Προκήρυξη Υποτροφιών από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως
(Π.Ε.Π.Ε.Ν.)
για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Shipping του
ALBA Graduate Business School at the American College of Greece
(Αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ε.Π.Ε.Ν.)
Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως ανακοινώνει τη συνεργασία της με το ALBA Graduate Business
School At The American College of Greece (ALBA) και προκηρύσσει τέσσερις (4) μερικές υποτροφίες της τάξεως
του 50% για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για τα μέλη της και τα τέκνα αυτών.
Οι υποτροφίες αφορούν τα δύο προγράμματα του ALBA, το MBA in Shipping και το MSc in Shipping Management ,
για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015. (Το συνολικό κόστος για το MBA in Shipping είναι €19,750 ενώ για το MSc in
Shipping Management €12,500).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δύο υποτροφίες λήγει στις 08/01/2014 και τα σχετικά αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ για τις επόμενες δύο υποτροφίες , καταληκτική ημερομηνία ορίζετε η
30/04/2014 και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου. Η αίτηση γίνεται OnLine https://applications.alba.edu.gr/. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από το ALBA
με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και σε συνεργασία με τη Π.Ε.Π.Ε.Ν.
Μέσα από ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων, το MBA in Shipping παρέχει στους φοιτητές όλα
τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα
ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην ηγεσία και τις στρατηγικές ικανότητες διαχείρισης. Απευθύνεται κυρίως σε
επαγγελματίες του χώρου με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών καθώς επίσης και σε Ά πλοιάρχους και Ά
μηχανικούς. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.alba.edu.gr/academic/shipping
Το MSc in Shipping Management παρέχει μία σφαιρική και σε βάθος γνώση των πρακτικών και επιστημονικών
θεμάτων που απασχολούν μία ναυτιλιακή επιχείρηση όπως: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία
Πλοίου, Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Ναυλώσεις, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης,
Στρατηγική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων κτλ. Απευθύνεται κυρίως σε νέους απόφοιτους πρώτου πτυχίου αλλά
και νέους επαγγελματίες που θέλουν να εισέρθουν στο χώρο της ναυτιλίας καθώς επίσης και σε πλοιάρχους και
μηχανικούς που επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στη στεριά. Περισσότερες πληροφορίες στο:

http://www.alba.edu.gr/ACADEMIC/MSCSHIP
Τα κριτήρια επιλογής για τις υποτροφίες είναι εκείνα που αφορούν σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA.
(Δείτε
τα
κριτήρια
επιλογής
του
ALBA
για
το
MBA
in
Shipping
στο
http://www.alba.edu.gr/Academic/shipping/Pages/InfoforAdmissions.aspx και για το MSc in Shipping Management
στο http://www.alba.edu.gr/Academic/mscship/Pages/InfoforAdmission.aspx

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σπύρο Βουγιού (Academic
Director of the Shipping Programs), e-mail: svougious@alba.edu.gr

Master's and Mates Union of Greek Merchant Marine offers Scholarships for Shipping Studies at
ALBA Graduate Business School at the American College of Greece (member only)

Master's and Mates Union of Greek Merchant Marine offers four (4) partial scholarships (50% of the tuition fees) , for
Postgraduate Studies in Shipping at ALBA Graduate Business School , to its members and their offspring . Scholarships are open
for the ALBA MBA in Shipping Program or the MSc in Shipping Management program, for the academic year 2014-2015. (Total
cost for the ALBA MBA in Shipping Program is €19,750 while for the MSc in Shipping Management is €12,500).
The deadline for the first two scholarships expires on 08.01.2014 and results will be announced by mid- January, while for the two
rest scholarships, deadline is set for 30.04.2014 and the results will be announced by the end of May. Application can be
submitted online at https://applications.alba.edu.gr/Note that final selection will be made from ALBA based on a ranking of
candidates and in collaboration with PEPEN.
Through a combination of academic rigor with practical knowledge, the ALBA MBA in shipping program provides students with
the ability to make sound and timely decisions and to cope under pressure in the rapidly changing shipping environment.
More than that, the program invests heavily in leadership and strategic management competencies, which are particularly
relevant both as personal advantages and as essential resources for companies in this sector. The Program aims at currently
employed working professionals with work experience of at least three years as well as in A Captains and D Engineers. More
information can be found at http://www.alba.edu.gr/academic/shipping

The MSc in Shipping Management is designed to develop professionals equipped with the skills, knowledge and expertise
required for a successful career in the demanding and highly competitive world of Shipping. The program provides students with
a holistic and in depth knowledge of the most important issues in modern commercial shipping. Students will gain solid
foundations of ship management, maritime economics, ship technology, chartering, maritime law, insurance, risk and strategic
management, which are particularly relevant for companies in this sector. Read more about the program at
http://www.alba.edu.gr/ACADEMIC/MSCSHIP
See the selection criteria for the ALBA MBA in Shipping in
http://www.alba.edu.gr/Academic/shipping/Pages/InfoforAdmissions.aspx for the MSc in Shipping Management in
http://www.alba.edu.gr/Academic/mscship/Pages/InfoforAdmission.aspx

For more information you can contact Mr. Spyros Vougious (Academic Director of the Shipping Programs), e-mail:
svougious@alba.edu.gr

