υφιστάμενη εργασία 
των φοιτητών (work-based learning), είτε 
είναι ερευνητικά. Οι φοιτητές έχουν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τα projects 
στις ίδιες τις εταιρείες, στο ετήσιο Student                      
Excellence Conference του Κολλεγίου και σε 
άλλα επιστημονικά συνέδρια.

sec.edu.gr 



   15

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας

Υποτροφίες

Συμβουλευτικό Κέντρο

Ένα από  τα σηµαντικότερα οφέλη που απολαµβάνουν οι 
προπτυχιακοί φοιτητές του Mediterranean College είναι η 
εκπαίδευσή τους στα ελληνικά και αγγλικά και η ανάδειξή τους
σε δίγλωσσους επαγγελµατίες στην επιστήµη τους. Το English
Department είναι το εξειδικευµένο ακαδηµαϊκό τµήµα του 
Κολλεγίου, που φροντίζει για την οµαλή µετάβαση των 
φοιτητών από την ελληνόφωνη στην αγγλόφωνη διδασκαλία 
και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Η διδασκαλία και εκµάθηση της γλώσσας υποστηρίζεται 
από µαθήµατα αγγλικών για ακαδηµαϊκούς σκοπούς (EAP), 
εξειδικευµένο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε επιστηµονικό πεδίο 
(ESP) και ειδικά ενισχυτικά µαθήµατα για φοιτητές που δε 
διαθέτουν το απαιτούµενο υπόβαθρο.

Με την πεποίθηση πως όλοι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση, η παροχή κοινωνικών υποτροφιών είναι 
µακροχρόνια παράδοση για το Mediterranean College. 
Κάθε χρόνο, το Κολλέγιο διαθέτει υποτροφίες, µε κοινωνικά 
και ακαδηµαϊκά κριτήρια, σε νέους που προτείνονται από 
διάφορους συνεργαζόµενους κοινωνικούς φορείς, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις, σωµατεία, δήµους και 
περιφέρειες. Παράλληλα, επιβραβεύει τους φοιτητές του µε 
τις υψηλότερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις ή άλλες διακρίσεις, 
παρέχοντας υποτροφίες για τα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη ή
για τη συνέχιση σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα.

Αναγνωρίζοντας πως η φοιτητική ζωή αποτελεί µεταβατική 
περίοδο, τόσο για τους προπτυχιακούς  όσο και για τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, το Mediterranean College παρέχει 
τη δυνατότητα υποστήριξης από επαγγελµατίες Συµβούλους 
Ψυχολόγους, µέσω του Counselling Centre. Οι Σύµβουλοι του 
Κέντρου βρίσκονται στη διάθεση όλων των φοιτητών, για να 
προσφέρουν συµβουλευτική σε προσωπικά, συναισθηµατικά ή 
ψυχολογικά θέµατα, σε ένα περιβάλλον φροντίδας, αµοιβαίου 
σεβασµού, εµπιστοσύνης και εχεµύθειας.
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Προσωπικός Σύμβουλος – Καθηγητής

Κέντρο Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων 

Από τις πρώτες εβδοµάδες φοίτησης, σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή 
ανατίθεται ένας προσωπικός καθηγητής-σύµβουλος (personal tutor). 
Ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές σε 
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πέραν των προκαθορισµένων 
συναντήσεων, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µε τους 
συµβούλους τους και να συζητούν τυχόν ζητήµατα που επηρεάζουν 
την απόδοσή τους και να λαµβάνουν ανατροφοδότηση σε θέµατα 
επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Το Κέντρο Ακαδηµαϊκών Δεξιοτήτων (Academic Skills Centre)
του Mediterranean College προσφέρει στους φοιτητές εξατοµικευµένη 
υποστήριξη σε θέµατα όπως, συγγραφή εργασιών, δεξιότητες παρουσίασης, 
κριτική σκέψη & 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 
προσαρµογών στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

150 !
Αποτελεί την πρώτη εβδοµάδα κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους (Induction Week) και 
είναι αφιερωµένη στη γνωριµία των νέων 
φοιτητών µε την κοινότητά µας, για την οµαλή 
προσαρµογή τους στη δοµή του βρετανικού 
συστήµατος εκπαίδευσης. Οι φοιτητές 
γνωρίζονται µε το ακαδηµαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό, λαµβάνουν ενηµερωτικό υλικό 
για το περιεχόµενο των σπουδών τους και τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και δοµές του Κολλεγίου 
και εξοικειώνονται µε τις εγκαταστάσεις µας.

Εβδομάδα Ένταξης 

Φοιτητική
Μέριμνα

Στο Mediterranean College αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές μας ως ξεχωριστές προσωπικότητες 
και τους παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης  από την πρώτη ημέρα φοίτησης και καθ’ όλη την 
πορεία τους προς την επιτυχία!



“Η φοίτησή µου στο Mediterranean College σήµανε την αρχή της 
επαγγελµατικής µου ανάδειξης στον χώρο των τουριστικών επαγγελµάτων. Με 
βοήθησε στα πρώτα µου βήµατα σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, που χωρίς 
τη στήριξη της σχολής δεν θα µπορούσα να ανταποκριθώ. Φτάνοντας πλέον στο 
τέλος και έχοντας στα χέρια µου το πτυχίο µου, είµαι έτοιµη να κατακτήσω τους 
στόχους µου! 

Αξέχαστη θα µου µείνει η στιγµή που αναδείχθηκα «STUDENT OF THE 
YEAR 2018», από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µετά από πολύ κόπο 

και έντονη προσπάθεια. Με αυτήν τη διάκριση κατάφερα να πάρω 
υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στο κολλέγιο. 
Ευχαριστώ το Mediterranean College για όλες αυτές τις µοναδικές 
στιγµές.” 

Vladyslava Zaslavska
BA (Hons) International Hospitality Management
MSc Marketing Management

+

Students’ Union

Club Αποφοίτων

Επίκεντρο της φοιτητικής ζωής είναι ο Σύνδεσµος 
Φοιτητών του Mediterranean College. Βασική 
αποστολή του είναι η εκπροσώπηση των φοιτητών 
στα ακαδηµαϊκά όργανα του Κολλεγίου και η 
διοργάνωση δράσεων, µέσα από τις Λέσχες και 
τους Οµίλους φοιτητών (Clubs & Societies).

Η τελετή αποφοίτησης είναι η σηµαντικότερη 
ηµέρα στη ζωή του Κολλεγίου, καθώς 
αποτελεί επιστέγασµα των προσπαθειών των 
αποφοίτων και ορόσηµο για την έναρξη της 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους. Η τελετή 
πραγµατοποιείται σε κεντρικούς χώρους των 
πόλεων και ακολουθεί το τελετουργικό των 
βρετανικών Πανεπιστηµίων. 

Οι απόφοιτοι του Mediterranean College 
παραµένουν ενεργά µέλη της κοινότητας 
του Κολλεγίου, µέσω του Club Αποφοίτων. 
Το MC Alumni Club αποτελεί έναν από τους 
ισχυρότερους και µεγαλύτερους συνδέσµους 
αποφοίτων στον χώρο των ελληνικών 
Κολλεγίων µε 17.000+ µέλη και παρέχει 
σηµαντικά προνόµια στους απόφοιτους, όπως 
η έκδοση Yearbook, η κάρτα αποφοίτου 
συνδεδεµένη µε εκπτώσεις, η επαγγελµατική 
δικτύωση µε εταιρείες και άλλους απόφοιτους.

UNION
STUDENTS’

Η Ζωή στο Κολλέγιο
Στο Mediterranean College οι φοιτητές μας περνούν μερικά από τα πιο όμορφα και δημιουργικά 
χρόνια της ζωής τους, συμμετέχοντας σε πολλές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες! 

Δραστηριότητες: 
+ Εκδροµές σε Ελλάδα
   & εξωτερικό
+ Πάρτυ & χοροί
+ Θεµατικές βραδιές (µουσικής,    
   σινεµά, θεάτρου)
+ Αθλητικά τουρνουά (5Χ5, 
   µπάσκετ, πινκγ-πονγκ)
+ Εθελοντικές δράσεις

Student Card
Η φοιτητική κάρτα του
Mediterranean College εκδίδεται 
σε σύµπραξη µε την ISIC
(International Student Identity 
Card) και προσφέρει εκπτώσεις
και προνόµια σε 300+ επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα και χιλιάδες άλλες 
στο εξωτερικό.

Ο συντονισμός της ανάδειξης 
του Students’ Union, της 
διοργάνωσης εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων και της 
έκδοσης της φοιτητικής 
κάρτας, πραγματοποιείται
από το Γραφείο Υποθέσεων 
Φοιτητών (Student Affairs
Office) του Mediterranean
College.
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Βασική πρωτοβουλία του σχεδίου 
απασχολησιµότητας είναι το Employability 
Fair, µία µοναδική διοργάνωση που 
φέρνει τους νέους σε επαφή µε την 
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την 
επιχειρηµατικότητα.

Στο ετήσιο Employability Fair διεξάγονται:

+ Ηµέρες Καριέρας µε 40+ µεγάλες   
   εταιρείες και οργανισµούς, που    
   προσφέρουν θέσεις εργασίας ή πρακτικής.
+ Open Seminars σε επίκαιρα ζητήµατα     
   της επιστήµης, της απασχόλησης και της     
   επιχειρηµατικότητας.
+ Παράλληλα Εργαστήρια – Workshops, 
   όπως διαγωνισµοί επιχειρηµατικότητας,     
   συµβουλευτική καριέρας, σύνταξη     
   βιογραφικού σηµειώµατος κ.α.

Η ετήσια Εβδοµάδα Απασχολησιµότητας 
του Κολλεγίου πραγµατοποιείται µε στόχο 
τη διασύνδεση των φοιτητών µας µε 
κορυφαίους επαγγελµατίες, εταιρείες και 
οργανισµούς του κλάδου τους.   

Περιλαµβάνει εξειδικευµένες δράσεις
ανά Σχολή, όπως:

+ Εκπαιδευτικές επισκέψεις
+ Οµιλίες & πάνελ επαγγελµατιών
+ Θεµατικές διαλέξεις  
+ Σεµινάρια & εργαστήρια ανάπτυξης   
    επαγγελµατικών δεξιοτήτων
+ Παρουσιάσεις εταιρειών & φορέων για 
    ανοιχτές θέσεις πρακτικής ή     
    εθελοντισµού

Employability Fair Employability Week

     
Το Career Office
του Mediterranean College
είναι υπεύθυνο για τον
συντονισμό του προγράμματος 
επαγγελματικής ανάπτυξης και 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 
φοιτητών και αποφοίτων με τις 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

MC Employability Scheme
Αποτελεί το πρωτοποριακό σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης & δικτύωσης των φοιτητών 
του Mediterranean College. Οι απόφοιτοί μας αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τα αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών, τις στοχευμένες 
δράσεις και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες σταδιοδρομίας.

mc-employability.gr

+
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Η επαγγελματική δικτύωση (networking) είναι στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 
δραστηριοτήτων απασχολησιμότητας του Mediterranean College. Αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τους φοιτητές μας, 
στην προσπάθεια ένταξης & ανέλιξης στην αγορά εργασίας, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες, 
να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς, να αναπτύξουν σχέσεις και να δικτυωθούν.

Education Festival
Education Awards

Οι φοιτητές του Mediterranean College 
συµµετέχουν ενεργά στο Education 
Festival, το µεγαλύτερο εκπαιδευτικό 
φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από 
το 2009 και κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ 
παρέχει 4 µήνες δωρεάν εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας, προσφέροντας 140+ 
σεµινάρια. Συνδιοργανώνεται από το 
Mediterranean College και το ΙΕΚ Άλφα.

Τα Βραβεία Εκπαίδευσης περιλαµβάνουν κατηγορίες βραβείων σε δέκα 
επιστηµονικούς κλάδους, µε στόχο να αναδείξουν φοιτητές και νέους 
αποφοίτους µε εξαιρετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και παράλληλες 
επαγγελµατικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Τα Education  Awards δηµιουργούν πρότυπα στους νέους και τους 
ενθαρρύνουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να διακριθούν και 
να εξελιχθούν στον τοµέα τους. Οι νικητές κάθε κατηγορίας κερδίζουν 
πλήρη υποτροφία σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Mediterranean College 
και συνέντευξη εργασίας µε την κορυφαία επιχείρηση ή οργανισµό της 
κατηγορίας στην οποία διακρίθηκαν.

education-festival.edu.gr

education-awards.gr
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“Η φοίτησή µου στο διετές µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα  ΜSc  Marketing  Management 
αποτελεί µια ξεχωριστή εµπειρία 

που, εκτός από τα απαραίτητα 
εφόδια για µια επιτυχηµένη 

καριέρα, συγχρόνως 
πρόσφερε ευκαιρίες για 
συνεργασία µε καθηγητές 
άριστα καταρτισµένους 

στο αντικείµενό τους και 
ερεθίσµατα που µε βοήθησαν 

να αγαπήσω το επιστηµονικό µου 
αντικείµενο.”

