
The Future
is Yours.
Bachelor’s  |  Master’s  |  MBA

www.medcollege.edu.gr

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

THE SCHOOL OF
HEALTH & SPORT
SCIENCES

THE SCHOOL
OF ENGINEERING

THE SCHOOL
OF TOURISM &
HOSPITALITY

THE
BUSINESS
SCHOOL

THE SCHOOL
OF COMPUTING

THE SCHOOL
OF SHIPPING

THE SCHOOL
OF PSYCHOLOGY

THE SCHOOL
OF EDUCATION

https://www.medcollege.edu.gr/
https://www.medcollege.edu.gr/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/sxoli-pliroforikis/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/sxolh-nautiliakwn-spoydwn/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/sxoli-psyxologias/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf/
https://www.medcollege.edu.gr/schools/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/
https://medcollege.edu.gr/postgraduate-masters/
https://medcollege.edu.gr/bachelors-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1/


1

PROFILE

medcollege.edu.gr

στο 1º ιδιωτικό Πανεπιστημιακό 
Κολλέγιο της Ελλάδας, από το 1977! 
Πάνω από 45 χρόνια πρωτοστατούμε  
στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση, με 
προγράμματα σπουδών, συνεργασίες 
και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

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

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

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

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

εκπαιδευτικής κοινότητας
3.000+ φοιτητών & 19.000+ αποφοίτων και 

κάνε μαζί μας το επόμενο βήμα της ακαδημαϊκής 
και επαγγελματικής σου διαδρομής.

Καλωσόρισμα
Ιστορία | Το MC σε αριθμούς 
Διαπιστεύσεις Ποιότητας 
Αναγνώριση Πτυχίου
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες 
Δίγλωσση Εκπαίδευση
Υποστήριξη Φοιτητών 
MC Employability Scheme® 
Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
Φοιτητική Ζωή
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας
Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών
Σχολή Πληροφορικής
Σχολή Μηχανικών
Σχολή Ψυχολογίας
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Σχολή Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού
Εγγραφές & Φοίτηση 
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1977
Ιδρύεται το Mediterranean College,
το 1ο Ιδιωτικό Ελληνικό Αγγλόφωνο
Κολλέγιο στην Ελλάδα

1981
Επιτυγχάνει την 1η Μετεγγραφή
Φοιτητή σε Πανεπιστήµιο των ΗΠΑ 1988

Παρέχει τα πρώτα αγγλόφωνα
4ετή προγράµµατα σπουδών,
µε δυνατότητα µεταφοράς credits
σε οποιοδήποτε Πανεπιστήµιο
της Αγγλίας και των ΗΠΑ

1990
Προσφέρει το 1º ΜΒΑ
στην Ελλάδα, σε συνεργασία
µε το Laredo State University, ΗΠΑ

1992
Υπογράφει την 1η στην Ελλάδα
Συµφωνία Ακαδηµαϊκής ∆ικαιόχρησης
(Franchise) µε Βρετανικά Πανεπιστήµια

1994
Επεκτείνεται στο ιστορικό νεοκλασσικό
«Μπάγκειον Μέγαρον» & πρωτοστατεί
στην αναβάθµιση της Πλ. Οµονοίας

1997
Αξιολογείται επιτυχώς από τον
Φορέα Quality Assurance Agency
(QAA) της Βρετανίας

1999
Γίνεται το µεγαλύτερο πιστοποιηµένο
κέντρο του Edexcel στην Ελλάδα,
για την παροχή προγραµµάτων
Higher National Diplomas (HND)

2007
Βραβεύει στην Ελλάδα την Dr. Graciela
Chichilnisky, αρχιτέκτονα του πρωτοκόλλου
του Κιότο & υποψήφια για βραβείο
Νόµπελ Οικονοµικών

2004

Καθιερώνει τον Θεσµό «Annual 
Distinguished Lecture», µε προσκεκληµένο 
Οµιλητή τον Noam Chomsky, Καθηγητή 
Γλωσσολογίας & Φιλοσοφίας στο MIT

2022
Γίνεται το 1ο ιδιωτικό Κολλέγιο 
στην Ελλάδα µέλος του European
University Association 
(Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων).

2021
Επεκτείνεται µε 3 νέα σύγχρονα
campuses σε Αθήνα, Γλυφάδα και 
Θεσσαλονίκη.

2009
Λαµβάνει επίσηµη Άδεια Ίδρυσης
& Λειτουργίας Κολλεγίου, από το
Υπουργείο Παιδείας, σε Αθήνα
& Θεσσαλονίκη 

2010
Αναπτύσσει πολυεπίπεδη,
στρατηγική συνεργασία franchise
µε το TOP30 Βρετανικό πανεπιστήµιο,
University of Derby

2013
Θεσµοθετεί το MC Employability
Scheme®, το 1ο Ολοκληρωµένο
Σχέδιο Απασχολησιµότητας Φοιτητών
στην Ελλάδα

2000
Πιστοποιείται από το British
Accreditation Council, ως ίδρυµα
που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση

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

2015
∆ιακρίνεται ως το µοναδικό Κολλέγιο
στην Ελλάδα που λαµβάνει µηδενικές
επισηµάνσεις στην αξιολόγησή του,
από το Quality Assurance Agency (UK)

MILESTONES

MC RANKINGS | FACTS & FIGURES

Ιδιωτικό
Πανεπιστηµιακό
Κολλέγιο στην

Ελλάδα

Ακαδηµαϊκές
Σχολές

8
Προγράµµατα

Σπουδών

60+
Βρετανικό

Πανεπιστήµιο

ΤΟP30

Campuses

3
Φοιτητές

3K
Απόφοιτοι
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MBA - MASTER
of Business

Administration
(1990)

Ακαδηµαϊκή
Συνεργασία
Franchise

(1992)

1η

1ο

Κολλέγιο µέλος 
Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστηµίων
(2022)

1ο

Συνεργαζόµενες
Επιχειρήσεις &

Φορείς

500+
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∆ιασφάλιση Ποιότητας & ∆ιαπιστεύσεις Αναγνώριση Πτυχίου

Πρωταρχικός µας στόχος είναι να εξασφαλίζουµε υψηλή ποιότητα 
σπουδών, διδασκαλίας, ακαδηµαϊκών & διοικητικών υπηρεσιών, 
εφάµιλλων µε εκείνων των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στη Βρετανία.

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
Ως αναγνωρισµένο Κολλέγιο 
εποπτευόµαστε & αδειοδοτούµαστε από
το Υπουργείο Παιδείας, για τα 
προγράµµατα σπουδών, τις εγκαταστάσεις, 
τους καθηγητές και τις ακαδηµαϊκές µας 
συνεργασίες [Αρ. Αδείας 120863/2-9-13 
(ΦΕΚ 2278/β/12-9-13)].

Quality Assurance Agency for Higher 
Education (UK)
Ο Βρετανικός Οργανισµός ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας (QAA) είναι το αρµόδιο όργανο 
που εποπτεύει σε τακτική βάση τα 
βρετανικά πανεπιστήµια και τα 
συνεργαζόµενα µε αυτά ιδρύµατα, 
πιστοποιώντας ότι τηρούν τα οριζόµενα 
ακαδηµαϊκά πρότυπα. Ο τελευταίος 
έλεγχος διεξήχθη στην Ελλάδα το 2015, 
µε µια εξαιρετική αναφορά για το 
Mediterranean College και το 
συνεργαζόµενο University of Derby, για 
τα ποιοτικά standards που εφαρµόζουµε.

British Accreditation Council 
Το British Accreditation Council (BAC), 
µέλος του ENQA (European Association
of Quality Assurance in Higher
Education), είναι ο ανεξάρτητος φορέας 
του Ηνωµένου Βασιλείου, που για 
περισσότερο από 30 χρόνια καθορίζει    

Τα πτυχία Bachelor και Master που 
χορηγούνται στους απόφοιτούς µας, 
από τα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια, 
αναγνωρίζονται ως επαγγελµατικά 
ιδοσύναµα µε εκείνα των Ελληνικών 
Πανεπιστηµίων.

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

Αναγνώριση από το UK ENIC
Οι απόφοιτοί µας αποκτούν αναγνώριση του 
πτυχίου τους από τον Βρετανικό Οργανισµό UK 
ENIC (UK European Network of Information 
Centres), φορέα αντίστοιχου µε τον ελληνικό 
∆ΟΑΤΑΠ. Το UK ENIC είναι αρµόδιο για τον 
έλεγχο και την πιστοποίηση ότι οι τίτλοι Bachelor 
και Master που απονέµονται στους αποφοίτους 
µας είναι απολύτως ισότιµοι ως προς τα 
επαγγελµατικά και ακαδηµαϊκά τους δικαιώµατα 
στη Βρετανία, µε εκείνους που απονέµονται 
στους αποφοίτους του ιδίου Βρετανικού 
πανεπιστηµίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις 
σπουδές τους στη Βρετανία. 

