
 
 
 

Το City Unity College σε συνεργασία µε το City University of Seattle (USA) το	  –μοναδικό	  
στην	  Ελλάδα	  -‐	  πλήρως	  προσαρμόσιμο	  Bachelor	  και	  ΜΒΑ,	  στο	  οποίο	  οι	  ενδιαφερόμενοι	  
μπορούν	  να	  επιλέξουν	  τα	  εξής:	  
 

1. ειδίκευση:	  μεταξύ	  10	  –	  15	  διαφορετικών	  επιλογών	  
2. περίοδος	  έναρξης	  σπουδών:	  άνοιξη	  (έναρξη	  1/4/13),	  χειμώνας	  ή	  φθινόπωρο	  
3. διάρκεια	  φοίτησης:	  full	  time	  (3	  μαθήματα	  ανά	  τρίμηνο)	  ή	  part	  time	  (2	  ή	  1	  

μαθήματα	  ανά	  τρίμηνο)	  
4. δυνατότητα	  αυξομείωσης	  αριθμού	  μαθημάτων:	  κάθε	  νέο	  τρίμηνο	  
5. προαιρετικά	  summer	  courses:	  για	  φοιτητές	  που	  θέλουν	  να	  τελειώσουν	  

συντομότερα	  τις	  σπουδές	  τους	  ή	  που	  έχουν	  μείνει	  πίσω	  σε	  προηγούμενα	  τρίμηνα	  
6. μέθοδος	  φοίτησης:	  in	  class	  ή	  distance	  learning	  ή	  και	  συνδυαστικά	  	  (κατάταξη	  στις	  	  

50	  καλύτερες	  σχολές	  των	  ΗΠΑ	  στην	  εξ	  αποστάσεως	  εκπαίδευση!)	  
7. δυνατότητα	  επανεπιλογής	  μεθόδου	  φοίτησης:	  κάθε	  νέο	  τρίμηνο	  
8. δυνατότητα	  προσωρινού	  παγώματος	  σπουδών:	  για	  ένα	  τρίμηνο	  
9. αναγνώριση	  μαθημάτων	  προηγουμένων	  εκπαιδεύσεων	  άλλων	  σχολών:	  είτε	  	  

ολοκληρωμένων	  είτε	  ημιτελών	  για	  μείωση	  χρόνου	  και	  κόστους	  φοίτησης	  	  
10. τον	  συνδυασμό	  όλων	  των	  παραπάνω:	  επιτυγχάνοντας	  πλήρες	  customization	  του	  

προγράμματος	  και	  προσαρμογή	  στις	  απαιτήσεις	  τους	  !	  
	  
Bachelors στις παρακάτω ειδικεύσεις: 
Βs in Business Administration	  µε 
ειδικεύσεις σε: 

• General Management 
• International Management 
• Human Resources Management 
• Marketing 
• Project Management 
• Information Systems Management 

Βs in Computer Systems	  µε ειδικεύσεις 
σε: 

• Health Information Technology 
• Networking 
• Information Security 
• Programming 
• Systems Development and 

Management 
ΒΑ in Applied Psychology 
Bsc in Accounting 
BA in Management 
Bsc in Communications – Social Media	  

	  
 
Masters	  στις	  παρακάτω	  ειδικεύσεις:	  
MBA	  in	  Business	  Administration	  με	  
ειδικεύσεις	  σε:	  

• Global Management 
• Change Leadership 
• Technology Management 
• Sustainable Management 
• Project Management 
• Marketing 
• Human Resources Management 
• Finance 
• Accounting 

MSc in Computer Systems µε ειδικεύσεις 
σε: 

• Technology Management 
• Web Development 

Ma in Counseling Psychology 
 

 
 
Σπουδάστε και εσείς στο Bachelor ή στο MBA του City University of Seattle (USA) µέσω του 
City Unity College και εξασφαλίστε εξαιρετικά ανταγωνιστικά δίδακτρα όπου για 
εγγραφές έως και 1/4/13 το ακριβότερο πρόγραµµα δεν ξεπερνά τα 400 ευρώ µηνιαίως! 
 
Η προσφορά ισχύει για νέες εγγραφές και παρέχεται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης του κολεγίου, το οποίο αναγνωρίζει τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βιώνει 
η χώρα και αναπροσαρµόζει τα δίδακτρα των προγραµµάτων του. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ	  ή επικοινωνήστε µαζί µας: 

• Καλέστε µας: 210 3243221-2 (admissions office) 
• Στείλτε µας e-mail στο: info@cityu.gr 
• Επισκεφθείτε το site µας: www.cityu.gr 

	  