Ιωάννης Γρηγορίου
MSc Marketing Management, 
Marketing Department, GERMANOS SA

22  23

Business School 

Αναγνωρισμένα πτυχία 
από το University of Derby, 
1ο σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα 
& TOP10 στη Βρετανία 
σε σπουδές Management 
& Marketing (Guardian         
University Guide 2020).

Ανανεωμένα προγράμματα 
σπουδών, πιστοποιημένα από 
τον κορυφαίο επαγγελματικό 
φορέα CMI (UK Chartered 
Management Institute).

Πρωτοποριακό σχέδιο 
επαγγελματικής ανάπτυξης & 
δικτύωσης των φοιτητών μας 
(MC Employabiltiy Scheme®), 
με τη συμβολή 500+ 
κορυφαίων επιχειρήσεων.

Διδασκαλία σε ελληνικά & 
αγγλικά, για τη δημιουργία 
δίγλωσσων επαγγελματιών 
με διεθνή προοπτική.

• MBA Global
• MBA Global Finance
• MSc Marketing Management
• MSc Human Resource Management

• BA (Hons) Business Management
• BA (Hons) Business (Marketing)
• BA (Hons) Business (Finance)
• BA (Hons) Business (Human Resource   
   Management)
• BA (Hons) Business (Business 
   Technology)

• Business Administration – Mini MBA
• Leadership & Human Resource
  Management 
• Marketing & Sales Management
• Digital & Social Media Marketing
• Sports Management
• Healthcare Management

1ο MBA
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

16 500+  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ
BUSINESS SCHOOL

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Master’s

Bachelor’s

Executive Diplomas

10
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Το ΜΒΑ Global αποτελεί σηµείο αναφοράς στον σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο, 
καθότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των managers για διευρυµένη αντίληψη όλων των 
λειτουργιών µιας επιχείρησης, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και προσαρµογή στις 
διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς διεθνώς. Τη διεθνή αναγνώριση του 
προγράµµατος εξασφαλίζει το πτυχίο του University of Derby, καθώς και το περιεχόµενό του. 
Είναι ένα από λίγα ΜΒΑ που φέρει τις διαπιστεύσεις του CMI (UK Chartered Management 
Institute), ενός από τους κορυφαίους επαγγελµατικούς συλλόγους managers και ηγετών 
στον κόσµο. 
Πρόκειται για σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιηµένο πρόγραµµα, το οποίο προβλέπει 
τη συµµετοχή των φοιτητών σε συµβουλευτική και projects για οργανισµούς, ενώ η 
διπλωµατική εργασία αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητές τους στην έρευνα και την 
επίλυση προβληµάτων. Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει µαθήµατα ανάπτυξης ‘soft-skills’, τα 
οποία βοηθούν στην εξέλιξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της αυτογνωσίας 
και στον σχεδιασµό της επαγγελµατικής ανάπτυξης και καριέρας.

Το ΜΒΑ Global Finance αποτελεί σηµείο αναφοράς στον σύγχρονο επιχειρηµατικό 
κόσµο, καθότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες οικονοµικών στελεχών ή managers 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για διευρυµένη αντίληψη όλων των λειτουργιών 
µιας επιχείρησης, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και προσαρµογή στις διαρκώς 
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς διεθνώς. Τη διεθνή αναγνώριση του προγράµµατος 
εξασφαλίζει το πτυχίο του University of Derby, καθώς και το περιεχόµενό του. Είναι ένα 
από λίγα ΜΒΑ που φέρει τις διαπιστεύσεις του CMI (UK Chartered Management Institute), 
ενός από τους κορυφαίους επαγγελµατικούς συλλόγους managers και ηγετών στον κόσµο.  
Πρόκειται για σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιηµένο πρόγραµµα, το οποίο προβλέπει 
τη συµµετοχή των φοιτητών σε συµβουλευτική και projects για οργανισµούς, ενώ η 
διπλωµατική εργασία αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητές τους στην έρευνα και την 
επίλυση χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων. Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει µαθήµατα 
ανάπτυξης ‘soft-skills’, τα οποία βοηθούν στην εξέλιξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων, στην 
ενίσχυση της αυτογνωσίας και στον σχεδιασµό της επαγγελµατικής ανάπτυξης και καριέρας. 

MBA Global ΜΒΑ Global FinanceΙσχυρό ΜΒΑ από το University of 
Derby, το Νο1 σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σε 
σπουδές Management (Guardian 
University Guide 2020).

Το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα (1989) & το 
δημοφιλέστερο στη χώρα, με 200+ 
φοιτητές.

Περιεχόμενο διαπιστευμένο από 
το UK CMI, κορυφαίο επαγγελματικό 
σωματείο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διδασκαλία από διακεκριμένα 
στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
επιχειρήσεων.

Ισχυρός διεθνής προσανατολισμός 
σε όλες τις θεματικές.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρμοσμένη 
σε στελέχη (ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό, ατομική υποστήριξη, γραπτές 
εργασίες, κ.α.).

Ισχυρό ΜΒΑ από το University of 
Derby, το Νο1 σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σε 
σπουδές Management (Guardian 
University Guide 2020).

Το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα (1989) & 
το δημοφιλέστερο στη χώρα, με 200+ 
φοιτητές.

Περιεχόμενο διαπιστευμένο από 
το UK CMI, κορυφαίο επαγγελματικό 
σωματείο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διδασκαλία από διακεκριμένα 
στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
επιχειρήσεων.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρμοσμένη 
σε εργαζόμενους (ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό, ατομική υποστήριξη, γραπτές 
εργασίες, κ.α.).

Εξειδίκευση στο Finance, με 
μαθήματα κατεύθυνσης και συναφή 
πτυχιακή εργασία.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) 
του Υπ. Παιδείας. Ως κάτοχοι ΜΒΑ, 
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 
δεξιότητες, ώστε να ηγηθούν 
οµάδων, τµηµάτων, επιχειρήσεων & 
οργανισµών, στο ελληνικό ή διεθνές 
εργασιακό περιβάλλον και µπορούν 
να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις 
µε υψηλές απολαβές. Διαθέτουν, 
επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν 
ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όσοι το 
επιθυµούν, µπορούν να συνεχίσουν 
περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος DBA ή PhD.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) 
του Υπ. Παιδείας. Ως κάτοχοι ΜΒΑ, 
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 
δεξιότητες, ώστε να ηγηθούν 
οµάδων, τµηµάτων, επιχειρήσεων & 
οργανισµών, στο ελληνικό ή διεθνές 
εργασιακό περιβάλλον και µπορούν 
να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις 
µε υψηλές απολαβές. Διαθέτουν, 
επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν 
ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όσοι το 
επιθυµούν, µπορούν να συνεχίσουν 
περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος DBA ή PhD.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή • Απολυτήριο Λυκείου & σημαντική διοικητική εμπειρία  
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1) στο αγγλόφωνο πρόγραμμα

• Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή • Απολυτήριο Λυκείου & σημαντική διοικητική εμπειρία 
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1) στο αγγλόφωνο πρόγραμμα

University of Derby  University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική ή Αγγλική   Ελληνική ή Αγγλική   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Strategic & Financial Performance Management
Critical Perspectives in Strategic Management & 
Leadership
Global Strategic Operations, Markets & Resources
Transforming Personal Skills
Business Research Methods & Data Analysis

Global Supply Chain Management & Logistics
Risk Management in a Global Context
Career Coaching & Mentoring
Independent Study

Strategic & Financial Performance Management
Critical Perspectives in Strategic Management & 
Leadership
Global Strategic Operations, Markets & Resources
Transforming Personal Skills
Business Research Methods & Data Analysis

Mergers & Acquisitions
International Finance
Career Coaching & Mentoring
Independent Study



Το MSc Marketing Management εµβαθύνει στις βασικές αρχές και εφαρµογές του 
marketing σε ρεαλιστικά -προσοµοιωµένα- επιχειρηµατικά πλαίσια, ενώ προετοιµάζει 
τους συµµετέχοντες να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αποτιµούν ολοκληρωµένα 
σχέδια marketing. Ως µεταπτυχιακό Διοικητικής στο Marketing, διαφοροποιείται από άλλα 
προγράµµατα, καθώς ξεπερνά το λειτουργικό (functional) επίπεδο εφαρµογής του 
Marketing και οδηγεί τους φοιτητές να σκέπτονται σε στρατηγικό (strategic) επίπεδο.  
Οι φοιτητές επίσης αποκτούν ειδικότερες γνώσεις σε πεδία, όπως η διοίκηση επώνυµων 
προϊόντων, οι επικοινωνίες στο marketing, η ψηφιακή στρατηγική marketing και η 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η πτυχιακή εργασία (Independent Study) µπορεί 
να βασιστεί στο εργασιακό πλαίσιο των φοιτητών και ενισχύει περαιτέρω τις ικανότητές 
τους στην έρευνα και στην επίλυση προβληµάτων.

Το MSc Human Resource Management είναι ένα σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιηµένο 
πρόγραµµα, το οποίο συνδυάζει γνώσεις HR, Management & Στρατηγικής και αποτελεί 
την ιδανική επιλογή για νέα, αλλά και για έµπειρα στελέχη τµηµάτων HR. Το περιεχόµενο 
του προγράµµατος ενηµερώνεται µε βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και εµβαθύνει στις 
πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης ανθρώπων, εστιάζοντας στο πώς αυτές βοηθούν τους 
οργανισµούς να ενισχύουν την απόδοσή τους. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση 
να κατανοούν βαθύτερα τη λειτουργία των οργανισµών, πώς διοικούνται και θα έχουν 
την ικανότητα να αντιλαµβάνονται τις προκλήσεις. Το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι 
εγκεκριµένο από το βρετανικό Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), 
γεγονός που εγγυάται την εγκυρότητά του στην αγορά εργασίας.

MSc Marketing Management MSc Human Resource ManagementΙσχυρό μεταπτυχιακό από το 
University of Derby, Νο1 στην Ελλάδα 
& TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές 
Marketing (Guardian University Guide 
2020).

Έμφαση στη Διοίκηση του Marketing 
και τη στρατηγική προσέγγιση του 
αντικειμένου.

Ανανεωμένο περιεχόμενο 
με έμφαση στην Καινοτομία, τη 
Δημιουργικότητα & το Ψηφιακό 
Marketing.

100% ικανοποίηση φοιτητών 
για την ποιότητα προγράμματος 
(Postgraduate Taught Experience 
Survey 2020).

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρμοσμένη 
σε εργαζόμενους (ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό, ατομική 
υποστήριξη, γραπτές εργασίες, κ.α.).

Επαγγελματική δικτύωση 
(networking) & εξατομικευμένες 
υπηρεσίες σταδιοδρομίας.

Ισχυρό μεταπτυχιακό από το 
University of Derby, Νο1 στην Ελλάδα 
& TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές 
Management (Guardian University 
Guide 2020).

Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα 
standards του Chartered Institute of 
Personnel & Development (CIPD).

Έμφαση στην ενίσχυση δεξιοτήτων 
και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
ανάπτυξη.

Δικτύωση με εργοδότες και 
επαγγελματίες του HR.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρμοσμένη 
σε εργαζόμενους (ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό, ατομική 
υποστήριξη, γραπτές εργασίες, κ.α.).