Αναγνώριση από τους Επαγγελµατικούς 
Συλλόγους
Οι συνεργασίες franchise και η αγγλόφωνη 
διδασκαλία που εφαρµόζουµε, εξασφαλίζουν 
την εγγραφή των αποφοίτων µας σε 
επαγγελµατικούς συλλόγους και επιµελητήρια 
της Μ. Βρετανίας. Ειδικά για τα νοµοθετικά 
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα (π.χ. µηχανικού ή 
φυσικοθεραπευτή), η εγγραφή στον βρετανικό 
σύλλογο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων στην Ελλάδα, την εγγραφή στον 
αντίστοιχο ελληνικό σύλλογο και την άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος.

∆ιεκδικείς
θέσεις πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής
στον Ιδιωτικό & ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Επιδιώκεις
σχετική προαγωγή ή µισθολογική
αναβάθµιση. 

Αποκτάς
άδεια άσκησης επαγγέλµατος
σε Βρετανία & Ελλάδα.

Μετέχεις
σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆
ή άλλων Οργανισµών. 

Συνεχίζεις
για µεταπτυχιακές σπουδές σε
πανεπιστήµια του εξωτερικού.

∆ιαπιστεύσεις
Ποιότητας

4

Συνεργασία
Franchise

στην Ελλάδα

1η

Χρόνια Πιστοποίηση
Ανώτατης Εκπαίδευσης

20+

Ως Απόφοιτος του
Mediterranean College:

Το Mediterranean College υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας
από 4 διαφορετικούς φορείς:

τα πρότυπα ποιότητας στην ιδιωτική 
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
Η πιστοποίηση BAC, που φέρουν κορυφαία 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα διεθνώς, αποτελεί 
επιστέγασµα εκπαιδευτικής ποιότητας και 
χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς και 
εγγύησης για φοιτητές, γονείς, συνεργάτες. 
Ως Mediterranean College, από το 2000, 
πιστοποιούµαστε από το BAC ως «Ίδρυµα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια 
Πρότυπο “Franchise”
Είµαστε το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα που 
το 1992 εισηγάγαµε τον θεσµό των 
συνεργασιών ακαδηµαϊκής δικαιόχρησης 
(franchise), µε διακεκριµένα πανεπιστήµια 
του εξωτερικού. Το “franchise” είναι το 
ισχυρότερο ακαδηµαϊκό πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας, συγκρινόµενο µε 
άλλες µορφές συνεργασίας, όπως η 
επικύρωση (validation). Στο πλαίσιο αυτό, 
τα προγράµµατά µας οφείλουν να είναι 
πανοµοιότυπα µε των βρετανικών 
πανεπιστηµίων, όπως εφαρµόζονται στην 
έδρα τους. Τα πανεπιστήµια, παραµένοντας 
υπεύθυνα για το περιεχόµενο, τις 
µεθόδους διδασκαλίας, την αξιολόγηση 
των φοιτητών και την απονοµή των 
πτυχίων, επιβάλλουν αυστηρές διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας.

European University 
Association 
Το Mediterranean College 
είναι ο µοναδικός ιδιωτικός 
εκπαιδευτικός οργανισµός 
στην Ελλάδα µέλος της 
Ένωσης Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστηµίων.
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UNIVERSITY OF DERBY 

Προφίλ & ∆ιακρίσεις  

Το University of Derby είναι δηµόσιο 
βρετανικό πανεπιστήµιο µε ιστορία 170 
ετών και έδρα την πόλη Ντέρµπυ της 
κεντρικής Αγγλίας. Η παρουσία του 
στην καρδιά της αγγλικής βιοµηχανίας 
και η διασύνδεσή του µε εταιρείες 
κολοσσούς, όπως η Toyota, η Rolls 
Royce και η Bombardier, το έχει 
καθιερώσει ως πανεπιστήµιο υψηλής 
καινοτοµίας, µε παραγωγή έρευνας 
αιχµής και προγράµµατα σπουδών 
άρρηκτα συνδεδεµένα µε την αγορά 
εργασίας.

Φιλοσοφία

INSPIRATION
Να εµπνέει τους φοιτητές του.

INNOVATION
Να καινοτοµεί µε σύγχρονα
προγράµµατα σπουδών &
µεθόδους διδασκαλίας.

IMPACT
Να επιδρά στην οικονοµική
& κοινωνική ευηµερία
της περιοχής.

Manchester

Birmingham

London

Buxton

Derby

TOP10

HESA 2017

in Employability

Το Mediterranean College διατηρεί µακροχρόνια, 
στρατηγική και πολυεπίπεδη συνεργασία franchise
µε το University of Derby, σε 8 Ακαδηµαϊκές Σχολές 
και 40 προγράµµατα σπουδών.

∆ιασφάλιση Ποιότητας & ∆ιαπιστεύσεις

Κορυφαίο στην Ελλάδα

Γίνεσαι
φοιτητής του University of Derby,
µε τα ίδια δικαιώµατα & υποχρεώσεις
µε τους φοιτητές του µητρικού
πανεπιστηµίου.

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

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

Λαµβάνεις
βραβεία, διακρίσεις και υποτροφίες για
συνέχιση στα µεταπτυχιακά του University
of Derby, στην Αγγλία.

Αποκτάς
το πτυχίο του πανεπιστηµίου, µε ισχύ
και αναγνώριση στη Βρετανία, την
Ελλάδα και διεθνώς.

Γράφεσαι
στα Βρετανικά Επιµελητήρια και
λαµβάνεις άδεια άσκησης επαγγέλµατος
και στην Ελλάδα.

Ως φοιτητής του Mediterranean
College:

Εάν αναζητάς το κύρος της βρετανικής ανώτατης 
εκπαίδευσης, χωρίς τους περιορισµούς που έχει η 
φοίτηση στο εξωτερικό, το University of Derby, 
µέσω του Mediterranean College, αποτελεί την 
κορυφαία επιλογή πανεπιστηµιακών σπουδών στην 
Ελλάδα.

Το University of Derby είναι: 

Το 1ο σε κατάταξη βρετανικό πανεπιστήµιο, µεταξύ 
αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (26th, 
Guardian University Guide, 2020).

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

Το µοναδικό που καταγράφει διακρίσεις και πρωτιές 
στις επιµέρους κατατάξεις των επιστηµονικών πεδίων 
Τουρισµού, Ψυχολογίας, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 
Επιστηµών Αγωγής, Μηχανολογίας.

in Hospitality in Business

in Education in Mechanical Engineering

TOP100

Teaching Excellence
Times Higher Education Europe

Teaching Rankings 2018

Institutions in Europe 

TOP250

Times Higher Education
World Best Young Universities 2018

New Universities
Worldwide

TOP20

Times University Guide 2019 

UK University for
Teaching Quality

in Psychology

Στα TOP30 βρετανικά 
πανεπιστήµια, ανάµεσα
σε 160 ιδρύµατα (Guardian
University Guide, 2020).

«Χρυσή» ∆ιάκριση στην 
Ποιότητα ∆ιδασκαλίας
(UK Teaching Excellence 
Framework, 2017).

Στα TOP10 βρετανικά 
πανεπιστήµια στην 
επαγγελµατική απορρόφηση 
αποφοίτων.

Στα TOP20 πανεπιστήµια
στη Βρετανία & TOP100
στην Ευρώπη, στην Ποιότητα 
∆ιδασκαλίας.

Στα TOP250 νέα 
πανεπιστήµια παγκοσµίως.
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UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON 

Προφίλ & ∆ιακρίσεις

Το University of Wolverhampton είναι 
ένα σύγχρονο Αγγλικό πανεπιστήµιο,
το οποίο εδώ και 190 χρόνια παρέχει 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και ακαδηµαϊκή 
αριστεία. Πρόκειται για ίδρυµα µε 
διεθνή εµβέλεια, που προσφέρει 250 
προπτυχιακά και 120 µεταπτυχιακά 
προγράµµατα σε 22.000 φοιτητές,
εκ των οποίων οι 2.500 προέρχονται 
από 130 διαφορετικές χώρες.

Συνεργασία Franchise

Φιλοσοφία

+ Παροχή Υποστήριξης των
   Φοιτητών µε όλα τα µέσα.

+ Προαγωγή της Γνώσης,
   της Πρωτοπορίας & της
   Επιχειρηµατικότητας.

Το Mediterranean Professional Studies λειτουργεί ως 
Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης, αδειοδοτηµένο
από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός 
Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού). Παρέχει σύγχρονα, πιστοποιηµένα 
προγράµµατα µετεκπαίδευσης & επαγγελµατικής 
εξειδίκευσης σε περιζήτητους τοµείς της αγοράς εργασίας.
Οι τίτλοι σπουδών που προσφέρει - Higher Professional 
Diploma (HPD), Advanced Professional Diploma,
Professional Diploma, Executive Diploma - απονέµονται
από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης εγνωσµένου κύρους.

ABC AWARDS | CERTA AWARDS 

Το Mediterranean Professional Studies 
Κε.∆ι.Βι.Μ προσφέρει τους τίτλους Higher 
Professional Diploma του βρετανικού φορέα 
πιστοποίησης ABC – CERTA, µε διαβάθµιση 
Επιπέδου 5 (Level 5), σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα διπλώµατα 
απονέµονται µετά από αναγνώριση της 
ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
& διαδικασιών του Κέντρου, στο πλαίσιο του 
σχήµατος πιστοποίησης ποιότητας Quality 
Licence Scheme. 

EUROPEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY 

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

∆ιαπιστεύσεις

Πιστοποίηση ASIC
(Accreditation Service for International Schools, 
Colleges & Universities), ως εγγύηση διασφάλισης 
ποιότητας υπηρεσιών.

#65 World’s Best Business School
για το 2022 (CEOWORLD Magazine)

5 QS Stars 
in Online Learning & in Teaching

5 Professional Memberships
⇢ Business Graduates Association (BGA)
⇢ Association for Transnational Higher
    Education Accreditation (ATHEA)
⇢ European Council for Business Education (ECBE)
⇢ Cambridge International Academics
⇢ Accreditation Council for Business Schools & 
    Programmes (ACBSP)

«Αργυρή» ∆ιάκριση
στην Ποιότητα ∆ιδασκαλίας
(UK Teaching Excellence
Framework, 2018).

∆ιακεκριµένο για την 
εξαιρετική υποστήριξη
που παρέχει στους Φοιτητές. 
(Quality Assurance Agency, 2015 | 
Times Higher Education Awards for 
Outstanding Support, 2016)

Πρωτοπόρο σε καινοτόµα 
ερευνητικά προγράµµατα στον 
τοµέα Υγείας.

96% των αποφοίτων στην 
αγορά εργασίας εντός 6µηνου.

Βραβείο 4 αστέρων στο 
διεθνές σύστηµα αξιολόγησης 
QS Stars.

Το Mediterranean College 
συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο 
του Wolverhampton στο πλαίσιο 
της Σχολής Επιστηµών Υγείας & 
Αθλητισµού. 
Ως φοιτητής του Mediterranean 
College:

Γίνεσαι φοιτητής του University of 
Wolverhampton, ακολουθώντας στην 
Ελλάδα αυτούσιο το πρόγραµµα 
σπουδών του πανεπιστηµίου.

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

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

Γράφεσαι στον Βρετανικό Σύλλογο 
Επαγγελµατιών Υγείας (HCPC) και 
αποκτάς επαγγελµατικά προσόντα σε 
Βρετανία & Ελλάδα.
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∆ίγλωσσο Μοντέλο
Εκπαίδευσης 

∆ηµιουργούµε ∆ίγλωσσους
Επαγγελµατίες µε ∆ιεθνή Προοπτική!
Εδώ και 20 έτη, η δίγλωσση διδασκαλία στα προπτυχιακά προγράµµατα 
αποτελεί στρατηγική µας επιλογή, καθώς αποδεδειγµένα εξασφαλίζει τις 
βέλτιστες ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές προοπτικές στους απόφοιτούς µας.

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

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

50% στα Ελληνικά 
50% στα Αγγλικά 

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

Χρησιµοποιείς τις ψηφιακές βιβλιοθήκες του πανεπιστηµίου.
Με τον τρόπο αυτό έχεις πρόσβαση σε περισσότερες πηγές µάθησης.

Έχεις καλύτερες επιδόσεις & βαθµό πτυχίου.
Η καλή γνώση της αγγλικής οδηγεί σε καλύτερο επίπεδο ακαδηµαϊκών εργασιών.

∆ιευρύνεις τους πολιτισµικούς σου ορίζοντες.
Σπουδάζεις σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον, µε φοιτητές από 20+ διαφορετικές
χώρες και συµµετέχεις σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανταλλαγές φοιτητών
στο University of Derby.

Είσαι ανταγωνιστικότερος στην αγορά εργασίας. 
Η αποδεδειγµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σου προσφέρει τη δυνατότητα
καριέρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνεχίζεις για µεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήµια
του εξωτερικού.
Έχοντας εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
και καλό βαθµό πτυχίου. 

Εγγράφεσαι στα Βρετανικά Επιµελητήρια.
Τα βρετανικά επιµελητήρια ζητούν απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
ενώ η εγγραφή σου σε αυτά αποτελεί προϋπόθεση αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλάδα. 

Είσαι πάντα επίκαιρος ως επαγγελµατίας.
Αποτέλεσµα της συµµετοχής σου σε διεθνή συνέδρια και της µελέτης
επιστηµονικών περιοδικών.

Ως φοιτητής:

Ως απόφοιτος:

Υπηρεσίες Υποστήριξης 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

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

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

ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

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

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ & ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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Είµαι πολύ χαρούµενος & 
ικανοποιηµένος από το 
Mediterranean College για 
τις µεταπτυχιακές µου 
σπουδές. Συµµετέχοντας στο 
Employability Fair, έδωσα 
συνεντεύξεις σε πολλές 
κορυφαίες Ελληνικές & 
Πολυεθνικές εταιρείες και 
µου δόθηκε η ευκαιρία να 
εργαστώ στη WestNet, σε
έναν από τους µεγαλύτερους 
προµηθευτές ηλεκτρονικών 
ειδών στην Ελλάδα…»

Μιχάλης Καµπόσος, MSc Marketing 
Management | Assistant Product 
Manager, WestNet Distribution SA 
(Olympia Group)

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

Οι Ηµέρες Καριέρας, όπου µεγάλες εταιρείες διεξάγουν συνεντεύξεις και 
προσφέρουν θέσεις εργασίας σε τελειόφοιτους και απόφοιτους του 
Κολλεγίου, αποτελούν θεσµό από την ίδρυσή µας. Το 2013, ο θεσµός 
µετεξελίχθηκε σε µια µεγάλη, ετήσια Έκθεση Απασχολησιµότητας, που 
φέρνει σε επαφή χιλιάδες νέους µε κορυφαίους εργοδότες, καταξιωµένους 
επαγγελµατίες και τις σύγχρονες τάσεις του Επιχειρείν και των Επιστηµών. 
Το Employability Fair του Mediterranean College έχει εδραιωθεί ως µία 
από τις κορυφαίες Εκθέσεις Καριέρας στην Ελλάδα, έχοντας προσελκύσει 
300+ εταιρείες και 15Κ+ επισκέπτες, στα 8 έτη λειτουργίας του.

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

Βασικές δράσεις:
Έκθεση Καριέρας | Πρακτική Άσκηση | Σεµινάρια & Οµιλίες | Συνέδρια
Πραγµατικά Projects | ∆ιαγωνισµοί | Επισκέπτες Καθηγητές
Εβδοµάδες Απασχολησιµότητας | Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Πλάνο Προσωπικής Ανάπτυξης

Για την υλοποίηση του Employability Scheme®,
το Mediterranean College συνεργάζεται µε
500+ εταιρείες και οργανισµούς.

Tο Γραφείο Καριέρας του Mediterranean 
College είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό
του προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης 
και αποτελεί τον συνδετικό σου κρίκο µε τις 
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.  

Βασικές υπηρεσίες:
Συµβουλευτική Καριέρας
Workshops Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων
Θέσεις Πρακτικής & Εργασίας 

Ολοκληρωµένο Σχέδιο  Επαγγελµατικής Ανάπτυξης & Αποκατάστασης

Έκθεση Καριέρας

Εβδοµάδες Απασχολησιµότητας

Το Career Office στην καρδιά του Employability Scheme 

CAREER|OFFICE

1
Ολοκληρωµένο Σχέδιο

5
Θεσµοί

500+
Συνεργαζόµενες

Εταιρείες

>90%
Επαγγελµατική

Απορρόφηση Αποφοίτων

8
Έτη ∆ιεξαγωγής 

300+
Εταιρείες & Οργανισµοί 

15K
Επισκέπτες

6K
Βιογραφικά

A World of Opportunities Connected to you.

Βασικές δράσεις:
Συνεντεύξεις Εργασίας | Θεµατικά Fora | CV Centre
Συµβουλευτική Εκπαίδευσης | Networking

Βασικές δράσεις:
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις | Σεµινάρια & Εργαστήρια | Οµιλίες Επαγγελµατιών 
Παρουσιάσεις Εταιρειών & Φορέων | Success Stories Αποφοίτων 

WEEKS
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Τα Βραβεία Εκπαίδευσης είναι η ετήσια διοργάνωση του Mediterranean 
College που έχει γίνει θεσµός και στοχεύει στην επιβράβευση και ενίσχυση
της απασχολησιµότητας των νέων πτυχιούχων. Ως φοιτητής, µπορείς να 
συµµετέχεις στον διαγωνισµό και να αξιολογηθείς µε βάση την ακαδηµαϊκή 
σου επίδοση, την κοινωνική σου προσφορά και δικτύωση. Η Επιτροπή των 
Βραβείων αναδεικνύει τους δέκα καλύτερους, από δέκα διαφορετικούς 
κλάδους σπουδών. Η ∆ιοργάνωση υποστηρίζεται από ηγέτιδες εταιρείες
κάθε κλάδου, οι οποίες προσφέρουν στους νικητές από µία συνέντευξη 
εργασίας. Οι νικητές λαµβάνουν επίσης υποτροφία για µεταπτυχιακές
σπουδές στο Κολλέγιο.

