
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Το Mediterranean College, το 1ο Ιδιωτικό Κολλέγιο στην Ελλάδα,  διαθέτει 100 

Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του κορυφαίου βρετανικού Πανεπιστημίου 

στην Ελλάδα, University of Derby: TOP-30 στην επίσημη πανεπιστημιακή κατάταξη του 

Guardian για το 2019 (ανάμεσα σε 120 βρετανικά πανεπιστήμια). 

 

 ΜΒΑ Global 

 MBA Global Finance 

 MBA Global Shipping 

 MSc Marketing Management 

 MSc International Hospitality Management 

 MSc Advanced Computer Networks 

 MSc Big Data Analytics 

 MSc Mechanical Engineering and Design 

 MSc Civil Engineering and Construction 

 MA Inclusion & Special Educational Needs and Disability 

 MA Education: Leadership & Management 

 MSc Counselling & Psychology in Educational Settings 

 MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling 

 MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counselling  

 MSc Integrative Counselling & Psychotherapy  

 MSc Adult Cognitive Behavioural Psychotherapy 

 

 Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Mediterranean College 

για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MBA, MSc, MA) της επιλογής των δικαιούχων 

και για παρακολούθηση είτε full time ή part time.  

 Από την προσφορά, εξαιρούνται τα fees του συνεργαζόμενου Βρετανικού 

Πανεπιστήμιου (University of Derby), τα fees αποφοίτησης και πάσης φύσεως 

άλλο τέλος.  

 Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται 

οι  υπάλληλοι του Mediterranean College οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού 

και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε 

πρόγραμμα του Mediterranean College, καθώς και τα ανίκανα προς 

δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα. Εάν οι νικητές 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι 

νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας 

από την κλήρωση.  

 Η επικοινωνία με το νικητή για τη χρήση της υποτροφίας θα γίνει τηλεφωνικά και 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το Mediterranean College, στα 

στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. 

 Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να 

ζητηθεί η αντικατάστασή τους. 

 Προϋπόθεση για την χρήση της υποτροφίας στο επιλεγμένο πρόγραμμα 

σπουδών σπουδών είναι οι νικητές να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις 

εισαγωγής σε αυτά. 

 Τα δώρα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.   

https://www.medcollege.edu.gr/courses/mba-master-of-business-administration/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/mba-global-finance/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/sxolh-nautiliakwn-spoydwn/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/%CE%BCsc-marketing-management/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-international-hospitality-management/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-advanced-computer-networks/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-big-data-analytics/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-mechanical-engineering-design/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-civil-engineering-construction/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/ma-education-special-educational-needs-disabilities/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/ma-education-leadership-management/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-counselling-psychology-educational-settings/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-applied-psychology-clinical-psychology-counselling/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-applied-psychology-health-psychology-counselling/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-integrative-counselling-psychotherapy/
https://www.medcollege.edu.gr/courses/msc-cognitive-behavioural-psychotherapy-adult/

