
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Το Mediterranean  College συμμετέχει  στη μεγάλη  έκθεση  μεταπτυχιακών  σπουδών  του 

Eduguide, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Απριλίου μεταξύ 13:00-19:00 στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών. 
 

Ειδικά  για  τους  επισκέπτες  της  έκθεσης  του  Eduguide,   το  Mediterranean  College 

προσφέρει ΜΙΑ  (1)  ολοκληρωμένη  υποτροφία  για  το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  της 

επιλογής τους. 
 

Επιπλέον, το 1ο Ιδιωτικό Αγγλόφωνο 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. 

 
Μ ΒΑ 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 
MA Education (TESOL): Teaching English to Speakers of Other Languages 
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 

 
•  Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών απαιτεί την υποβολή 

αίτησης, και κατόπιν αξιολόγηση και επιλογή των υποτρόφων, με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια επιλογής: Βαθμό 1ου πτυχίου, καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, εργασιακή -εθελοντική εμπειρία των αιτούντων, διακρίσεις και τη σειρά 
προτεραιότητας που θα τηρηθεί. 

•  Στο πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν να κάνουν αίτηση: Τελειόφοιτοι και 
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

•  Οι υποτροφίες καλύπτουν το 65% των διδάκτρων του Mediterranean College 
για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MBA, MSc, M A) της επιλογής των δικαιούχων 
και για παρακολούθηση είτε full time ή part time. 

•  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   πρόγραμμα υποτροφιών, 
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 ακαδημαϊκό πρόγραμμα  του   Mediterranean  College,  καθώς 
και   τα   ανίκανα   προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, άτομα. Εάν οι δικαιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που 
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ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι από τους επιλαχόντες, που 
ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

•  Η επικοινωνία με τους δικαιούχους 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. 

•  Προϋπόθεση για  την  χρήση  της  υποτροφίας  στο  επιλεγμένο  πρόγραμμα 
σπουδών είναι οι δικαιούχοι να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις 
εισαγωγής σε αυτό. 

•  Οι υποτροφίες ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. 