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

Το Education Festival είναι η µεγάλη διοργάνωση του
Mediterranean College και του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, η οποία κάθε χρόνο 
φιλοξενεί 140+ εκπαιδευτικές δράσεις, σε διάρκεια 4 µηνών,
σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ υποστηρίζονται από κορυφαίες επιχειρήσεις και 
καταξιωµένους επαγγελµατίες από 13 επαγγελµατικούς 
κλάδους. Ξεκίνησε το 2008 και πλέον αποτελεί το µεγαλύτερο 
εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ως φοιτητής, 
έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις δωρεάν τις 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της επιλογής σου, να διευρύνεις 
τους ορίζοντές σου και να λάβεις πιστοποιητικό 
παρακολούθησης για το βιογραφικό σου.

5
Μεγάλες ∆ιοργανώσεις

2Κ
Υποψήφιοι

500
Φιναλίστ

25Κ
Ψήφοι

50
Υποτροφίες | Συνεντεύξεις

14
Έτη ∆ιεξαγωγής 

219
Θεµατικές Εβδοµάδες

1.850
Εκπαιδευτικές
Εκδηλώσεις

2.100
Εισηγητές

350K+
Συµµετέχοντες

4
Σηµεία στη Ελλάδα

8
Έτη ∆ιεξαγωγής 

500+
Εισηγήσεις

2Κ+
Επισκέπτες

16
Υποτροφίες Σπουδών

SEC
STUDENT|EXCELLENCE|CONFERENCE

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 

“Λίγο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές µου στο Bachelor Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας, 
ξεκίνησα την πρακτική µου άσκηση στον φορέα AΛΜΑ, θέση που µου πρότεινε το Career 
Office του Mediterranean College. Συνεργάζοµαι πλέον επαγγελµατικά µε το ΑΛΜΑ και 
είµαι πολύ ευχαριστηµένη που µπόρεσα άµεσα να εφαρµόσω την επιστήµη µου, σε ένα 
δυναµικό εργασιακό περιβάλλον.”

Ηλιάνα Γεωργία Κουκάκη, Απόφοιτη BSc (Hons) Applied Psychology
Ψυχολόγος, ΑΛΜΑ

Βραβεία Εκπαίδευσης

Φεστιβάλ Εκπαίδευσης

∆ιεπιστηµονικό Φοιτητικό Συνέδριο

Συνεντεύξεις Εργασίας | Υποτροφίες Σπουδών | ∆ικτύωση

education-awards.gr

Επιστηµονική Έρευνα | Υποτροφίες Σπουδών

Σεµινάρια | Εργαστήρια | Οµιλίες | Ηµερίδες
∆ικτύωση

education-festival.edu.gr
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Σύγχρονο Περιβάλλον Εκπαίδευσης

CAMPUSES

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Mediterranean College επενδύουµε στην ανάπτυξη υποδοµών 
και στη διαρκή ενίσχυση του εκπαιδευτικού εξοπλισµού, ώστε να 
παρέχουµε στους φοιτητές µας ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και κατάλληλα εργαλεία µάθησης, για να εξελίξουν
στο µέγιστο τις δεξιότητές τους.

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

Εργαστήρια
Το Mediterranean College λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του -και σε 
συνεργαζόµενες εξωτερικές δοµές- εξειδικευµένα εργαστήρια σε όλους τους 
τοµείς σπουδών, που ενισχύουν τη βιωµατική εκπαίδευση.

Τεχνολογικών Επιστηµών
⇢ Πληροφορικής & Ανάπτυξης Εφαρµογών | ∆ικτύων Η/Υ Cisco | Microsost 
Azure Labs | Εκπαιδευτικής Ροµποτικής | Computer Games Development | 
Big Data Processing & Deep Learning
  
⇢ Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών | Μηχανών | Κατεργασιών | Μηχανικής 
Ρευστών | Τοπογραφίας | Σκυροδέµατος | Εδαφοµηχανικής | Μετροτεχνίας
& Ποιότητας | Σχεδιασµού CAD 

∆ιοικητικών Επιστηµών
Προσοµοίωσης Επιχείρησης (Λογισµικό Sim Venture) | Προσοµοίωσης 
Ξενοδοχείου (Reception & Κρατήσεις, F&B, Housekeeping) | Στατιστικής 
Ανάλυσης | Πληροφορικής | Project Management

Κοινωνικών & Επιστηµών Υγείας
Κλινικής Πρακτικής & Συµβουλευτικής | Σουίτα Παρατήρησης µε Μονόδροµο 
Καθρέπτη | Προσχολικής Αγωγής & ∆ηµιουργίας | Ανατοµίας | 
Φυσικοθεραπευτικής Πρακτικής | Φυσιολογίας & Εµβιοµηχανικής | Ποιοτικής
& Ποσοτικής Έρευνας

Αίθουσες Συνεδρίων, ∆ιαλέξεων & Σεµιναρίων
Οι αίθουσές µας είναι εξοπλισµένες µε σύγχρονα οπτικοακουστικά και 
ηχητικά συστήµατα. Η κάθε αίθουσα έχει διαφορετική δυναµικότητα και 
διάταξη, ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε 
µαθήµατος. 

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

⇢ ∆ανειστείς βιβλία
⇢ Αναζητήσεις πηγές
⇢ Μελετήσεις
⇢ Φωτοτυπήσεις ή εκτυπώσεις 
⇢ Χρησιµοποιήσεις το Κέντρο Υπολογιστών

Ως φοιτητής του Mediterranean College έχεις πρόσβαση στις ψηφιακές 
πλατφόρµες µάθησης του Κολλεγίου και των συνεργαζόµενων 
Πανεπιστηµίων. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Κολλεγίου ενισχύουν την 
εµπειρία µάθησης, δίνοντας την ευελιξία να µελετάς στον δικό σου τόπο 
και χρόνο, βελτιστοποιώντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. 

Ψηφιακή Πλατφόρµα Σύγχρονης & Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Στην ολοκληρωµένη ψηφιακή πλατφόρµα του Κολλεγίου “Classter”:
⇢ Βρίσκεις πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τα µαθήµατά σου
⇢ Έχεις πρόσβαση σε εργαλεία οµαδικής, online συνεργασίας
⇢ Υποβάλλεις εργασίες & συµµετέχεις σε τεστ αξιολόγησης
⇢ Λαµβάνεις ανατροφοδότηση για την ακαδηµαϊκή σου πορεία
⇢ Βλέπεις έγγραφα & ανακοινώσεις που σε αφορούν
⇢ Συµπληρώνεις ερωτηµατολόγια αξιολόγησης

Ψηφιακή Πλατφόρµα Συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων
Με ατοµικούς κωδικούς, έχεις πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό 
και πόρους µάθησης, µέσα από την ψηφιακή πλατφόρµα και τις 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες των συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων.

Ε-books | Επιστηµονικά Περιοδικά | Βάσεις ∆εδοµένων | Ερευνητικά 
Αποτελέσµατα | Εταιρικές Αναφορές & Εφηµερίδες | Λογισµικά & 
Εφαρµογές 

E-mail & Microsost 365
Με το κολλεγιακό σου e-mail και έναν κωδικό Microsost, έχεις πρόσβαση 
στη σουίτα Microsost 365, µε απεριόριστο χώρο αποθήκευσης δεδοµένων, 
δυνατότητα απόκτησης λογισµικών και χρήσιµων εργαλείων online 
συνεργασίας.

4
Αίθουσες Συνεδρίων

28
Αίθουσες ∆ιδασκαλίας

44
 Θεµατικά Εργαστήρια

3
Βιβλιοθήκες

200
Σταθµοί Η/Υ
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STUDENTS’ UNION 

Campus Life Club Αποφοίτων
Στο Mediterranean College θα ζήσεις µερικά από τα πιο όµορφα 
χρόνια της ζωής σου. Θα ανακαλύψεις νέους ορίζοντες, θα κάνεις 
καινούριους φίλους και θα συµµετέχεις σε πολλές ψυχαγωγικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Το Προεδρείο του Students’ Union εκλέγεται από τους φοιτητές για τους 
φοιτητές, για να τους εκπροσωπεί στη ∆ιοίκηση και στα επίσηµα Συµβούλια 
του Κολλεγίου. Επιπλέον, βρίσκεται στο επίκεντρο της φοιτητικής ζωής, καθώς 
διοργανώνει ποικίλες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις.

CLUBS & SOCIETIES 

Οι Λέσχες και οι Όµιλοι απαρτίζονται από φοιτητές µε κοινά ενδιαφέροντα. 
Κάθε οµάδα διοργανώνει θεµατικές δραστηριότητες για τα µέλη της και την 
ευρύτερη φοιτητική κοινότητα. Η ένταξή σου σε µια από αυτές, θα ενισχύσει 
το πάθος για το χόµπι σου ή την επιστήµη που έχεις επιλέξει. Ενδεικτικά 
λειτουργούν: Οµάδες Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Running, Εθελοντισµού, 
Θεάτρου, Σωµατικής Έκφρασης, Ψυχολογίας, κ.α.