Διδασκαλία από έμπειρους 
καθηγητές, ενεργούς επαγγελματίες 
και ερευνητές στον κλάδο του 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής 
της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 
(ΑΤΕΕΝ) του Υπ. Παιδείας. Μπορούν 
να σταδιοδροµήσουν ως στελέχη        
marketing, digital marketing, 
δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 
σε εµπορικά τµήµατα επιχειρήσεων 
και οργανισµών, διαφηµιστικές 
εταιρείες, ΜΜΕ, εταιρείες δηµοσίων 
σχέσεων, εταιρείες ερευνών αγοράς, 
συµβουλευτικές εταιρείες και µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
Διαθέτουν, επίσης, τα εφόδια να 
ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική 
τους επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Όσοι το επιθυµούν, µπορούν να 
συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) 
του Υπ. Παιδείας. Έχουν αποκτήσει 
τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε 
να µπορούν να στελεχώσουν 
κάθε τοµέα HR, όπως σχεδιασµό 
& ανάλυση θέσεων εργασίας, 
προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση & 
ανάπτυξη προσωπικού, διαχείριση 
εργασιακών σχέσεων, υπηρεσίες 
µισθοδοσίας & ανταµοιβών. Όσοι το 
επιθυµούν, µπορούν να συνεχίσουν 
περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ+ +

• Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1) • Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1)

University of Derby  University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Αγγλική   Αγγλική   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+ +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+
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1 έτος full-time /  
2 έτη part-time 

1 έτος full-time /  
2 έτη part-time 

Marketing Communications
Digital Marketing Strategy
Marketing Metrics
Contemporary Marketing Challenges 

Services Marketing
Brand Management
Research Methods & Independent Study

Leading, Managing & Developing People
Developing Professional Practice
Strategic Employment Relations
Strategic Talent Development  

HRM in an International Context
Advanced Diversity & Inclusion
Research Methods & Independent Study
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Το ΒΑ (Hons) Business (Marketing) αναπτύσσει στους συµµετέχοντες πλήρη γνώση 
του µείγµατος marketing και της εφαρµογής του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στη διάρκεια 
των σπουδών, οι φοιτητές θα αναπτύξουν τα γνωρίσµατα, την αυτοπεποίθηση και τη 
δηµιουργικότητα στη διαµόρφωση στρατηγικών marketing για οργανισµούς. Επιπλέον, θα 
µάθουν πώς να συνδυάζουν όλα τα στοιχεία του µείγµατος marketing, να επικοινωνούν 
τις αξίες της µάρκας, να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία ψηφιακού marketing στο σηµερινό 
δικτυωµένο επιχειρησιακό περιβάλλον και να αναπτύσσουν πρωτότυπο, δηµιουργικό 
περιεχόµενο. Στο 3ο έτος, οι φοιτητές αναλαµβάνουν ένα πραγµατικό συµβουλευτικό project 
σε συνεργαζόµενη επιχείρηση, όπου θα εφαρµόσουν δεξιότητες έρευνας και διαχείρισης 
έργου. Οι πιστοποιήσεις CMI και CIM διασφαλίζουν ότι το περιεχόµενο του προγράµµατος 
συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρουν στους φοιτητές, 
παράλληλα µε το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα σηµαντικό δίπλωµα, το 
Level 5 Diploma in Business Administration από το CMI.

Το ΒΑ (Hons) Business Management αναπτύσσει στους συµµετέχοντες πλήρη 
γνώση όλων των λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, δίνοντας έµφαση στην 
επιχειρηµατικότητα και τις διεθνείς αγορές. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές µελετούν 
πεδία όπως το µάρκετινγκ, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση, 
τη διοίκηση λειτουργιών και τη στρατηγική, ενώ καλλιεργούν δεξιότητες επίλυσης 
προβληµάτων, λήψης αποφάσεων και ηγεσίας µέσα από προσοµοιώσεις επιχειρηµατικών 
προβληµάτων και µελέτες περιπτώσεων (case studies). Στο 3ο έτος, οι φοιτητές αναλαµβάνουν 
ένα πραγµατικό συµβουλευτικό project σε συνεργαζόµενη επιχείρηση, όπου θα εφαρµόσουν 
δεξιότητες έρευνας και διαχείρισης έργου. Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο 
του προγράµµατος συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει 
στους φοιτητές, παράλληλα µε το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα σηµαντικό 
δίπλωµα, το Level 5 Diploma in Business Administration από το CMI.

BA (Hons) Business MarketingBA (Hons) Business Management

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 
να αποκτήσουν επαγγελµατική 
ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπ. Παιδείας. 
Μπορούν να σταδιοδροµήσουν ως 
στελέχη marketing, digital marketing, 
δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 
σε εµπορικά τµήµατα επιχειρήσεων 
και οργανισµών, διαφηµιστικές 
εταιρείες, ΜΜΕ, εταιρείες δηµοσίων 
σχέσεων, εταιρείες ερευνών αγοράς, 
συµβουλευτικές εταιρείες και µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
Διαθέτουν, επίσης, τα εφόδια να 
ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική 
τους επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν για Master στο 
Mediterranean College ή σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 
να αποκτήσουν επαγγελµατική 
ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). 
Μπορούν να διεκδικήσουν 
διοικητικές θέσεις σε οποιοδήποτε 
επιχειρηµατικό περιβάλλον ή να 
αναπτύξουν δική τους επιχειρηµατική 
δράση στην Ελλάδα ή διεθνώς, σε 
πολυεθνικές εταιρείες, βιοµηχανικές 
µονάδες, υπηρεσίες (ασφαλιστικές, 
επενδυτικές, συµβουλευτικές), 
τράπεζες/ χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 
εµπορικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακές 
εταιρείες, διαφηµιστικές εταιρείες 
& ΜΜΕ, νοσοκοµεία & µονάδες 
υγείας, εκπαιδευτικούς φορείς και 
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν για µεταπτυχιακό στο 
Mediterranean College ή σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

+
+

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο), Δίπλωμα IEK αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο) • Δίπλωμα ΙΕΚ αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο Έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1)

University of DerbyUniversity of Derby Οκτώβριο & ΦεβρουάριοΟκτώβριο & Φεβρουάριο Ελληνική & Αγγλική Ελληνική & Αγγλική 3 έτη3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

Ισχυρό πτυχίο στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το University 
of Derby, το Νο1 σε κατάταξη 
βρετανικό πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα, σε σπουδές Marketing        
& TOP10 στη Βρετανία (Guardian 
University Guide 2020). 

Πιστοποίηση από UK Chartered 
Management Institute (CMI) 
και UK Chartered Institute of       
Marketing (CIM). 

Δίγλωσση διδασκαλία, για 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας. 

Καινοτόμα μαθήματα ψηφιακής 
επικοινωνίας, κοινωνικών & νέων 
μέσων.

Δυνατότητα αλλαγής 
κατεύθυνσης στο 2ο έτος:           
Management, Finance, Shipping, 
HRM, Logistics, Business Technology. 

Πραγματικό συμβουλευτικό     
project σε συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις.

Ισχυρό πτυχίο από το University 
of Derby, Νο1 στην Ελλάδα & 
TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές 
Management (Guardian University 
Guide, 2020).

Πιστοποιημένο από το UK Chartered 
Management Institute (CMI).

Δίγλωσση διδασκαλία, για 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας.

Δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης 
στο 2ο έτος: Marketing, Finance, 
Shipping, HRM, Logistics, Business 
Technology.

Εφαρμοσμένο περιεχόμενο, 
με προσομοιώσεις, case studies 
και έμφαση στη διεθνή 
επιχειρηματικότητα.

Πραγματικό συμβουλευτικό project 
σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

AccreditedAccredited

Έτος 1
Έτος 1

Έτος 2
Έτος 2

Έτος 3
Έτος 3

Understanding People in
Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Understanding People
in Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible
Management
Convergent Media
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
Digital & Social Media
English II

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible
Management
Managing Financial Resources
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
Digital & Social Media
English II

Global Business & Strategy
Marketing Strategy
Developing Leadership 
& Management
Content, Copywriting and Creativity
The Business Consultancy Project

Global Business & Strategy
Marketing Across Cultures
Developing Leadership &
Management
International Entrepreneurship
The Business Consultancy Project

Accredited
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Το ΒΑ (Hons) Business (Finance) αναπτύσσει στους συµµετέχοντες πλήρη γνώση 
όλων των βασικών λειτουργιών µιας επιχείρησης, δίνοντας έµφαση στη διαχείριση 
των οικονοµικών λειτουργιών, τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση και τις προβλέψεις. Στη 
διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές εξειδικεύονται σε χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα και 
αποχτούν εξειδικευµένες γνώσεις στην αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας 
ενός οργανισµού, στον έλεγχο και συντονισµό των οικονοµικών του πόρων, αποφεύγοντας 
τις παγίδες στη διαχείριση απόδοσης. Θα είναι, επίσης, σε θέση να κατανοούν την έννοια 
της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο 3ο έτος, οι φοιτητές αναλαµβάνουν ένα πραγµατικό 
συµβουλευτικό project σε συνεργαζόµενη επιχείρηση, όπου θα εφαρµόσουν δεξιότητες 
έρευνας και διαχείρισης έργου. Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του 
προγράµµατος συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους 
φοιτητές, παράλληλα µε το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα σηµαντικό 
δίπλωµα, το Level 5 Diploma in Business Administration από το CMI.

Το ΒΑ (Hons) Business (Human Resources Management) αναπτύσσει στους 
συµµετέχοντες πλήρη γνώση όλων των βασικών λειτουργιών µιας επιχείρησης, δίνοντας 
έµφαση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Στη διάρκεια των σπουδών, οι 
φοιτητές εξειδικεύονται στον σχεδιασµό και την εφαρµογή στρατηγικών και πολιτικών 
HR και αντιλαµβάνονται τη συµβολή τους στη αποτελεσµατική διαχείριση ταλέντου, την 
κινητοποίηση των εργαζοµένων και την οργανωσιακή απόδοση. Στο 3ο έτος, οι φοιτητές 
αναλαµβάνουν ένα πραγµατικό συµβουλευτικό project σε συνεργαζόµενη επιχείρηση, όπου 
θα εφαρµόσουν δεξιότητες έρευνας και διαχείρισης έργου. Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει 
ότι το περιεχόµενο του προγράµµατος συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 
και προσφέρει στους φοιτητές, παράλληλα µε το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις, 
ένα σηµαντικό δίπλωµα, το Level 5 Diploma in Business Administration από το CMI.

BA (Hons) Business Finance BA (Hons) Business HRM

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 

αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 

να αποκτήσουν επαγγελµατική 

ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 

Τµήµατος Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 

Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπ. Παιδείας. 

Μπορούν να σταδιοδροµήσουν 

ως στελέχη χρηµατοοικονοµικών 

τµηµάτων ή χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών (τράπεζες, ασφάλειες 

κ.α.), ως  σύµβουλοι επιχειρήσεων ή 

οικονοµικοί αναλυτές/µελετητές τόσο 

ως στελέχη όσο και ως ελεύθεροι 

επαγγελµατίες. Οι απόφοιτοι µπορούν 

επίσης, να αναπτύξουν τη δική τους 

επιχειρηµατική δράση, στην Ελλάδα 

ή διεθνώς. Παράλληλα, έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν για Master 

στο Mediterranean College ή σε 

πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 

αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 

να αποκτήσουν επαγγελµατική 

ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 

Τµήµατος Εφαρµογής της 

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) 

του Υπ. Παιδείας. Μπορούν να 

σταδιοδροµήσουν σε οποιαδήποτε 

µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση, σε 

τµήµατα στρατηγικού σχεδιασµού HR, 

επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

προσωπικού, µισθοδοσίας και 

ανταµοιβών, διαχείρισης εργασιακών 

σχέσεων. Οι απόφοιτοι µπορούν 

επίσης, να αναπτύξουν τη δική τους 

επιχειρηµατική δράση, στην Ελλάδα 

ή διεθνώς. Παράλληλα, έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν για Master 

στο Mediterranean College ή σε 

πανεπιστήµια του εξωτερικού.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

+

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο) • Δίπλωμα ΙΕΚ αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο Έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο) • Δίπλωμα ΙΕΚ αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο Έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

University of Derby University of DerbyΟκτώβριο & Φεβρουάριο Οκτώβριο & ΦεβρουάριοΕλληνική & Αγγλική Ελληνική & Αγγλική 3 έτη 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

Ισχυρό πτυχίο από το University 
of Derby, Νο1 στην Ελλάδα & 
TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές 
Management (Guardian University 
Guide, 2020).

Πιστοποιημένο από το UK 
Chartered Management Institute 
(CMI)..

Δίγλωσση διδασκαλία, για 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας.

Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης 
στο 2ο έτος: Management, Marketing, 
Shipping, HRM, Logistics, Business 
Technology.

Απαλλαγή από τις εξετάσεις CIMA 
(Chartered Institute of Management 
Accountants.)

Πραγματικό συμβουλευτικό project 
σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ισχυρό πτυχίο από το Univesity 
of  Derby, Νο1 στην Ελλάδα & 
TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές             
Management (Guardian University 
Guide, 2020).

Πιστοποίηση από το UK      
Chartered Management Institute 
(CMI).

Δίγλωσση διδασκαλία, για 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας.

Ανανεωμένο περιεχόμενο, 
διαπιστευμένο από το UK Chartered 
Institute of Personnel & Development 
(CIPD).

Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης 
στο 2ο έτος: Management, Marketing,    
Shipping, Finance, Logistics, Business 
Technology.

Πραγματικό συμβουλευτικό      
project σε συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις.