STUDENT CARD

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

STUDENT EXCHANGE 

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

STUDENT AMBASSADORS

Το Mediterranean College σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις πρεσβευτής του 
ή να αναλάβεις τον ρόλο φοιτητή – βοηθού (student assistant) σε κάποιο από 
τα τµήµατά του και να λάβεις έκπτωση στα δίδακτρά σου.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι είναι το µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας 
µας και αποτελούν τους πρεσβευτές µας στην ελληνική 
και διεθνή επιστηµονική σκηνή. Ως απόφοιτος του 
Mediterranean College συνεχίζεις να απολαµβάνεις 
προνόµια µέσα από ένα πλήθος δράσεων.

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

YEARBOOK

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

ALUMNI CLUB

Το Club Αποφοίτων µας ξεπερνά σήµερα τα 19.000 µέλη και έχει στόχο την 
ενδυνάµωση των κοινωνικών & επαγγελµατικών σχέσεων των µελών του
µε το Κολλέγιο και την υποστήριξή τους στον ευρύτερο κοινωνικό & 
εργασιακό τους χώρο. Το ευρύ πλέγµα των υπηρεσιών του Career Office 
παρέχεται δια βίου σε όλα τα µέλη του Alumni Club του Κολλεγίου.

ALUMNI NETWORKING EVENTS

∆ιοργανώνεται µε ευθύνη του Γραφείου Αποφοίτων (Alumni Office) και την 
πολύτιµη συµβολή του Συλλόγου Αποφοίτων του Mediterranean College. Η 
εκδήλωση αποτελείται από διάφορες δράσεις, στις οποίες οι απόφοιτοι του 
Κολλεγίου ανταλλάσσουν εµπειρίες από την επαγγελµατική τους διαδροµή, 
έρχονται σε επαφή µε σηµαντικά στελέχη της αγοράς εργασίας, ενηµερώνονται 
για τα νέα και τις δράσεις του κολλεγίου, συµµετέχουν σε διαγωνισµούς, 
παίρνουν alumni memorabilia gists και γίνονται µέντορες για τους νεότερους 
απόφοιτους, µε στόχο να τους εµπνεύσουν, ώστε να πετύχουν τους στόχους 
τους στην αγορά εργασίας.

ALUMNI OFFICE
Το Γραφείο που µεριµνά για τη διασύνδεση των αποφοίτων µε το Mediterranean 
College, τους ενηµερώνει για τα νέα & τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου, διοργανώνει 
εκδηλώσεις επανασύνδεσης & δικτύωσης και τους υποστηρίζει στη διαδικασία 
αναγνώρισης πτυχίου.

STUDENT AFFAIRS OFFICE
Το Γραφείο που µεριµνά για όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες 
των φοιτητών και είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό συντονισµό του 
Students’ Union, των Clubs & Societies και την έκδοση της 
Φοιτητικής Κάρτας.

Αθλητισµός
Εθελοντισµός

Πολιτιστικές ∆ράσεις
Ψυχαγωγία

Εκδροµές
Πάρτυ

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

UNION
STUDENTS’

building networks.
ALUMNI
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Κάνε σήµερα το πρώτο βήµα
για µια επιτυχηµένη καριέρα, σπουδάζοντας στο Business School
του Mediterranean College.

Οι εφαρµόσιµες γνώσεις & δεξιότητες που θα αποκτήσεις,
σε τοποθετούν στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής δράσης &
της προσοχής των εν δυνάµει εργοδοτών! 

Προγράµµατα Σπουδών

Mediterranean Centre for Executive Education

Bachelor’s
BA (Hons) Business Management 
BA (Hons) Business Marketing
ΒΑ (Hons) Business HRM
BA (Hons) Business Enterprise
BA (Hons) Business Supply Chain & Logistics
BSc (Hons) Economics & Finance*

Master’s
MSc Marketing Management
MSc Human Resources Management

Επίλεξε τη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
του Mediterranean College γιατί:

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

✚ Mέλος του Accreditation Council for Business Schools & 
    Programs (ACBSP), µε προγράµµατα πιστοποιηµένα από 
    τον κορυφαίο επαγγελµατικό σύλλογο CMI
    (UK Chartered Management Institute).

✚ Πρωτοποριακό Σχέδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης &
    ∆ικτύωσης φοιτητών (MC Employability Scheme®),
    σε συνεργασία µε 500+ επιχειρήσεις.

⇢ Είναι από τα πρώτα Business Schools που ιδρύθηκαν στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση (1977)
    & το πρώτο που παρείχε MBA στην Ελλάδα (1989). 

⇢ ∆ηµιουργεί δίγλωσσους επαγγελµατίες µε διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγµατοποιείται
    στην ελληνική & στην αγγλική γλώσσα. 
⇢ Συνεργάζεται µε διακεκριµένους επαγγελµατίες ως επισκέπτες καθηγητές & τις µεγαλύτερες εταιρείες,
    για την υλοποίηση projects & πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Πρόκειται για το εξειδικευµένο τµήµα του Κέντρου ∆ια Βίου 
Μάθησης Mediterranean Professional Studies που, από το 
2002, παρέχει τα δηµοφιλή προγράµµατα επαγγελµατικής 
εξειδίκευσης στελεχών, Executive Diplomas. Τα διπλώµατα 
απονέµονται από το European International University 
(Paris). Τα προγράµµατα απευθύνονται σε πτυχιούχους κάθε 
κατεύθυνσης, σε εργαζόµενους χωρίς πτυχίο, αλλά µε 
εργασιακή εµπειρία, και σε επαγγελµατίες.

Executive Diplomas in:

⇢ Business Administration – Mini MBA
⇢ Marketing & Sales Management
⇢ Leadership & Human Resources Management 
⇢ Financial Management for Small & Medium Business
⇢ Sports Management
⇢ Digital & Social Media Marketing
⇢ Shipping
⇢ Global Operations & Logistics
⇢ Hotel & Tourism Management
⇢ Healthcare ManagementΚατά τη διάρκεια των σπουδών µου στο πρόγραµµα BA (Hons) Business (Marketing) του 

πανεπιστηµίου Derby, το Κολλέγιο µου έδωσε την ευκαιρία να κάνω την πρακτική µου άσκηση 
στο τµήµα Μarketing. H εµπειρία ήταν µοναδική, γιατί µπόρεσα έτσι να εργαστώ στον χώρο του 
δυναµικού Marketing, έχοντας ως µέντορές µου καταρτισµένα στελέχη του Κολλεγίου. Κατόπιν, 
µε την αρωγή του Career Office, κατάφερα να βρω εργασία στην εταιρεία ∆ηµοσίων Σχέσεων GK.

Άννα Τσώνη
Απόφοιτη BA (Hons) Business (Marketing), Class 2018 | Τµήµα Marketing & Επικοινωνίας, GK

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3 Έτη

Αγγλικά 1 ή 2 έτη

Ελληνικά 1 Έτος

Ελληνικά ή Αγγλικά

*subject to approval

2 Έτη

MBA Global
MBA Global Finance
MBA Global Shipping
MBA Global Hospitality Management
MBA Global Sports Management*
MBA Global Digital Transformation*

MBA

University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο Συνεχείς
Ενάρξεις

20 21

THE BUSINESS
SCHOOL

GUARDIAN
UNIVERSITY GUIDE 2020

TOP 10

THE
BUSINESS
SCHOOL



Εφαρµοσµένα ακαδηµαϊκά προγράµµατα
σε αντικείµενα που ζητά η διεθνής τουριστική βιοµηχανία.

H φιλοσοφία µας στηρίζεται στην ανάπτυξη γνώσεων και
επαγγελµατικών δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες
σήµερα. Οι φοιτητές µας διδάσκονται από τους πρωταγωνιστές
του κλάδου και απορροφώνται επαγγελµατικά πριν
την αποφοίτησή τους.

Προγράµµατα Σπουδών

Executive Diploma
Bachelor’s
BA (Hons) International Hospitality Management

Master’s
ΜΑ Leading Hospitality & Tourism (Luxury Hospitality Management)*
ΜΑ Leading Hospitality & Tourism (Events Management)*

MBA
ΜΒΑ Global Hospitality Management

Επίλεξε τη Σχολή Τουρισµού & Φιλοξενίας
του Mediterranean College γιατί: 

✚ ∆ιεθνώς αναγνωρισµένα πτυχία από το University of Derby, 1ο σε
    κατάταξη Βρετανικό πανεπιστήµιο στην Ελλάδα και TOP5 στη Βρετανία,
    στον Τουρισµό (Guardian University Guide, 2022).

✚ Μέλος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
    του διεθνούς δικτύου επαγγελµατιών τουρισµού HOSCO, και του 
    UK Institute of Hospitality (IoH), µε πολλαπλές ευκαιρίες 
    επαγγελµατικής ανάπτυξης και δικτύωσης των φοιτητών.

✚ Χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην πράξη, µε δυνατότητα πιστοποίησης
    και εκµάθηση 2ης Ξένης Γλώσσας (Ρωσικά, Κινέζικα ή Ισπανικά).

⇢ Προσφέρει εφαρµοσµένη εκπαίδευση στον Τουρισµό, βασισµένη σε εργαστήρια, επισκέπτες καθηγητές 
    από τον κλάδο, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προσοµοιώσεις, συµµετοχή σε events, έµµισθη πρακτική άσκηση.