Accredited Accredited

Έτος 1
Έτος 1

Έτος 2
Έτος 2

Έτος 3
Έτος 3

Understanding People in Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Understanding People
in Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising 
Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible
Management
Managing Financial Resources
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
Law for Accounting
English II

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible
Management
People Resourcing  & Talent
Planning
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
Employment Law in the Workplace
English II

Global Business & Strategy
Financial Statement Analysis
Developing Leadership
& Management
International Business  
Performance Appraisal 
The Business Consultancy Project

Global Business & Strategy
Employee Engagement & Wellbeing
Developing Leadership & 
Management
Contemporary Issues in HR 
Management
The Business Consultancy Project

Accredited Accredited
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Το ΒΑ (Hons) Business (Business Technology) αναπτύσσει στους φοιτητές πλήρη 
γνώση όλων των βασικών λειτουργιών µιας επιχείρησης, δίνοντας έµφαση στην 
τεχνολογία και τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήµατα για τη λειτουργία των σύγχρονων 
οργανισµών. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε σύγχρονες 
επιχειρησιακές τεχνολογίες και εφαρµογές, αντιλαµβάνονται την αξία της ανάλυσης 
δεδοµένων και µαθαίνουν τα εργαλεία και τις τεχνικές για να κατανοούν, να αναλύουν    
και να διαχειρίζονται λύσεις σε επιχειρησιακά και τεχνολογικά προβλήµατα. Στο 3ο έτος, 
οι φοιτητές αναλαµβάνουν ένα πραγµατικό συµβουλευτικό project σε συνεργαζόµενη 
επιχείρηση, όπου θα εφαρµόσουν δεξιότητες έρευνας και διαχείρισης έργου. Η πιστοποίηση 
CMI διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του προγράµµατος συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους φοιτητές, παράλληλα µε το πτυχίο τους και 
χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα σηµαντικό δίπλωµα, το Level 5 Diploma in Business                 
Administration από το CMI.

BA (Hons) Business Technology

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 

αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 

να αποκτήσουν επαγγελµατική 

ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 

Τµήµατος Εφαρµογής της 

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) 

του Υπ. Παιδείας. Μπορούν να 

σταδιοδροµήσουν σε οποιαδήποτε 

µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση ως 

επιχειρησιακοί αναλυτές, project 

managers ή ως σύµβουλοι 

επιχειρήσεων. Μπορούν, επίσης, 

να αναπτύξουν τη δική τους 

επιχειρηµατική δράση, στην Ελλάδα 

ή διεθνώς. Παράλληλα, έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν για 

Master στο Mediterranean College ή 

σε πανεπιστήµια του εξωτερικού.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

+

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο) • Δίπλωμα ΙΕΚ αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο Έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

University of Derby Οκτώβριο & ΦεβρουάριοΕλληνική & Αγγλική 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

Ισχυρό πτυχίο από το Univesity 
of  Derby, Νο1 στην Ελλάδα & 
TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές             
Management (Guardian University 
Guide, 2020).

Περιζήτητη τεχνογνωσία σε 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νέες 
Τεχνολογίες και Project Management.

Πιστοποίηση από το UK Chartered 
Management Institute (CMI).

Δίγλωσση διδασκαλία, για 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας.

Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης 
στο 2ο έτος: Management, Marketing, 
Shipping, Finance, HRM, Supply Chain 
& Logistics.

Πραγματικό συμβουλευτικό project  
σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Accredited

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3

Understanding People in Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible
Management
Databases
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
The Corporate IT Landscape
English II

Global Business & Strategy
IT Business Analysis
Developing Leadership & 
Management
Commercial Management of IT
The Business Consultancy Project 

Accredited

“Επιλέγοντας το MBA του Mediterranean  
College επωφελήθηκα από µια εξαιρετικής 
ποιότητας εκπαίδευση ενός βρετανικού  
Business School και έλαβα ένα πτυχίο 

υψηλής στάθµης, αναγνώρισης 
και αποδοχής. Είµαι 
περήφανος και ευγνώµων 
που υπήρξα φοιτητής του 
University of Derby, το 
οποίο µου παρείχε όλες 

τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για να ιδρύσω τη 

δική µου εταιρία, τη V-Squared Capital Co,        
µε έδρα το Λουξεµβούργο!”

Παναγιώτης Βενετσάνος
ΜΒΑ Global
CEO, V-squared Capital Co
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Το Mini MBA αναπτύσσει στους συµµετέχοντες πλήρη γνώση των βασικών λειτουργιών 
µιας επιχείρησης (marketing, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, χρηµατοοικονοµική 
διοίκηση, στρατηγικός σχεδιασµός), ενισχύοντας την κριτική τους ικανότητα για την επίλυση 
επιχειρησιακών προβληµάτων. Στη διάρκεια του προγράµµατος, οι φοιτητές αναπτύσσουν 
εφαρµόσιµες γνώσεις στο Management και ουσιώδεις επαγγελµατικές δεξιότητες (εργασία 
σε οµάδες, παρουσίαση, προσωπική ανάπτυξη, ηγεσία), προκειµένου να ανελιχθούν και 
να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε σύγχρονες επιχειρήσεις. Η πιστοποίηση European           
International University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή εξέλιξη στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Το Executive Diploma in Leadership & Human Resources Management στοχεύει 
στην εκπαίδευση φιλόδοξων και δυναµικών στελεχών επιχειρήσεων, σχετικά µε τις 
θεωρίες και τις τεχνικές αποτελεσµατικής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Προσφέρει 
εξειδικευµένες και εφαρµόσιµες γνώσεις και δεξιότητες, µε έµφαση στις τεχνικές 
διαπραγµατεύσεων, στη διαχείριση των προκλήσεων, στην ηγεσία ατόµων και οµάδων, 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού του οργανισµού, αλλά και στον σχεδιασµό 
ατοµικού πλάνου ανάπτυξης και καλλιέργειας της επαγγελµατικής αυτογνωσίας. Καλύπτει 
όλες τις βασικές θεωρίες µε µαθήµατα υποβάθρου, βασικών εννοιών και λειτουργιών 
Ηγεσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού. Η πιστοποίηση European International 
University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή εξέλιξη στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά εργασίας.

Executive Diploma in Business 
Administration - MINI MBA 

Executive Diploma in
Leadership & HRM

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional 
Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 
εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας) 
και πιστοποίηση Executive Diploma 
από το European International 
University (Paris). Οι απόφοιτοι 
είναι εξειδικευµένοι επαγγελµατίες 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
είναι σε θέση να ηγηθούν οµάδων, 
τµηµάτων επιχειρήσεων και 
οργανισµών, στο επιχειρησιακό 
περιβάλλον. Διαθέτουν, επίσης, 
τα εφόδια να ξεκινήσουν ή 
να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Επιπλέον, το Executive Diploma 
µπορεί να λειτουργήσει ως 
«γεφυροποιό» πρόγραµµα 
εισαγωγής στο ΜΒΑ Global του 
Mediterranean College.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 

λαµβάνουν βεβαίωση από το 

Mediterranean Professional 

Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 

εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας) 

και πιστοποίηση Executive Diploma 

από το European International 

University (Paris). Οι απόφοιτοι 

µπορούν να σταδιοδροµήσουν ως 

στελέχη τµηµάτων ανθρωπίνων 

πόρων σε κάθε µορφής επιχείρηση 

ή οργανισµό ή να αναλάβουν 

διοικητικές θέσεις σε οποιοδήποτε 

τµήµα. Επιπλέον, το Executive 

Diploma µπορεί να λειτουργήσει 

ως «γεφυροποιό» πρόγραµµα 

εισαγωγής στο ΜΒΑ Global του 

Mediterranean College.

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων 

• Στρατηγική των Επιχειρήσεων  
• Ηγεσία & Συμπεριφορά Οργανώσεων  
• Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου   
   Δυναμικού  
• Διοίκηση Marketing  
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων  
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων  
• Ηγεσία & Συμπεριφορά Οργανώσεων 
• Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού  
• Αλλαγή & Διαπραγματεύσεις
   στον Εργασιακό Χώρο  
• Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου           
   Δυναμικού  
• Διαχείριση Τμήματος Ανθρώπινου       
   Δυναμικού

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
• Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας • Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

• Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών • Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή  
ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας • Φοιτητές οικονομικών/ διοικητικών επιστημών • Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

European
International University 

European
International University Συνεχείς Ενάρξεις Συνεχείς ΕνάρξειςΕλληνική  Ελληνική  1  έτος 1  έτος

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+ +

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Ιδανικό για εργαζόμενους & 
πτυχιούχους, χωρίς θεωρητικό 
υπόβαθρο στο Management.

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
βιωματική διδασκαλία & μελέτες 
περιπτώσεων.

Διδάσκουν στελέχη με ακαδημαϊκή 
και διοικητική εμπειρία.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Ιδανικό για εργαζόμενους στο 
HR, αλλά και όσους διαχειρίζονται 
προσωπικό.

Σύγχρονες διδακτικές 
μέθοδοι, βιωματική διδασκαλία, 
προσομοιώσεις & χρήση εργαλείων.

Διδάσκουν στελέχη με ακαδημαϊκή 
και επαγγελματική εμπειρία στο HR.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.
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Το Executive Diploma in Marketing & Sales Management προσφέρει γνώσεις 
και αναπτύσσει δεξιότητες στις βασικές λειτουργίες ενός εµπορικού τµήµατος, στο 
πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού και εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου πλάνου προβολής 
και προώθησης των πωλήσεων µιας επιχείρησης. Το βιωµατικό µάθηµα Ανάπτυξη 
Επαγγελµατικών Δεξιοτήτων & Μεγιστοποίηση Ικανοτήτων αναπτύσσει στους φοιτητές 
αυτογνωσία και απαραίτητες επαγγελµατικές δεξιότητες, όπως η παρουσίαση και η 
οµαδική εργασία. Παράλληλα, αποκτούν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα 
ολοκληρωµένο marketing plan, µε τη χρήση καινοτόµων ψηφιακών µέσων. Η πιστοποίηση 
European International University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή 
εξέλιξη στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Το Executive Diploma in Digital & Social Media Marketing ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες επαγγελµατικές απαιτήσεις της ψηφιακής προβολής και επικοινωνίας 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, καλύπτοντας όλο το εύρος θεµάτων social 
media, digital marketing και e-commerce. Σκοπός του είναι η ολοκληρωµένη κατανόηση 
των νέων διαδικτυακών µέσων και των κοινωνικών δικτύων, µε στόχο την εφαρµογή 
αποτελεσµατικών στρατηγικών marketing και διαφήµισης στα µέσα αυτά. Η διδασκαλία 
διεξάγεται µέσα από εργαστήρια, µελέτες περιπτώσεων και επίλυση προβληµάτων, 
από εξειδικευµένους καθηγητές σε κάθε θεµατική ενότητα. Η πιστοποίηση European              
International University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή εξέλιξη     
στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Executive Diploma in Marketing 
& Sales Management 

Executive Diploma in Digital
& Social Media Marketing

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional 
Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας) 
και πιστοποίηση Executive Diploma 
από το European International 
University (Paris). Μπορούν να 
εργαστούν ως στελέχη τµηµάτων 
marketing, digital marketing, 
πωλήσεων, business development, 
επικοινωνίας & δηµοσίων σχέσεων, 
τόσο σε γενικές όσο και σε 
εξειδικευµένες εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών διαφήµισης, δηµοσίων 
σχέσεων, ψηφιακού marketing, 
µέσων µαζικής επικοινωνίας. 
Διαθέτουν, επίσης, τα εφόδια να 
ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική 
τους επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Επιπλέον, το Executive Diploma 
µπορεί να λειτουργήσει ως 
«γεφυροποιό» πρόγραµµα 
εισαγωγής στο ΜΒΑ Global του 
Mediterranean College.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional 
Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 
εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας) και 
πιστοποίηση Executive Diploma από 
το European International University 
(Paris). Μπορούν να εργαστούν 
ως στελέχη τµηµάτων marketing, 
digital marketing, επικοινωνίας 
& δηµοσίων σχέσεων, τόσο σε 
γενικές όσο και σε εξειδικευµένες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
διαφήµισης, δηµοσίων σχέσεων, 
ψηφιακού marketing, µέσων 
µαζικής επικοινωνίας. Διαθέτουν, 
επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν 
ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δραστηριότητα στο 
διαδίκτυο. 

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων  
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων  
• Διοίκηση Marketing 
• Εταιρική Επικοινωνία
   & Κοινωνικά Δίκτυα 
• Διοίκηση Προϊόντων & Υπηρεσιών 
• Διοίκηση Πωλήσεων

• Marketing Communications
   & Social Media  
• Fundamentals of Digital Marketing 
• Advanced Digital Marketing 
• E-commerce  
• The Successful Social Media Strategy  
• Digital Marketing Metrics: Google 
   Analytics & SEO 
• Integrated Digital & Social Media    
   Campaign: Final Project 

• Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 
• Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας • Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

• Επαγγελματίες του marketing για την εξειδίκευση στην ψηφιακή επικοινωνία • Εργαζόμενους μικρομεσαίων  
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους • Φοιτητές/ απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, για την   
απόκτηση εφαρμοσμένων δεξιοτήτων • Δημόσια πρόσωπα, καλλιτέχνες, πολιτευτές, για την ενίσχυση  
της ψηφιακής τους εικόνας • Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

European
International University 

European
International University Συνεχείς Ενάρξεις Νοέµβριο & ΙανουάριοΕλληνική  Ελληνική  1  έτος 1  έτος

+ +

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Ιδανικό για εργαζόμενους σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
ελευθέρους επαγγελματίες.