⇢ ∆ηµιουργεί δίγλωσσους επαγγελµατίες µε διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγµατοποιείται στην 
    ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

⇢ Συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους ξενοδοχειακούς οµίλους στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας υψηλό 
    ποσοστό επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

∆ιεθνώς πιστοποιηµένο πρόγραµµα Τουριστικής 
& Ξενοδοχειακής ∆ιοίκησης, που παρέχεται από 
το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Mediterranean 
Professional Studies. Απευθύνεται σε 
πτυχιούχους και εργαζόµενους στον χώρο του 
τουρισµού και της εστίασης. Το δίπλωµα 
απονέµεται από το European International 
University, δίνοντας τη δυνατότητα εργασίας 
σε θέσεις ευθύνης, σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
του τουριστικού κλάδου.

⇢ Hotel & Tourism Management

“Αισθάνοµαι πολύ τυχερός που έλαβα µέρος στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών BA (Hons) 
Professional Culinary Arts του Mediterranean College. Ενώ εργάζοµαι αρκετά χρόνια στον χώρο της 
εστίασης, µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα εξελίχτηκα και µε τις γνώσεις που απέκτησα άλλαξε 
τελείως η οπτική µου για το επάγγελµα του Σεφ. Αυτό που ξεχωρίζω στο πρόγραµµα είναι η 
ακαδηµαϊκού επιπέδου µόρφωση σε συνδυασµό µε το κοµµάτι των εργασιών. Συνεχίζω τις σπουδές 
µου στο Κολλέγιο, στο πρόγραµµα MBA Global. ”

Παύλος Κυριάκης
BA (Hons) Professional Culinary Arts, Class of 2021 | Executive Chef, Zillers Boutique Hotel 

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3  Έτη

Ελληνικά 1  Έτος

Ελληνικά 1 Έτος

Συνεχείς
Ενάρξεις

University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο

Αγγλικά 1-2  Έτη

Ελληνικά ή Αγγλικά 2  Έτη

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

*subject to approval
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Γίνε µέρος της ελληνικής Nαυτιλίας,
της παγκόσµιας ηγέτιδας στις θαλάσσιες µεταφορές.

∆ίνουµε έµφαση στη διασύνδεση των φοιτητών µε τον κλάδο,
µέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, οµιλίες επαγγελµατιών
και εκπόνηση συµβουλευτικών projects σε συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις Ναυτιλίας & Μεταφορών.

Προγράµµατα Σπουδών

Executive Diplomas
Bachelor’s
BA (Hons) Business Shipping
ΒΑ (Hons) Business Supply Chain & Logistics 

MBA
ΜΒΑ Global Shipping

Επίλεξε τη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών
του Mediterranean College γιατί:

✚ ∆ιεθνώς αναγνωρισµένα πτυχία Ναυτιλιακής ∆ιοίκησης από το
    University of Derby, 1ο σε κατάταξη Βρετανικό πανεπιστήµιο στην
    Ελλάδα και TOP10 στη Βρετανία στις ∆ιοικητικές Επιστήµες
    (Guardian University Guide, 2020).

✚ Μέλος κορυφαίων επαγγελµατικών Συλλόγων (Intertanko, Bimco, 
    Helmepa) και προγράµµατα πιστοποιηµένα από τον κορυφαίο 
    επαγγελµατικό σύλλογο CMI (UK Chartered Management Institute).

✚ Πρωτοποριακό Σχέδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης & ∆ικτύωσης
    Φοιτητών [MC Employability Scheme ®], σε συνεργασία µε τον
    ευρωπαϊκό νηογνώµονα DNV.

⇢ Προσφέρει προγράµµατα που συνδυάζουν τη ∆ιοίκηση (Business) µε πρακτικές της Ναυτιλίας
    (Shipping), διευρύνοντας τις επαγγελµατικές επιλογές των αποφοίτων.

⇢ Παρέχει την περιζήτητη πιστοποίηση Internal Auditor ISM-ISPS-MLC για Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις,
    σε συνεργασία µε τον ευρωπαϊκό νηογνώµονα DNV.

⇢ ∆ηµιουργεί δίγλωσσους επαγγελµατίες, µε εξοικείωση στη χρήση της Αγγλικής και δεξιότητες 
    επικοινωνίας σε 2η Ξένη Γλώσσα (Κινέζικα, Ισπανικά ή Ρώσικα).

∆ιεθνώς πιστοποιηµένα προγράµµατα Ναυτιλιακής 
∆ιοίκησης και Logistics, που παρέχονται από το Κέντρο
∆ια Βίου Μάθησης Mediterranean Professional Studies. 
Απευθύνονται σε πτυχιούχους και εργαζόµενους στον χώρο 
της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Τα διπλώµατα  
απονέµονται από το European International University, 
δίνοντας τη δυνατότητα εργασίας σε θέσεις ευθύνης, σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου.

⇢ Global Operations & Logistics
⇢ Shipping“Η εµπειρία µου στο Κολλέγιο ήταν µοναδική και θα τη θυµάµαι για πάντα. Οι σπουδές µου µε 

βοήθησαν να ωριµάσω. Χρωστάω πολλά στους καθηγητές µου για τη γνώση που µου 
µετέδωσαν. Με σκληρή δουλειά, προσπάθεια και πρόγραµµα κατάφερα να πάρω το πτυχίο µου. 
Πλέον είµαι δόκιµος του Εµπορικού Ναυτικού και προγραµµατίζω να συνεχίσω τις σπουδές µου 
σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Το slogan µου: Work hard in silence, let your success be your noise.”

Γιώργος Κυριακίδης
BA (Hons) Business Management (Shipping), Class 2020 | Olympic Shipping & Management SA

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3 Έτη

Ελληνικά ή Αγγλικά 2 έτη

Ελληνικά 1 Έτος
University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο

Συνεχείς
Ενάρξεις
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Μπες στον κόσµο της Τεχνολογίας.
Γίνε περιζήτητος επαγγελµατίας, σε µια συναρπαστική βιοµηχανία
µε αµέτρητες προοπτικές!

Στοχεύοντας το περιεχόµενο της διδασκαλίας µας να είναι
συµβατό µε τις µελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
αναπτύσσουµε δεσµούς µε ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου.

Προγράµµατα Σπουδών
Advanced & Professional Diplomas

Bachelor’s
BSc (Hons) Computer Sostware Engineering
BSc (Hons) Computer Games Programming
BSc (Hons) Computer Networks & Security

Master’s
MSc Big Data Analytics
MSc Cyber Security
MSc Sostware Development & IoT*
MSc Games Development & Design*

Επίλεξε τη Σχολή Πληροφορικής
του Mediterranean College γιατί:

✚ ∆ιεθνώς αναγνωρισµένα πτυχία Πληροφoρικής από το University
    of Derby (26th, Guardian University Guide, 2020).

✚ Σύγχρονα, “industry-standard” προγράµµατα, σχεδιασµένα σε
    συνεργασία µε ηγέτιδες εταιρείες Πληροφορικής (Microsost, Cisco,
    SAS Analytics).

✚ Μέλος του British Computing Society, του κορυφαίου επαγγελµατικού 
    σωµατείου Πληροφορικής στην Ευρώπη, µε µοναδικές ευκαιρίες 
    επιµόρφωσης, επαγγελµατικής ανάπτυξης και δικτύωσης φοιτητών. 

⇢ Θα εκπαιδευτείς σε Εργαστήρια Πληροφορικής Υψηλών Επιδόσεων (High Performance Computing Labs), 
    σε Cisco-certified Εργαστήρια ∆ικτύων και σε Microsost Azure Labs.

⇢ Θα αναλάβεις πραγµατικά projects Πληροφορικής, συνδέοντας τις τεχνικές σου γνώσεις µε     
    επιχειρησιακές εφαρµογές.

⇢ Θα αποκτήσεις τις πιο ισχυρές πιστοποιήσεις της Cisco, Oracle και CompTIA µέσω των πιστοποιηµένων 
    Ακαδηµιών του Κολλεγίου.

∆ιεθνώς πιστοποιηµένα προγράµµατα Πληροφορικής,
που παρέχονται από το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης
Mediterranean Professional Studies, σε συνεργασία
µε το European International University. Απευθύνονται
σε φοιτητές, πτυχιούχους & επαγγελµατίες του χώρου και 
δίνουν δυνατότητα εργασίας ή µετεκπαίδευσης στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

⇢ Advanced Professional Diploma Data Science
⇢ Advanced Professional Diploma Cyber Security

“Κατά την διάρκεια των σπουδών µου στο Mediterranean College απέκτησα όλες τις απαραίτητες 
γνώσεις που χρειάζεται ένας επαγγελµατίας. Πάντα µε την υποστήριξη των καθηγητών και του 
διοικητικού προσωπικού. Τα τρία χρόνια πέρασαν γρήγορα και εποικοδοµητικά, συµµετέχοντας σε 
πληθώρα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για αυτήν τη 
µοναδική εµπειρία!”