Σύγχρονες διδακτικές 
μέθοδοι, βιωματική διδασκαλία, 
προσομοιώσεις & χρήση εργαλείων.

Διδάσκουν στελέχη με ακαδημαϊκή 
και διοικητική εμπειρία.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Το μοναδικό που συνδυάζει     
Marketing Communications με 
Ψηφιακό Marketing & E-Business.

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
εργαστήρια, μελέτες περιπτώσεων 
και δημιουργία ολοκληρωμένης 
καμπάνιας.

Διδάσκουν στελέχη με ακαδημαϊκή 
και επαγγελματική εμπειρία στο digital 
marketing.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.
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Το Executive Diploma in Sports Management προσφέρει, σε όσους δραστηριοποιούνται 
στον χώρο του αθλητισµού, επαγγελµατική εξειδίκευση στο Αθλητικό Management. Έχει 
στόχο να εκπαιδεύσει φιλόδοξους, δυναµικούς, αποτελεσµατικούς Sport Managers, οι οποίοι 
θα µπορούν να διοικήσουν αθλητικούς οργανισµούς και να οργανώσουν αθλητικά 
γεγονότα, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στην 
επιχειρηµατική πρόβλεψη, την επίλυση προβληµάτων, το αθλητικό θεσµικό περιβάλλον, τη 
χρηµατοδότηση, οργάνωση, διαχείριση και προβολή αθλητικών γεγονότων. Με έµφαση στις 
σύγχρονες εφαρµογές της αθλητικής διοίκησης, η εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνεται µε 
αληθινά παραδείγµατα, εκπαιδευτικές επισκέψεις και βιωµατικά εργαστήρια σε αθλητικούς 
οργανισµούς.

Το Executive Diploma in Healthcare Management προσφέρει σε επαγγελµατίες 
της Υγείας ή σε όσους επιθυµούν να εισέλθουν στον κλάδο, επαγγελµατική εξειδίκευση 
πανεπιστηµιακού επιπέδου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Το πρόγραµµα είναι 
ένας άριστα ισορροπηµένος συνδυασµός µεταξύ ευρύτερων γνώσεων στη Διοίκηση 
Οργανισµών και εξειδικευµένων γνώσεων στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Διοίκηση 
Ποιότητας, Συστήµατα Υγείας, Οικονοµικά Υγείας κ.α.). Στόχος του είναι να προσφέρει 
εξειδικευµένες, στοχευµένες, εφαρµόσιµες γνώσεις και δεξιότητες, προκειµένου οι 
απόφοιτοι να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στον κλάδο. Η πιστοποίηση 
European International University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή 
εξέλιξη στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Executive Diploma in         
Sports Management

Executive Diploma in
Healthcare Management

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional 
Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 
εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας) 
και πιστοποίηση Executive Diploma 
από το European International 
University (Paris). Οι απόφοιτοι είναι 
εξειδικευµένοι επαγγελµατίες στη 
Διοίκηση Αθλητισµού και µπορούν να 
εργαστούν σε οποιοδήποτε αθλητικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα 
και διεθνώς. Συγκεκριµένα, µπορούν 
να σταδιοδροµήσουν ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες sports managers ή ως 
διοικητικά στελέχη σε επαγγελµατικούς 
ή ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους 
και αθλητικούς οργανισµούς. Επιπλέον, 
το Executive Diploma µπορεί να 
λειτουργήσει ως «γεφυροποιό» 
πρόγραµµα εισαγωγής στο ΜΒΑ Global 
του Mediterranean College.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional 
Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 
εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας) 
και πιστοποίηση Executive Diploma 
από το European International 
University (Paris). Οι απόφοιτοι 
είναι εξειδικευµένοι επαγγελµατίες 
στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
και µπορούν να αναλάβουν 
θέσεις ευθύνης σε οποιονδήποτε 
οργανισµό υγείας στην Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριµένα, µπορούν να 
σταδιοδροµήσουν ως προϊστάµενοι 
οµάδων, επικεφαλής τµηµάτων ή 
στελέχη σε νοσοκοµεία, κλινικές, 
µαιευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, 
ιατρεία, κέντρα αποκατάστασης, 
συλλόγους και ΜΚΟ υγείας. Επιπλέον, 
το Executive Diploma µπορεί να 
λειτουργήσει ως «γεφυροποιό» 
πρόγραµµα εισαγωγής στο ΜΒΑ 
Global του Mediterranean College.

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων  
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
• Αθλητική Διοίκηση & Διεθνές περιβάλλον  
• Marketing Αθλητικών Οργανισμών 
• Εταιρική Επικοινωνία
   & Κοινωνικά Δίκτυα 

• Διοίκηση Αθλητικών Γεγονότων

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων 
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
• Σχεδιασμός & Πολιτική
   Συστημάτων Υγείας 
• Οικονομικά της Υγείας 
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
• Διοίκηση Ποιότητας στην Υγεία

+

• Αθλητές, managers, παράγοντες και στελέχη του Αθλητισμού • Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως 

ειδικότητας • Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών • Ελεύθερους 

επαγγελματίες & επιχειρηματίες του Αθλητισμού

• Επαγγελματίες Υγείας (νοσηλευτές, ιατροί, φυσικοθεραπευτές, κ.α.) • Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, 
με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών • Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας 
• Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

European
International University 

European
International University Συνεχείς Ενάρξεις Συνεχείς ΕνάρξειςΕλληνική  Ελληνική  1  έτος 1  έτος

+ +

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Προσφέρει στους ανθρώπους 
του Αθλητισμού τη δυνατότητα 
διεκδίκησης διοικητικών θέσεων  
στον κλάδο.

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
βιωματικά εργαστήρια σε αθλητικούς 
οργανισμούς. 

Διδασκαλία από καταξιωμένους 
sports managers & ευκαιρίες 
δικτύωσης με 120+ αθλητικά 
σωματεία. 

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Ιδανικό για εργαζόμενους 
στον χώρο της υγείας και των 
παραϊατρικών επαγγελμάτων.

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
βιωματική διδασκαλία & μελέτες 
περιπτώσεων.

Διδάσκουν καταξιωμένα στελέχη 
με ερευνητική, διδακτική, διοικητική 
& θεσμική εμπειρία στον κλάδο της 
Υγείας.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.



School of Tourism
& Hospitality 

Αναγνωρισμένα πτυχία 
από το University of Derby, 
1ο σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα 
& TOP5 στη Βρετανία 
σε σπουδές Τουρισμού.    
(Guardian University Guide 
2020)

Σύγχρονα προγράμματα, 
σχεδιασμένα σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των 
κορυφαίων επαγγελματικών 
σωματείων Institute of    
Hospitality (IoH) και Chartered 
Management Institute (CMI) 
της Βρετανίας.

Σύνδεση θεωρίας με πράξη: 
βιωματική εκπαίδευση 
σε σύγχρονα εργαστήρια, 
καθηγητές επαγγελματίες της 
αγοράς και συνεργασία με 
60+ τουριστικές επιχειρήσεις.

Έμμισθη πρακτική άσκηση 
σε ξενοδοχεία 5*, δίγλωσση 
διδασκαλία στα ελληνικά και 
αγγλικά & εκμάθηση 2ης ξένης 
γλώσσας (Ρωσικά, Κινέζικα ή 
Ισπανικά).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

• MBA Global Hospitality Management
• MSc International Hospitality
   Management 

• BA (Hons) International Hospitality     
   Management 
• BA (Hons) Professional Culinary Arts
   (top-up)

• Hotel & Tourism Management

Master’s

Bachelor’s

Executive Diplomas

+

40 41

1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ

100% 60+  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

10

“Αισθάνοµαι πολύ τυχερός που έλαβα µέρος 
στο BA (Hons) Professional Culinary Arts του 
Mediterranean College. Ενώ εργάζοµαι αρκετά 

χρόνια στον χώρο της εστίασης, µέσα 
από το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

κατάφερα να εξελίξω δεξιότητες 
που ήδη είχα, και µε τις γνώσεις 
που απέκτησα άλλαξε τελείως 
η οπτική µου για το επάγγελµα 

του Σεφ. Αυτό που ξεχωρίζω
είναι η ακαδηµαϊκού επιπέδου 

µόρφωση σε συνδυασµό µε το κοµµάτι των 
εργασιών που µας δόθηκε. Θεωρώ πως το 
πρόγραµµα αυτό δίνει τα απαραίτητα εφόδια 
σε όποιον θέλει να εργαστεί στον χώρο του 
τουρισµού και είναι µία πολύ καλή βάση για 
όποιον θέλει να συνεχίσει σε µεταπτυχιακό. 
Σκοπεύω να συνεχίσω τις σπουδές µου στο 
κολλέγιο, στο πρόγραµµα MBA Global.”

Παύλος Κυριάκης
BA (Hons) Professional Culinary Arts
Executive Chef, Zillers Boutique Hotel 



To MBA Global Hospitality Management ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων 
Managers για ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και εξασφαλίζει διευρυµένη αντίληψη της 
λειτουργίας µιας επιχείρησης, µέσω διασυνδεδεµένων µαθηµάτων, που ενσωµατώνουν 
όλο το φάσµα των επιχειρησιακών λειτουργιών, µε έµφαση σε αυτές των Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας. Τη διεθνή αναγνώριση του προγράµµατος εξασφαλίζει το πτυχίο του University of Derby, 
καθώς και το περιεχόµενό του. Είναι ένα από λίγα ΜΒΑ που φέρει τις διαπιστεύσεις του 
CMI (UK Chartered Management Institute), ενός από τους κορυφαίους επαγγελµατικούς 
συλλόγους managers και ηγετών στον κόσµο. 

Πρόκειται για σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιηµένο πρόγραµµα, το οποίο προβλέπει 
τη συµµετοχή των φοιτητών σε συµβουλευτική και projects για οργανισµούς, ενώ η 
διπλωµατική εργασία αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητές τους στην έρευνα και την 
επίλυση προβληµάτων τουριστικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει µαθήµατα 
ανάπτυξης ‘soft-skills’, τα οποία βοηθούν στην εξέλιξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων, 
στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και στον σχεδιασµό της επαγγελµατικής ανάπτυξης                
και καριέρας.

To MSc International Hospitality Management καλύπτει τις ανάγκες νέων 
στελεχών της πιο δυναµικής διεθνούς βιοµηχανίας, που αναζητούν τα τυπικά προσόντα 
για να ενισχύσουν την εξέλιξή τους. Στόχος του είναι να µετατρέψει πτυχιούχους κάθε 
επιστηµονικής κατεύθυνσης σε εξειδικευµένα στελέχη του Τουρισµού, που προορίζονται 
για υψηλόβαθµες θέσεις σε µεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι φοιτητές 
θα εξειδικευτούν σε τεχνικές διαχείρισης µονάδων φιλοξενίας, θα αποκτήσουν διοικητικές 
και ηγετικές δεξιότητες διεθνών προδιαγραφών και θα αναπτύξουν στρατηγική σκέψη. 
Επιπλέον, η διπλωµατική εργασία δίνει την ευκαιρία της εξειδίκευσης σε έναν τοµέα της 
Διοικητικής Επιστήµης στον χώρο της Φιλοξενίας, µέσω εκπόνησης πρωτογενούς έρευνας.

MBA Global Hospitality
Management 

MSc International Hospitality 
Management

Ισχυρό ΜΒΑ στη Φιλοξενία από το 
University of Derby, Νο1 στην Ελλάδα 
& TOP5 στη Βρετανία σε σπουδές 
Τουρισμού (Guardian University 
Guide 2020).

Το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα (1989) &  
το δημοφιλέστερο στη χώρα, με 200+ 
φοιτητές.

Το μοναδικό Διεθνές MBA 
στη Φιλοξενία, με ισχυρό διεθνή 
προσανατολισμό σε όλες τις ενότητες.

Περιεχόμενο διαπιστευμένο από 
το UK CMI, κορυφαίο επαγγελματικό 
σωματείο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διδασκαλία από διακεκριμένα 
στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
επιχειρήσεων.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρμοσμένη 
σε επαγγελματίες (ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό, ατομική 
υποστήριξη, γραπτές εργασίες, κ.α.).

Ισχυρό Μaster στη Φιλοξενία 
από το University of Derby, Νο1 
στην Ελλάδα & TOP5 στη Βρετανία 
σε σπουδές Τουρισμού (Guardian 
University Guide 2020).

Περιεχόμενο διαπιστευμένο από το 
UK Institute of Hospitality (IoH).

Διδασκαλία από στελέχη της 
τουριστικής βιομηχανίας και ευκαιρίες 
δικτύωσης με 60+ συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις. 

Βιωματική μάθηση με εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, προσομοιώσεις, εργαστήρια, 
ομιλίες από επισκέπτες καθηγητές.

Διδασκαλία στα Αγγλικά & δυνατότητα 
εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας 
(Ρωσικά, Κινέζικά ή Ισπανικά).

Προσαρμοσμένο σε εργαζόμενους 
του Τουρισμού: μικτή (blended)                
ή εξ’ αποστάσεως φοίτηση.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής 
της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 
(ΑΤΕΕΝ) του Υπ. Παιδείας. Ως κάτοχοι 
ΜΒΑ κατεύθυνσης Φιλοξενίας, 
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 
δεξιότητες, ώστε να ηγηθούν 
οµάδων, τµηµάτων, επιχειρήσεων & 
οργανισµών, στην ελληνική ή διεθνή 
τουριστική βιοµηχανία και µπορούν 
να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις 
µε υψηλές απολαβές. Διαθέτουν, 
επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν 
ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όσοι 
το επιθυµούν, µπορούν να συνεχίσουν 
περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος DBA ή PhD.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) 
του Υπ. Παιδείας. Μπορούν να 
διεκδικήσουν υψηλόβαθµες θέσεις σε 
Επιχειρήσεις Φιλοξενίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, 
µπορούν να σταδιοδροµήσουν σε 
ξενοδοχειακούς οµίλους, εταιρείες 
διαχείρισης τουριστικών καταλυµάτων, 
ξενοδοχεία, resorts, θεµατικά πάρκα 
και κρουαζιερόπλοια, σε µονάδες 
εστίασης, catering και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, σε tour operators, 
τουριστικά γραφεία και συµβουλευτικές 
εταιρείες. Διαθέτουν, επίσης, τα εφόδια 
να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική 
τους επιχειρηµατική δραστηριότητα ή 
να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για 
διδακτορικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ+ +

• Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή • Απολυτήριο Λυκείου & σημαντική διοικητική εμπειρία 
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1) στο αγγλόφωνο πρόγραμμα

• Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1)

University of Derby  University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική ή Αγγλική   Αγγλική   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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2 έτη 
1 έτος full-time
ή 2 έτη part-time

Strategic & Financial Performance Management
Critical Perspectives in Strategic Management & 
Leadership
Global Strategic Operations, Markets & Resources
Transforming Personal Skills
Business Research Methods & Data Analysis

Service Improvement & Business Performance
in Hospitality
Global Hospitality Experience
Career Coaching & Mentoring
Independent Study

Operations & Project Management
Research Methodologies
Managing the International Service Experience

Integrated Business Management
Strategic Directions
Independent Study



To BA (Hons) International Hospitality Management έχει διεθνή και εφαρµοσµένο 
προσανατολισµό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, όχι σε θεωρητικές σπουδές 
Τουρισµού. Αναπτύσσει πλήρως τους δύο βασικούς πυλώνες µιας Επιχείρησης Φιλοξενίας 
(Rooms Division και Food & Beverage Management), παράλληλα µε την εκµάθηση όλων 
των βασικών αρχών λειτουργίας µιας επιχείρησης, προσαρµοσµένων στον κλάδο της 
Φιλοξενίας. Αναπτύσσει εφαρµοσµένες γνώσεις σε διαχείριση δωµατίων, συστήµατα 
κρατήσεων, διαχείριση εκδηλώσεων, καθώς και επαγγελµατικές δεξιότητες, µέσα 
από σεµινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ξενοδοχεία, εκθέσεις και παραγωγούς 
τροφίµων & ποτών. Ο συνδυασµός της βιωµατικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης από 
τους πρωταγωνιστές του κλάδου, µε την έµµισθη πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 5*, 
αναπτύσσει την τεχνογνωσία των φοιτητών, ώστε να µπορούν να εφαρµόσουν στην πράξη 
αυτά που έχουν διδαχτεί.

To BA (Hons) Professional Culinary Arts είναι το πρώτο Bachelor στον χώρο 
του Επισιτισµού στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να αναπτύξει στους απόφοιτους και 
επαγγελµατίες του χώρου γνώσεις και δεξιότητες για να αναλάβουν διοικητικές και 
οργανωτικές θέσεις στον Επισιτισµό. Βασικοί εκπαιδευτικοί άξονες του προγράµµατος 
είναι η Διοίκηση Κουζίνας και η Ανάπτυξη Προϊόντος (κοστολόγηση, τιµολόγηση φαγητού, 
διαχείριση προµηθειών κ.λπ.). Οι συµµετέχοντες θα εξελίξουν περαιτέρω τις γνώσεις 
τους σε θέµατα τροφίµων & ποτών, πρώτων υλών, σύνθεσης µενού, γευσιγνωσίας 
και κοστολόγησης. Θα εντρυφήσουν στη διεθνή κουζίνα και θα αναπτύξουν δεξιότητες 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, διαχείρισης κρίσεων και ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης 
πελατών. Την πρακτική κατάρτιση των φοιτητών επισφραγίζει η διπλωµατική εργασία, 
όπου καλούνται να αναπτύξουν µια πρωτότυπη ιδέα ή ένα προϊόν ή να ερευνήσουν σε 
βάθος ένα ζήτηµα του κλάδου.

BA (Hons) International       
Hospitality Management 

BA (Hons) Professional
Culinary Arts (top-up)

Ισχυρό πτυχίο στη Φιλοξενία από το 
University of Derby, Νο1 στην Ελλάδα 
& TOP5 στη Βρετανία σε σπουδές 
Τουρισμού (Guardian University 
Guide 2020).

Περιεχόμενο διαπιστευμένο από το 
UK Institute of Hospitality (IoH).

Βιωματική διδασκαλία με 
προσομοιώσεις σε σύγχρονα 
εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
συμμετοχή & διοργάνωση events, 
σεμινάρια & masterclasses.

Έμμισθη πρακτική άσκηση στους 
μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς 
ομίλους της χώρας.

Διδασκαλία στα Ελληνικά & Αγγλικά 
και εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας 
(Ρωσικά, Κινέζικά ή Ισπανικά), για 
προβάδισμα στην αγορά εργασίας.

Δικτύωση με 60+ συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις και 100  % επαγγελματική 
απορρόφηση αποφοίτων.

Το 1ο Bachelor Επισιτισμού στην 
Ελλάδα (2015), αποκλειστικά για 
απόφοιτους Σχολών Μαγειρικής – 
Ζαχαροπλαστικής. 

Ισχυρό πτυχίο από το University of 
Derby, Νο1 στην Ελλάδα & TOP5 
στη Βρετανία σε σπουδές Τουρισμού 
(Guardian University Guide 2020). 

Ελληνόφωνο, μονοετές, χωρίς 
γραπτές εξετάσεις αλλά εργασίες, που 
αποδεικνύουν την πρακτική εφαρμογή 
τη γνώσης. 

Βιωματική διδασκαλία με 
προσομοιώσεις σε σύγχρονα 
εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
σεμινάρια και masterclasses από 
καταξιωμένους επαγγελματίες.

Ευέλικτη παρακολούθηση, 
προσαρμοσμένη στους εργαζόμενους 
του χώρου.

Οδηγεί σε διοικητικές θέσεις με υψηλές 
απολαβές ή στην ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 
να αποκτήσουν επαγγελµατική 
ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπ. 
Παιδείας. Ως πτυχιούχοι στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, µπορούν να 
διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε 
επιχειρηµατικό περιβάλλον στον 
ευρύτερο χώρο του τουρισµού, στην 
Ελλάδα και διεθνώς. Συγκεκριµένα, 
µπορούν να σταδιοδροµήσουν σε 
ξενοδοχειακούς οµίλους, εταιρείες 
διαχείρισης τουριστικών καταλυµάτων, 
ξενοδοχεία, resorts, θεµατικά πάρκα 
και κρουαζιερόπλοια, µονάδες 
εστίασης, catering και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, tour operators, 
τουριστικά γραφεία, συµβουλευτικές 
εταιρείες, αλλά και να ακολουθήσουν 
τη δική τους επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Παράλληλα, έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν για Master 
ή MBA στο Mediterranean College ή 
στο εξωτερικό. 

Ως κάτοχοι πανεπιστηµιακού πτυχίου, 

οι απόφοιτοι µπορούν να εξελιχθούν 

ταχύτερα στην ιεραρχία της κουζίνας 

ή να διεκδικήσουν διοικητικές 

θέσεις σε µονάδες Εστίασης & 

Φιλοξενίας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

κρουαζιερόπλοια, catering, κ.α.), στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορούν 

άµεσα να αναλάβουν θέσεις όπως, 

υπεύθυνος Food & Beverage, Chef de 

Partie, βοηθός υπεύθυνου εστιατορίου, 

στέλεχος πωλήσεων, προϊστάµενος 

catering κ.α. Με την απόκτηση 

εµπειρίας, µπορούν να διεκδικήσουν 

ρόλους όπως Chef/Executive Chef, 

Food & Beverage Manager, Maitre 

d’ Hotel, Manager Εστιατορίων, ή να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Παράλληλα, έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν για Master 

ή MBA στο Mediterranean College ή 

στο εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ+ +

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο), Δίπλωμα IEK αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

• Δίπλωμα IEK ή αντίστοιχο σε ειδικότητα μαγειρικής, αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής ή 
• Δίπλωμα ΣΤΕ ή αντίστοιχο, με εργασιακή εμπειρία • Βασικό επίπεδο Αγγλικών (επίπεδο Β1)

University of Derby  University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική & Αγγλική   Ελληνική

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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3 έτη 1 έτoς

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3

Hospitality Concepts
Introduction to Higher Education                     
& Professional Development for 
Hospitality Managers
Finance & Control in Hospitality Operations
Rooms Division Operations
Service Excellence for the
Hospitality Industry
Marketing & Communication 
English I
Foreign Language (optional)
Paid Internship (optional)

Hotel Revenue Management
Planning & Leading Hospitality 
Event Operations
Management & Leadership
Business Development
& Entrepreneurship
Research Skills
Design, Technology and Facilities 
Management  
English II
Foreign Language (optional)
Paid Internship (optional)

Strategic Management 
Consumer Behaviour
Talent Management 
International Resort Management
Independent Study
Paid Internship (optional)

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στον Επισιτισμό
Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών
Αρχές & Πρακτική Τροφίμων & Ποτών

Ανθρωπολογία του Φαγητού 
Σύγχρονα Θέματα Επισιτισμού & Διοίκησης Κουζίνας 
Διπλωματική Εργασία
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Το Executive Diploma in Hotel & Tourism Management στοχεύει στην εκπαίδευση 
φιλόδοξων, δυναµικών στελεχών ή ιδιοκτητών τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων 
φιλοξενίας και εστίασης, προσφέροντάς τους επαγγελµατική εξειδίκευση πανεπιστηµιακού 
επιπέδου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ενότητες στις σύγχρονες εφαρµογές της 
Τουριστικής & Ξενοδοχειακής Διοίκησης, καλύπτοντας όλες τις βασικές θεωρίες 
µε µαθήµατα υποβάθρου, εννοιών, λειτουργιών και διαδικασιών των τουριστικών 
επιχειρήσεων µε έµφαση στα Ξενοδοχεία & τους χώρους Εστίασης. Στη διάρκεια των 
σπουδών, οι φοιτητές συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεµινάρια και workshops 
και παρακολουθούν εξειδικευµένα µαθήµατα, απαραίτητα στα σύγχρονα στελέχη, όπως 
συστήµατα κρατήσεων (πρόγραµµα Opera), F&B και Events Management. Η πιστοποίηση 
European International University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή 
εξέλιξη στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Executive Diploma in Hotel
& Tourism Management 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional Studies 
(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης εγκεκριµένο 
από το Υπ. Παιδείας) και πιστοποίηση 
Executive Diploma από το European 
International University (Paris). 
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευµένοι 
επαγγελµατίες στην Ξενοδοχειακή 
& Τουριστική Διοίκηση και µπορούν 
να σταδιοδροµήσουν ως στελέχη σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, σε τµήµατα 
ξενοδοχείων και σε επισιτιστικές 
µονάδες. Επιπλέον, το Executive 
Diploma µπορεί να λειτουργήσει 
ως «γεφυροποιό» πρόγραµµα 
εισαγωγής στο ΜΒΑ Global Hospitality 
Management του Mediterranean 
College.

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων  
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων  
• Διοίκηση Λειτουργιών
   Ξενοδοχειακών Μονάδων  
• Διαχείριση Δωματίων
   & Πληροφοριακά Συστήματα 
• Ξενοδοχειακό / Τουριστικό Marketing 
• Διοίκηση Επισιτισμού  
• Οργάνωση Εκδηλώσεων & Catering

• Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
• Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας
• Φοιτητές οικονομικών/ διοικητικών επιστημών • Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες του Τουρισμού

European
International University Συνεχείς ΕνάρξειςΕλληνική  1  έτος

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Ιδανικό για εργαζόμενους και 
επιχειρηματίες του Τουρισμού, χωρίς 
σχετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
βιωματική διδασκαλία, 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις & εργαστήρια.

Διδάσκουν καταξιωμένα στελέχη με 
μεγάλη εμπειρία στον κλάδο. 

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.