∆ανιήλ Προφυριάδης
BSc (Hons) Computer Science, Class 2021 | Application Development Associate, Accenture

Ελληνικά & Αγγλικά

 

3 Έτη

Αγγλικά 15 Μήνες

Συνεχείς
Ενάρξεις 

University of Derby Οκτώβριο

Οκτώβριο & Φεβρουάριο 

Αγγλικά 1 Έτος Οκτώβριο

Αγγλικά 1-2 Έτη

University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο

⇢ Professional Diploma Games Programming

*subject to approval

Cisco Networking Academy Programmes

⇢ Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise
⇢ Cisco Certified Network Associate (CCNA) v.7
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∆ιαµόρφωσε τον κόσµο γύρω σου
σπουδάζοντας Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός.

Είµαστε αφοσιωµένοι στη δηµιουργία της επόµενης γενιάς
µηχανικών υψηλών προδιαγραφών, µε τη φιλοδοξία και
την αυτοπεποίθηση να διαµορφώσουν τη βιοµηχανία
και την κοινωνία του µέλλοντος. 

Προγράµµατα Σπουδών
Bachelor’s
MEng / BEng (Hons) Mechanical Engineering & Design
MEng / BEng (Hons) Civil Engineering & Construction

Master’s
MSc Mechanical Engineering & Design
MSc Civil Engineering & Construction
MSc Renewable Energy Engineering

Επίλεξε τη Σχολή Μηχανικών
του Mediterranean College γιατί:

✚ Αναγνωρισµένα πτυχία από το University of Derby, TOP20
    πανεπιστήµιο στη Βρετανία στις σπουδές Μηχανολογίας
    (Guardian University Guide, 2019).

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

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

⇢ Θα έρθεις σε επαφή µε πραγµατικά έργα µηχανικού, µέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις,
    οµιλίες από επαγγελµατίες και live projects.

⇢ Θα πραγµατοποιείς εργαστηριακά µαθήµατα στα εξειδικευµένα, εσωτερικά ή εξωτερικά
    (συνεργαζόµενα) εργαστήρια της Σχολής.

⇢ Θα αναπτύξεις τις ερευνητικές σου δεξιότητες, συµµετέχοντας σε ερευνητικά projects
    και επιστηµονικά συνέδρια. 

“Οι σπουδές µου στο πρόγραµµα Civil Engineering µε βοήθησαν να διευρύνω τις γνώσεις µου στον 
κλάδο τον οποίο εργάζοµαι. Το διδακτικό προσωπικό και όλο το περιβάλλον του Kολλεγίου ήταν 
πηγή έµπνευσης και δηµιουργικότητας, µου έδωσαν έναυσµα για συνέχιση της προσωπικής, 
επαγγελµατικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής µου ανάπτυξης.”

Ευθυµία Παλατσίδη
MSc Civil Engineering & Construction, Class 2021 | MSc Civil Engineering & Construction 

 

University of Derby Οκτώβριο

Ελληνικά & Αγγλικά 4-5 Έτη

University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο

Αγγλικά 1-2  Έτη
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45+ χρόνια Εφαρµοσµένης Εµπειρίας, 
από το 1ο πανεπιστηµιακό Κολλέγιο Ψυχολογίας στην Ελλάδα!

Στο επίκεντρο της Σχολής είναι η βιωµατική εκπαίδευση
των φοιτητών, µέσα από τη συµµετοχή τους σε εργαστηριακά
µαθήµατα, παιχνίδια ρόλων, οµάδες ανάπτυξης, παρατήρηση
και ανάλυση µελετών περίπτωσης.

Επίλεξε τη Σχολή Ψυχολογίας
του Mediterranean College γιατί: 

✚ ∆ιεθνώς αναγνωρισµένα πτυχία Ψυχολογίας, Συµβουλευτικής
    & Ψυχοθεραπείας από το University of Derby (TOP20, Guardian
    University Guide, 2022).

✚ Εγγραφή αποφοίτων στους επαγγελµατικούς συλλόγους της
    Βρετανίας (BPS, BACP) & πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα
    Ψυχολόγου ή Συµβούλου – Ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα.

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

⇢ Προσφέρει µοναδικά προγράµµατα, αποκλειστικά στην Ελλάδα, όπως το Bachelor Εφαρµοσµένης 
    Ψυχολογίας, το HPD Ψυχολογίας & Συµβουλευτικής, καθώς και το ψυχοθεραπευτικό µεταπτυχιακό
    Συνθετικής προσέγγισης.

⇢ ∆ηµιουργεί δίγλωσσους επαγγελµατίες µε διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγµατοποιείται
    στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

⇢ Προάγει τον ερευνητικό προσανατολισµό των φοιτητών, µε συµµετοχή τους σε ερευνητικά projects
    & πανελλαδικά ή διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και περιοδικά.

“Η φοίτηση στο πρόγραµµα της Ψυχολογίας ήταν ενδιαφέρουσα εµπειρία! Τα µαθήµατα ήταν 
διαδραστικά και ενθάρρυναν τη συµµετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανέπτυξα 
καινούργιες πολύτιµες δεξιότητες, όπως το αίσθηµα οµαδικότητας, κριτική επιστηµονική σκέψη, 
καθώς και εµπεριστατωµένες γνώσεις στον χώρο της Ψυχολογίας. Οι καθηγητές ήταν ιδιαίτερα 
υποστηρικτικοί καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. ”

Χριστίνα Σταµατοπούλου
BSc (Hons) Applied Psychology, Class 2020 | Mental Health Counselor

 

Προγράµµατα Σπουδών
Higher & Professional Diplomas

Bachelor’s
BSc (Hons) Applied Psychology
BA (Hons) Psychology with Counselling*

Master’s
MSc Counselling & Psychology in Educational Settings
MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling
MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counselling
MSc Forensic Psychology (with Psychotherapy) 
MSc Integrative Counselling & Psychotherapy

∆ιεθνώς πιστοποιηµένα προγράµµατα Συµβουλευτικής & 
Ψυχολογίας, που παρέχονται από το Κέντρο ∆ια Βίου 
Μάθησης Mediterranean Professional Studies. 
Απευθύνονται σε πτυχιούχους & επαγγελµατίες του χώρου 
ή στο ευρύτερο κοινό για λόγους προσωπικής ανάπτυξης. 
Τα διπλώµατα απονέµονται από ευρωπαϊκούς φορείς 
πιστοποίησης και δίνουν τη δυνατότητα εργασίας ή 
µετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

⇢ Συµβουλευτική & Ψυχολογία

⇢ Ψυχοδυναµική Ψυχοθεραπεία

⇢ Συµβουλευτική Σχέσεων & Ζευγαριών
⇢ Οµαδική Συµβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
⇢ Συµβουλευτική: Θεωρία & Πράξη

Ελληνικά & Αγγλικά 3 Έτη

Ελληνικά

2 Έτη

1 Έτος

Νοέµβριο

University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο 

Αγγλική 2-3 Έτη

University of Derby Οκτώβριο

6 Μήνες

*subject to approval
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Αγαπάµε την Εκπαίδευση.
Γι’ αυτό φροντίζουµε να παρέχουµε στους φοιτητές µας
µια συναρπαστική εµπειρία µάθησης, µε στόχο να τους
προετοιµάσουµε για τις παιδαγωγικές προκλήσεις του
21ου αιώνα. 

Προγράµµατα Σπουδών

Επίλεξε τη Σχολή Επιστηµών της Αγωγής
του Mediterranean College γιατί: 

✚ Συνεργασία µε το University of Derby, 1ο σε κατάταξη Βρετανικό
    πανεπιστήµιο στην Ελλάδα και TOP30 στη Βρετανία, στις Επιστήµες
    της Αγωγής (Guardian University Guide, 2022).

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

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

⇢ Περιλαµβάνει εποπτευόµενη πρακτική άσκηση & δηµιουργία portfolio, σε ευρύ δίκτυο συνεργαζόµενων     
    παιδαγωγικών πλαισίων.
 
⇢ Αναπτύσσει επαγγελµατικές δεξιότητες, µέσα από µαθήµατα Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικών, Μουσικής, 
    Θεάτρου), στα εξοπλισµένα εργαστήρια της Σχολής. 

⇢ Εµπλουτίζει την εκπαιδευτική εµπειρία των φοιτητών, µε πλήθος παράλληλων δράσεων: σεµινάρια, 
    εκπαιδευτικές επισκέψεις, εθελοντισµό, ερευνητικά συνέδρια.

“Η φοίτηση στο Kολλέγιο ήταν µια σπουδαία ευκαιρία για εµένα! Είχα έµπειρους καθηγητές που µε 
βοήθησαν να εξελιχθώ σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Το πρόγραµµα BA (Hons) Early 
Childhood Studies είχε πολύ ενδιαφέρον και µε παρακίνησε στο να θέλω να ασχοληθώ περισσότερο 
µε το αντικείµενο, συνεχίζοντας για Master. Ήδη εργάζοµαι σε παιδικό σταθµό και ανυποµονώ να 
εξελιχθώ περαιτέρω, ολοκληρώνοντας το µεταπτυχιακό µου.”