“Αποφοίτησα το 2018 από το πρόγραµµα 
BA (Hons) International Hospitality                  
Management. Τρία 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. Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών 

µου, συµµετείχα σε συνεντεύξεις εργασίας 
που πραγµατοποιήθηκαν στο Κολλέγιο 
και βρήκα την πρώτη µου εργασία στο HR 
τµήµα του ξενοδοχείου Ledra Hotels & 
Villas στα Χανιά.”

Άννα Μαρία Σερεμετάκη
ΒΑ (Hons) International Hospitality
Management,
Τμήμα ΗR, Ledra Hotels & Villas, Χανιά



School of
Shipping

Αναγνωρισμένα πτυχία 
από το University of Derby, 
1ο σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα 
& TOP10 στη Βρετανία 
σε σπουδές Management      
(Guardian University Guide 2020).

Πιστοποίηση Internal Auditor 
ISM-ISPS-MLC for Shipping 
Companies, σε συνεργασία 
με τον γερμανο-νορβηγικό 
νηογνώμονα DNV.

Ανανεωμένα προγράμματα 
σπουδών, διαπιστευμένα από 
τον κορυφαίο επαγγελματικό 
φορέα CMI (UK Chartered 
Management Institute).

Δίγλωσση διδασκαλία 
σε ελληνικά & αγγλικά, και 
δυνατότητα εκμάθησης 2ης 
ξένης γλώσσας (Κινέζικα, 
Ισπανικά, Ρωσικά), για τη 
δημιουργία επαγγελματιών   
με διεθνή προοπτική.

• MBA Global Shipping

• BA (Hons) Business (Shipping)
• BA (Hons) Business (Supply Chain
  & Logistics)

• Shipping
• Global Operations & Logistics

Master’s

Bachelor’s

Executive Diplomas

ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

120+   
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΕΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΤΟP
10
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“Work hard in silence, let your               
success, be your noise. Η εµπειρία µου 
στο Κολλέγιο ήταν µοναδική και θα τη 

θυµάµαι όλη µου τη ζωή. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών µου 

ωρίµασα ως άνθρωπος και 
ως προσωπικότητα. Οφείλω 
πολλά στους καθηγητές µου 
για τη γνώση που αποκόµισα. 

Με σκληρή δουλειά, 
προσπάθεια και πρόγραµµα 

κατάφερα να περάσω όλα µου τα 
µαθήµατα. Σήµερα είµαι αξιωµατικός στο 
Εµπορικό Ναυτικό και σκοπεύω στο µέλλον 
να συνεχίσω τις σπουδές µου, αποκτώντας 
έναν µεταπτυχιακό τίτλο.” 

Γιώργος Κυριακίδης
BA (Hons) Business Management (Shipping), 
Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2



Το ΜΒΑ Global Shipping ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων Managers για 
ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και εξασφαλίζει διευρυµένη αντίληψη του επιχειρείν, 
µέσω διασυνδεδεµένων µαθηµάτων που ενσωµατώνουν όλο το φάσµα λειτουργιών στη 
ναυτιλιακή επιχείρηση. Πρόκειται για σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιηµένο πρόγραµµα, 
το οποίο προβλέπει τη συµµετοχή των φοιτητών σε συµβουλευτική και projects για 
οργανισµούς, ενώ η διπλωµατική εργασία αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητές τους στην 
έρευνα και την επίλυση προβληµάτων στον χώρο της Ναυτιλίας. Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει 
µαθήµατα ανάπτυξης ‘soft-skills’, τα οποία βοηθούν στην εξέλιξη επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και στον σχεδιασµό της επαγγελµατικής 
ανάπτυξης και καριέρας. Μοναδικό πλεονέκτηµα αποτελεί η δυνατότητα πιστοποίησης των 
φοιτητών ως Internal Auditors ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies (συνεργασία µε 
DNV).

Το ΒΑ (Hons) Business (Shipping) είναι µοναδικό στο είδος του, καθώς εφαρµόζει τη 
θεωρία και πρακτική του µάνατζµεντ στο σύγχρονο ναυτιλιακό επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Τα 2/3 του προγράµµατος περιλαµβάνουν βασικές αρχές και πρακτικές οικονοµικής 
θεωρίας & µάνατζµεντ, ενώ το 1/3 δίνει έµφαση στη Ναυτιλιακή Διοίκηση. Εµβαθύνει 
σε αντικείµενα όπως τα logistics, οι θαλάσσιες µεταφορές, η διαχείριση λιµένων, η 
διοίκηση πλοίου, το ναυτικό δίκαιο και οι ναυλώσεις. Οι φοιτητές αποκτούν περιζήτητες 
επαγγελµατικές πιστοποιήσεις, όπως αυτή του Internal Auditor ISM–ISPS–MLC. 
Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, προσφέροντας στους φοιτητές -παράλληλα µε το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον 
εξετάσεις- ένα σηµαντικό δίπλωµα, το Level 5 Diploma in Business Administration, από το CMI. 
Στο 3ο έτος, οι φοιτητές αναλαµβάνουν ένα πραγµατικό συµβουλευτικό project σε συνεργαζόµενη 
ναυτιλιακή επιχείρηση, όπου εφαρµόζουν δεξιότητες έρευνας και διαχείρισης έργου.

MBA Global Shipping BA (Hons) Business Shipping Ισχυρό ΜΒΑ στη Ναυτιλία από το 
University of Derby, Νο1 στην Ελλάδα 
& TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές 
Management (Guardian University 
Guide 2020).

Το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα (1989) & 
το δημοφιλέστερο στη χώρα, με 200+ 
φοιτητές.

Το μοναδικό διεθνές ΜΒΑ στη 
Ναυτιλία στην Ελλάδα.

Πιστοποίηση Internal Auditor 
ISM-ISPS-MLC, σε συνεργασία με τον 
νηογνώμονα DNV.

Διδασκαλία από διακεκριμένα 
στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
επιχειρήσεων.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρμοσμένη 
σε επαγγελματίες (ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό, ατομική 
υποστήριξη, γραπτές εργασίες, κ.α.).

Ισχυρό πτυχίο από το University of 
Derby, Νο1 στην Ελλάδα & TOP10 στη 
Βρετανία σε σπουδές Management 
(Guardian University Guide, 2020).

Συνδυάζει γνώσεις Management 
με πρακτικές στη Ναυτιλία και τις 
Διεθνείς Μεταφορές.

Πιστοποιημένο από το Chartered 
Management Institute (CMI).

Διδασκαλία στα Ελληνικά & Αγγλικά 
και εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας 
(Ρωσικά, Κινέζικά ή Ισπανικά), για 
προβάδισμα στην αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση Internal Auditor             
ISM-ISPS-MLC, σε συνεργασία με τον 
νηογνώμονα DNV-GL.

Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης 
στο 2ο έτος: Management, Finance, 
Marketing, HRM, Logistics, Business 
Technology. 

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 
τίτλου και µπορούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική ισοδυναµία µέσω του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του 
Υπ. Παιδείας. Ως κάτοχοι ΜΒΑ Shipping έχουν 
αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες, 
ώστε να ηγηθούν οµάδων, τµηµάτων, 
ναυτιλιακών ή παραναυτιλιακών 
εταιρειών & οργανισµών, στο 
διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον και 
να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις 
µε υψηλές απολαβές. Διαθέτουν 
επίσης τα εφόδια να ξεκινήσουν 
ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όσοι 
το επιθυµούν, µπορούν να συνεχίσουν 
περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος DBA ή PhD.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 
να αποκτήσουν επαγγελµατική 
ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπ. Παιδείας. 
Μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις 
σε οποιοδήποτε επιχειρηµατικό 
περιβάλλον στον ευρύτερο χώρο της 
ναυτιλίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Πιο συγκεκριµένα, µπορούν να 
σταδιοδροµήσουν σε ναυτιλιακές 
ή παραναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε 
εταιρείες µεταφορών & logistics, σε 
επιχειρήσεις διαχείρισης λιµένων, 
καθώς επίσης σε βιοµηχανίες, 
εµπορικές, χρηµατοπιστωτικές 
και συµβουλευτικές επιχειρήσεις. 
Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν για Master ή MBA 
στο Mediterranean College ή στο 
εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Πανεπιστημιακό πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή • Πτυχίο Ναυτικής Ακαδημίας, ή 
• Απολυτήριο Λυκείου & σημαντική διοικητική εμπειρία 
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C1) στο αγγλόφωνο πρόγραμμα

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο), Δίπλωμα IEK αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

University of Derby  University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική ή Αγγλική   Ελληνική & Αγγλική   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

50 51

2 έτη 3 έτη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3

Introduction to Global Maritime 
Environment
Understanding People
in Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance 
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
Foreign Language (optional)
English I

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible 
Management
Maritime Geography & Economics
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
Ports & Logistics
Foreign Language (optional)
English II

Global Business & Strategy
Maritime & Commercial Law
Developing Leadership 
& Management
Ship Management & Chartering 
Elements
The Business Consultancy Project
Internal Auditor ISM-ISPS-MLC 
(optional)

Strategic & Financial Performance Management
Critical Perspectives in Strategic Management & 
Leadership
Global Strategic Operations, Markets & Resources
Transforming Personal Skills
Business Research Methods & Data Analysis

Maritime Economics & Shipping Chartering
Maritime & Insurance Law, the Carriage of Goods 
by Sea
Career Coaching & Mentoring
Independent Study



Το Executive Diploma in Shipping προσφέρει σε απόφοιτους διοικητικών, οικονοµικών, 
τεχνολογικών κλάδων, εργαζόµενους στη Ναυτιλία χωρίς σχετικό πτυχίο και ναυτικούς, 
επαγγελµατική εξειδίκευση πανεπιστηµιακού επιπέδου στη Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές του Shipping, από 
θέµατα λιµένων και µεταφορών, ναυτασφαλίσεις και συναλλαγές, νοµικά και οικονοµικά 
θέµατα, προσφέροντας στους εκπαιδευόµενους εξειδικευµένες, στοχευµένες, εφαρµόσιµες 
γνώσεις και δεξιότητες. Στόχος του προγράµµατος είναι οι απόφοιτοι να µπορούν να 
αναλάβουν θέσεις ευθύνης στις σύγχρονες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ενώ προσφέρει τη 
δυνατότητα σε ναυτικούς της θάλασσας να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις στη στεριά.     
Η πιστοποίηση European International University προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  
για είσοδο ή εξέλιξη στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση Internal Auditor ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies 
Εκπαίδευση µε δυνατότητα πιστοποίησης των συµµετεχόντων ως Internal Auditors, στους κώδικες 
ISM-ISPS-MLC -κατόπιν εξετάσεων- σε συνεργασία µε τον γερµανο-νορβηγικό 
νηογνώµονα DNV και τη ναυτιλιακή ακαδηµία του.

Executive Diploma
in Shipping 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional Studies 
(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης εγκεκριµένο 
από το Υπ. Παιδείας) και πιστοποίηση 
Executive Diploma από το European 
International University (Paris). 
Κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες, ώστε να εργαστούν 
σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο 
ναυτιλιακό κλάδο: ναυτιλιακές εταιρείες, 
ναυλοµεσιτικά γραφεία, επιχειρήσεις 
συνδυασµένων µεταφορών, λιµενικούς 
οργανισµούς, ναυτιλιακούς οργανισµούς, 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κ.α. 
Επιπλέον, το Executive Diploma µπορεί 
να λειτουργήσει ως «γεφυροποιό» 
πρόγραµµα εισαγωγής στο ΜΒΑ Global 
Shipping του Mediterranean College.

• Ναυτιλία, Διεθνές Εμπόριο
   & Μεταφορές  
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
• Ναυτιλιακή Οικονομική & Δίκαιο 
• Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 
• Διαχείριση Φορτιών, Μεταφορών
   & Λιμένων 
• Ναυλώσεις, Αγοραπωλησίες &  
   Ναυτασφαλίσεις  
• Internal Auditor ISM-ISPS-MLC    
   (προαιρετικό)

• Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
• Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας
• Φοιτητές οικονομικών/ διοικητικών/ τεχνολογικών επιστημών • Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού

European
International University Συνεχείς ΕνάρξειςΕλληνική  

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
βιωματική διδασκαλία και μελέτες 
περιπτώσεων.

Διδάσκουν καταξιωμένα στελέχη με 
ακαδημαϊκή & διοικητική εμπειρία στη 
Ναυτιλία.

Πιστοποίηση Internal Auditor 
ISM-ISPS-MLC, σε συνεργασία με τον 
νηογνώμονα DNV.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.

1 έτος 

Το ΒΑ (Hons) Business (Supply Chain & Logistics) αναπτύσσει στους φοιτητές πλήρη 
γνώση όλων των βασικών λειτουργιών µιας επιχείρησης, δίνοντας έµφαση στη διαχείριση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον σχεδιασµό, την υλοποίηση 
και τον έλεγχο της αποδοτικής οικονοµικά ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών, της 
απογραφής διεργασιών, των τελικών προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών από 
το σηµείο προέλευσης έως το σηµείο κατανάλωσης, µε σκοπό την συµµόρφωση στις 
απαιτήσεις του πελάτη. Τα Logistics είναι ένας ταχύτατα ανερχόµενος κλάδος, καθώς 
µπορεί να οδηγήσει στη µείωση των δαπανών µιας επιχείρησης και στην απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του 
προγράµµατος συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους 
φοιτητές, παράλληλα µε το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα σηµαντικό 
δίπλωµα, το Level 5 Diploma in Business Administration από το CMI.

BA (Hons) Business Supply 
Chain & Logistics

Ισχυρό πτυχίο από το University 
of Derby, Νο1 στην Ελλάδα & 
TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές 
Management (Guardian University 
Guide, 2020).

Εξειδίκευση στα Logistics, κλάδο 
με μεγάλη ανάπτυξη και έλλειψη 
εξειδικευμένων στελεχών.

Πιστοποίηση από το UK Chartered 
Management Institute (CMI).

Δίγλωσση διδασκαλία, για 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας.

Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης 
στο 2ο έτος: Management, Marketing, 
Shipping, Finance, HRM, Business 
Technology.

Πραγματικό συμβουλευτικό project 
σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένου τίτλου και µπορούν 
να αποκτήσουν επαγγελµατική 
ισοδυναµία µέσω του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπ. Παιδείας. 
Μπορούν να σταδιοδροµήσουν σε 
εµπορικές, βιοµηχανικές ή µεταφορικές 
επιχειρήσεις σε θέσεις ευθύνης, 
στην ανάλυση και τον σχεδιασµό της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, στην αγορά, 
παραγωγή, αποθήκευση, διανοµή 
και εξαγωγή πρώτων υλών και 
προϊόντων. Οι απόφοιτοι µπορούν 
επίσης να αναπτύξουν τη δική τους 
επιχειρηµατική δράση, στην Ελλάδα 
ή διεθνώς. Παράλληλα, έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν για Master 
στο Mediterranean College ή σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο), Δίπλωμα IEK αντίστοιχου τομέα (εισαγωγή στο 2ο έτος)
• Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β1) 

University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική & Αγγλική   

52 53

3 έτη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3

Understanding People
in Organisations
Developing a Professional Mindset
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible            
Management
Principles of Logistics and Supply 
Chain Management
Applied Operations Management
Managing Performance through 
People
Sustainable Supply Chains
English II

Global Business & Strategy
International Purchasing & Supply 
Chain Management
Developing Leadership                            
& Management
Supply Chain Strategy
The Business Consultancy Project



54 55

Το Executive Diploma in Global Operations & Logistics προσφέρει σε εργαζόµενους 
επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίοι δε διαθέτουν σχετικό πτυχίο, ή σε 
αποφοίτους οικονοµικών ή τεχνολογικών κατευθύνσεων που επιθυµούν να εισέλθουν 
στον χώρο, επαγγελµατική εξειδίκευση πανεπιστηµιακού επιπέδου στη Διεθνή Διοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στην επιχειρηµατική πρόβλεψη, 
την επίλυση προβληµάτων, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη διαχείριση της ποιότητας και 
την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων, προγραµµατισµού & ελέγχου. Το 
πρόγραµµα καλύπτει όλες τις σύγχρονες εφαρµογές επιχειρησιακής διοίκησης & logistics 
που χρησιµοποιούνται στον κλάδο, όπως αγορές, έλεγχο αποθεµάτων, δυναµικότητα, 
αποθήκευση, σχεδιασµό δικτύου και πρόβλεψη ζήτησης, εµπορευµατικές µεταφορές και 
πληροφοριακά συστήµατα. Η πιστοποίηση European International University προσδίδει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για είσοδο ή εξέλιξη στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Executive Diploma in Global
Operations & Logistics

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες 
λαµβάνουν βεβαίωση από το 
Mediterranean Professional Studies 
(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης εγκεκριµένο 
από το Υπ. Παιδείας) και πιστοποίηση 
Executive Diploma από το European 
International University (Paris). 
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευµένοι 
επαγγελµατίες στη Διοίκηση της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και µπορούν 
να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση – µέρος της 
αλυσίδας: βιοµηχανίες, εισαγωγικές 
& εµπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες 
µεταφορών, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 
οργανισµούς (ΔΕΚΟ, οργανισµοί 
λιµένων κ.λπ.), επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών (τουριστικές, τραπεζικές κ.α.). 
Επιπλέον, το Executive Diploma µπορεί 
να λειτουργήσει ως «γεφυροποιό» 
πρόγραµµα εισαγωγής στο ΜΒΑ Global 
του Mediterranean College. 

• Αναπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων    
   & Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων  
• Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
• Επιχειρησιακές Λειτουργίες 
• Διοίκηση Μεταφορών 
• Διαχείριση Παγκόσμιας Εφοδιαστικής        
   Αλυσίδας 
• Διοίκηση Διακίνησης & Εφοδιασμού 
• Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης  
   Logistics & Διαχείριση Έργου

• Εργαζόμενους χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
• Απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας • Φοιτητές οικονομικών/ διοικητικών/ τεχνολογικών επιστημών
• Ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

European
International  University Συνεχείς ΕνάρξειςΕλληνική  

Πιστοποίηση από το European 
International University (Paris).

Επαγγελματική εξειδίκευση σε 
έναν από τους πλέον ανερχόμενους 
κλάδους στην Ελλάδα.

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, 
βιωματική διδασκαλία και μελέτες 
περιπτώσεων.

Διδάσκουν καταξιωμένα στελέχη με 
ακαδημαϊκή & διοικητική εμπειρία στα 
Logistics.

Ευέλικτη φοίτηση: συνδυασμός 
δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

Φιλικό σε επαγγελματίες: γραπτές 
εργασίες, ατομική υποστήριξη, 
ψηφιακή πλατφόρμα.

1 έτος 



Περίοδος Εγγραφών 

Το Mediterranean College δέχεται αιτήσεις εγγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, µέχρι την κάλυψη των διαθέσιµων θέσεων ανά τµήµα. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Κοινά για όλα τα προγράµµατα:

+ Συµπληρωµένη αίτηση εγγραφής

+ Ψηφιακή φωτογραφία

+ Συστατικές επιστολές

+ Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Προγράµµατα Bachelor: 
+ Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (ή αντίστοιχο)

+ Ικανοποιητική γνώση αγγλικών (επίπεδο Β1)

Προγράµµατα Master: 

+ Αντίγραφο τίτλου σπουδών

+ Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)

+ Βιογραφικό Σηµείωµα (στα αγγλικά)

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται σε ακαδηµαϊκή συνέντευξη. Όσοι δε διαθέτουν 

επίσηµο ή πρόσφατο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, συµµετέχουν στο 

διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας του Κολλεγίου.

Μετεγγραφές Φοιτητών 

Απόφοιτοι ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων και φοιτητές Πανεπιστηµίων ή 

Κολλεγίων έχουν δικαίωµα αίτησης µετεγγραφής µε αναγνώριση µαθηµάτων, 

προσκοµίζοντας το δίπλωµα ή την αναλυτική τους βαθµολογία και τον οδηγό 

σπουδών.

Σεπτέµβριος Προπαρασκευαστικά τµήµατα

Οκτώβριος Εβδοµάδα Ένταξης 
Έναρξη Χειµερινού Εξαµήνου

Νοέµβριος MC Employability Fair
Απονοµή Education Awards 

Δεκέµβριος Charity Week 

Ιανουάριος Εξετάσεις & Λήξη
Χειµερινού Εξαµήνου
Χειµερινή φοιτητική εκδροµή 

Φεβρουάριος Έναρξη Εαρινού Εξαµήνου
Τελετή Αποφοίτησης

Μάρτιος MC Employability Week
Έναρξη Education Festival 

Απρίλιος Επαναληπτικές Εξετάσεις 
Χειµερινού Εξαµήνου 

Μάιος Εξετάσεις & Λήξη Εαρινού 
Εξαµήνου
Student Excellence Conference

Ιούνιος Καλοκαιρινή φοιτητική εκδροµή

Ιούλιος Προπαρασκευαστικά τµήµατα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Εγγραφές & Φοίτηση
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Αύγουστος Επαναληπτικές Εξετάσεις Εαρινού 
Εξαµήνου

Είναι το Mediterranean College αναγνωρισμένο;

Το Mediterranean College είναι το 1° ιδιωτικό, ελληνικό 
αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα (ίδρυση 1977) και 

είναι αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, 
είναι πιστοποιηµένο από το British Accreditation Council 
(BAC) ως ίδρυµα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση. Λόγω της 
συνεργασίας του µε βρετανικά πανεπιστήµια, εποπτεύεται από 
το UK Quality Assurance Agency (QAA), αρµόδιο οργανισµό 
για τη διασφάλιση ποιότητας των βρετανικών πανεπιστηµίων.

Το πτυχίο που θα λάβω είναι αναγνωρισμένο
στην Ελλάδα;

Τ ο πτυχίο του University of Derby που θα λάβεις 
είναι επαγγελµατικά ισοδύναµο µε πτυχίο ελληνικού 

Πανεπιστηµίου. Μπορείς να κάνεις αίτηση επαγγελµατικής 
ισοδυναµίας ή αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων 
στο Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 
(ΑΤΕΕΝ). Το Γραφείο Αποφοίτων του Κολλεγίου θα σε 
υποστηρίξει στη διαδικασία.

Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό;

Το πτυχίο του University of Derby που θα λάβεις είναι 
πτυχίο κρατικού, βρετανικού πανεπιστηµίου και ως εκ 

τούτου αναγνωρισµένο σε όλο τον κόσµο. Επιπρόσθετα, 
µπορείς να αναγνωρίσεις το πτυχίο σου από το UK NARIC 
(βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ). Συνεπώς, µπορείς να κάνεις αίτηση σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού και να συνεχίσεις τις σπουδές 
σου εκτός Ελλάδας.

Προσφέρει το Mediterranean College οικονομικές 
διευκολύνσεις ή υποτροφίες;

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που κατορθώνουν υψηλές 
ακαδηµαϊκές επιδόσεις, έχουν την ευκαιρία να 

διεκδικήσουν µερική ή ολική υποτροφία για τα επόµενα 
έτη σπουδών ή για συνέχιση σε µεταπτυχιακό. Επιπλέον, το 
Κολλέγιο έχει διευρυµένο πλάνο εκπτώσεων και επιδοτήσεων 
διδάκτρων, µε βάση κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια, 
αλλά και εναλλακτικά κι ευέλικτα προγράµµατα οικονοµικών 
διακανονισµών.

Τι συμβαίνει αν δυσκολεύομαι στα Αγγλικά;

Τα προπτυχιακά προγράµµατα διεξάγονται κατά το πρώτο µισό 
µε διδασκαλία στα ελληνικά, ενώ η µετάβαση στην αγγλική 

διδασκαλία γίνεται απόλυτα οµαλά. Υπεύθυνο είναι το τµήµα 
Αγγλικής Γλώσσας, µέσα από εξειδικευµένα µαθήµατα αγγλικών 
για κάθε ειδικότητα, αλλά και προπαρασκευαστικά/ ενισχυτικά 
µαθήµατα για όσους χρειάζονται. Επίσης, τα τµήµατα Αγγλικών 
σχηµατίζονται ανάλογα µε την ειδικότητα και το επίπεδο των 
φοιτητών και έχουν ανώτατο αριθµό συµµετεχόντων, για την 
επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων.

Θα ήθελα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα
αλλά εργάζομαι. Τι επιλογές έχω;

Τα προγράµµατα προσφέρονται και σε απογευµατινές ώρες, 
ώστε να µπορούν να παρακολουθηθούν από εργαζόµενους. 

Οι ψηφιακές πλατφόρµες µάθησης και η ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη µε το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, επιτρέπει σε 
φοιτητές µε χρονικούς περιορισµούς να µελετούν περαιτέρω 
στο δικό τους τόπο και χρόνο.

Μένω στην περιφέρεια. Τι μπορώ να κάνω  
ώστε να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα;

Τα προπτυχιακά προγράµµατα δεν προσφέρονται εξ’ 
αποστάσεως. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στις 

εγκαταστάσεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον 
στο 50%-80% των µαθηµάτων. Τα µεταπτυχιακά και τα 
προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης προσφέρονται 
µε ευέλικτη και µικτή (blended) φοίτηση, µε τη χρήση της 
ψηφιακής πλατφόρµας µάθησης και εργαλείων online 
συνεργασίας. 

FAQ
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!USINESS

SHIPPING

TOURISM &
HOSPITALITY

ATHENS: Patision 94 & Kodrigktonos 13, Pellinis 8 & Patision 107, !: +30 210 8899600

GLYFADA: Achilleos 33 & Vouliagmenis Ave 65, 16675, !: +30 210 8899600

THESSALONIKI: Ionos Dragoumi 21, !: +30 2310 287779