Χρυσάνθη Μαρία Λούβρη
ΒΑ (Ηons) Early Childhhood Studies, Class 2020 | Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής

Advanced Professional Diplomas

Bachelor’s
BA (Hons) Early Childhood Studies

Master’s
MA Education: Teaching English to Speakers
of Other Languages (TESOL)

MA Education: Leadership & Management

MA Inclusion and Special Educational
Needs & Disability 

Πιστοποιηµένα, µοριοδοτούµενα προγράµµατα, που 
προσφέρει το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Mediterranean 
Professional Studies. Απευθύνονται σε πτυχιούχους 
κοινωνικών & παιδαγωγικών επιστηµών και εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς, για διεύρυνση γνώσεων ή επαγγελµατική 
εξέλιξη. Τα διπλώµατα απονέµονται από το European 
International University, προσφέροντας στους κατόχους 
ευκαιρίες µετεκπαίδευσης και εργασίας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

⇢ Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες & Συµπερίληψη
⇢ ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Μετανάστευση & 
    Προσφυγοποίηση

Ελληνικά ή Αγγλικά

 

3 Έτη

University of Derby Οκτώβριο

University of Derby Οκτώβριο & Φεβρουάριο

Αγγλικά 2 Έτη

Ελληνικά ή Αγγλικά 2 Έτη Ελληνικά 1 έτος

Νοέµβριο

32 33
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Γίνε διαπιστευµένος επαγγελµατίας,
ακολουθώντας βρετανική εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.

Ως µια κοινότητα ενεργών επιστηµόνων, στοχεύουµε στην ανάπτυξη
των κλινικών, ερευνητικών & επαγγελµατικών δεξιοτήτων των
φοιτητών και στη δηµιουργία αποφοίτων που αναγνωρίζουν τη
σηµασία της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής ανάπτυξης.

Προγράµµατα Σπουδών

Executive & Professional DiplomasBachelor’s
BSc (Hons) Sport Science & Coaching

Επίλεξε τη Σχολή Επιστηµών Υγείας & Αθλητισµού
του Mediterranean College γιατί:

✚ Συνεργασία franchise µε διακεκριµένα βρετανικά πανεπιστήµια, που 
   οδηγεί σε εγγραφή αποφοίτων σε ευρωπαϊκούς επαγγελµατικούς 
   συλλόγους και αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλάδα.

✚ Μέλος των κορυφαίων επαγγελµατικών και επιστηµονικών συλλόγων 
    British Association for Sports & Exercise Scientists (BASES) και 
    European Network for Physiotherapy Education (ENPHE).
 
✚ Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες υποδοµές, πρακτική εφαρµογή
    σε αθλητικές δοµές και εποπτευόµενη κλινική άσκηση 1.000 ωρών σε
    κέντρα αποκατάστασης & νοσοκοµεία. 

⇢ ∆ηµιουργεί δίγλωσσους επαγγελµατίες µε διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγµατοποιείται
    στην ελληνική & στην αγγλική γλώσσα.

⇢ Προσφέρει καινοτόµα προγράµµατα, όπως το BSc Sport Science & Coaching που συνδυάζει Επιστήµη 
    του Αθλητισµού, Φυσική Αγωγή & Προπονητική και είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα standards του     
    British Association for Sports & Exercise Scientists (BASES).

⇢ ∆ιατηρεί στρατηγική συνεργασία µε τα µεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης (Metropolitan, Θησέας, 
    Αρωγή), µε αθλητικά κέντρα και κορυφαίους αθλητικούς συλλόγους (ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ, Πανελλήνιος).

∆ιεθνώς πιστοποιηµένα προγράµµατα Αθλητισµού
& Υγείας, που παρέχονται από το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης
Mediterranean Professional Studies. Απευθύνονται σε 
απόφοιτους ΙΕΚ, πτυχιούχους Πανεπιστηµίων και 
επαγγελµατίες του χώρου, που στοχεύουν σε εξέλιξη, 
εξειδίκευση ή αλλαγή καριέρας. Τα διπλώµατα απονέµονται 
από το European International University, προσδίδοντας 
στους απόφοιτους διεθνή εµβέλεια και προοπτική.

⇢ Sports Physiotherapy
⇢ Sports Management 
⇢ Healthcare Management

“Το Νο1 κολλέγιο στην Ελλάδα και η συνεργασία µε κορυφαίο σε κατάταξη βρετανικό Πανεπιστήµιο 
στην Φυσικοθεραπεία, ήταν τα κριτήρια επιλογής του προγράµµατος. Η άµεση κατανόηση του 
βρετανικού συστήµατος και οι εξαιρετικοί καθηγητές µε βοήθησαν πολύ στην επίτευξη των στόχων 
µου. Το πτυχίο µου άνοιξε την πόρτα για την επαγγελµατική µου αποκατάσταση και τη συνέχιση των 
σπουδών µου στην Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο.”

Ιωάννα Τσιάρτσιου
BSc (Hons) Physiotherapy, Class 2020 | Apostolakou Elestheria Physiotherapy Insitute 

Ελληνικά & Αγγλικά

 

4  Έτη

University of Derby

University of Wolverhampton

Οκτώβριο

BSc (Hons) Physiotherapy

Ελληνικά 1 Έτoς

Συνεχείς
Ενάρξεις

Αγγλικά 1-2  Έτη Οκτώβριο

University of Wolverhampton

Master’s
MSc Strength & Conditioning*

*subject to approval
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Όλα τα ακαδηµαϊκά προγράµµατα Bachelor’s & Master’s ξεκινούν Οκτώβριο,
ενώ κάποια έχουν έναρξη και Φεβρουάριο. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής 
εξειδίκευσης υποστηρίζουν πολλαπλές ενάρξεις µέσα στο έτος.

Φοίτηση
Τα προγράµµατά µας είναι σχεδιασµένα για φοίτηση δια ζώσης και απαιτούν 
φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις µας. Ωστόσο, υπάρχουν προγράµµατα που 
υποστηρίζουν ευέλικτη (flexible), µικτή (blended) ή εξ’ αποστάσεως φοίτηση 
(distance learning), µε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων e-learning. Μαθήµατα 
διεξάγονται σε πρωϊνά ή απογευµατινά τµήµατα και Σαββατοκύριακα.

Υποβολή Αιτήσεων
∆εχόµαστε αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µέχρι κάλυψης των 
διαθέσιµων θέσεων. Καθώς υπάρχουν δηµοφιλή τµήµατα ή προγράµµατα µε 
ανώτατο αριθµό εισακτέων, σε ενθαρρύνουµε να υποβάλλεις έγκαιρα την αίτησή 
σου. Οι σύµβουλοι εκπαίδευσης του Admissions Office θα σου παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Οι υποψήφιοι σε προπτυχιακά προγράµµατα αναµένεται να έχουν ολοκληρώσει
το Λύκειο (ή αντίστοιχο του εξωτερικού) και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο 
Αγγλικών. Οι υποψήφιοι σε µεταπτυχιακά προγράµµατα αναµένεται να είναι 
κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών, µε καλή γνώση Αγγλικών.
Υποψήφιοι χωρίς πρώτο πτυχίο γίνονται δεκτοί σε ορισµένα προγράµµατα, 
εφόσον διαθέτουν επαγγελµατικούς τίτλους σπουδών ή/και ικανή εργασιακή 
εµπειρία. Οι υποψήφιοι σε προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης είναι 
κάτοχοι ανώτερων/ ανώτατων τίτλων σπουδών ή απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ, µε 
σχετική επαγγελµατική εµπειρία. Όλοι οι αιτούντες καταθέτουν συστατικές 
επιστολές ή/και βιογραφικό σηµείωµα και καλούνται σε ακαδηµαϊκή συνέντευξη 
µε τον υπεύθυνο σπουδών. Οι υποψήφιοι προγραµµάτων Bachelor και Master 
συµµετέχουν στο διαγνωστικό τεστ Αγγλικής γλώσσας του Κολλεγίου.

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

∆ίδακτρα & Χρηµατοδότηση
Προσφέρουµε πολλαπλές εναλλακτικές αποπληρωµής διδάκτρων, προγράµµατα 
χρηµατοδότησης και υποτροφίες βάσει ακαδηµαϊκών, αθλητικών και 
κοινωνικο-οικονοµικών κριτηρίων.

Επικοινώνησε σήµερα µε το Admissions Office του Mediterranean College και 
ενηµερώσου για τα προγράµµατα και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης σπουδών.

Εγγραφές & Φοίτηση

admissions@medcollege.edu.gr
medcollege.edu.gr/επικοινωνία
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ATHENS
Patission 94 & Kodrigktonos 13 |  Pellinis 8 & Patission 107, +30 210 8899600

THESSALONIKI
Ionos Dragoumi 21, +30 2310 287779

GLYFADA
Achilleos 33 & Vouliagmenis Ave. 65, +30 210 8899600

https://www.medcollege.edu.gr/
https://www.medcollege.edu.gr/
https://www.facebook.com/mediterraneancollege
https://www.instagram.com/mediterranean_college/
https://www.youtube.com/user/mediterraneancollege/featured
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFt6E-hUa2RtAAAAYG6OW6Yy8HQwxMP1YSTDxm4-Yj7mMTWX8oZGUwTcV4opt_ypMmKRMuHoYVbf6ScjRs0pBDNM-Pfx-poBf66qqeekNslSAIjFlwgSPzv9KFkB7f_F86FeOM=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmediterranean-college%2F

