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Ανακοίνωση	  Υποτροφιών	  στα	  Μεταπτυχιακά	  Προγράμματα	  Σπουδών	  

του	  Aegean	  Omiros	  College	  
	  
Το	  Aegean	  Omiros	  College	  ανακοινώνει	  τη	  χορήγηση	  υποτροφιών	  που	  φθάνουν	  
μέχρι	  και	  το	  50%	  των	  διδάκτρων	  για	  το	  ακαδημαϊκό	  έτος	  2013-‐2014	  στα	  
Μεταπτυχιακά	  Προγράμματα.	  	  
Οι	  υποτροφίες	  περιλαμβάνουν	  τα	  Μεταπτυχιακά	  Προγράμματα	  Σπουδών	  που	  
προσφέρει	  το	  Aegean	  Omiros	  College	  στην	  Ελλάδα	  σε	  συνεργασία	  με	  κρατικά	  
βρετανικά	  πανεπιστήμια.	  
	  
Μεταπτυχιακά	  Προγράμματα	  
MSc	  στην	  Κλινική	  Ψυχολογία	  
MSc	  in	  Early	  Childhood	  Education/	  Early	  Childhood	  Education	  with	  Special	  Needs	  
MBA	  
MBA	  with	  Ecological	  Systems	  Management	  
MBA	  with	  Health	  Management	  
MBA	  with	  Marketing	  
MBA	  with	  Accounting	  and	  Finance	  
MBA	  with	  Human	  Resources	  Management	  
	  
Οι	  υποψήφιοι	  για	  τα	  Μεταπτυχιακά	  Προγράμματα	  μπορούν	  να	  προσκομίσουν	  από	  
τις	  15	  Ιουλίου	  2013	  έως	  τις	  30	  Ιουλίου	  2013	  	  τα	  παρακάτω	  δικαιολογητικά	  στο	  
τμήμα	  εγγραφών	  του	  Κολλεγίου:	  
1. Έντυπη	  αίτηση	  (συμπληρώνεται	  στο	  Κολλέγιο)	  
2. Αναλυτικό	  βιογραφικό	  σημείωμα.	  
3. Επίσημο	  αντίγραφο	  πτυχίου.	  
4. Επικυρωμένο	  πιστοποιητικό	  αναλυτικής	  βαθμολογίας.	  
5. Δύο	  συστατικές	  επιστολές	  
6. Αποδεικτικό	  Αγγλικής	  Γλώσσας	  (IELTS	  6.5	  ή	  αντίστοιχο).	  	  
7. Επικυρωμένο	  αντίγραφο	  της	  αστυνομικής	  ταυτότητας.	  
8. 6	  Φωτογραφίες	  
	  
*Στο	  πρόγραμμα	  γίνονται	  δεκτοί:	  	  
Πτυχιούχοι	  και	  επαγγελματίες	  συναφών	  ειδικοτήτων.	  
*Για	  τη	  συμμετοχή	  θα	  τηρηθεί	  αυστηρή	  σειρά	  προτεραιότητας	  για	  όσους	  πληρούν	  
τις	  παραπάνω	  προϋποθέσεις.	  Οι	  επιτυχόντες	  θα	  ανακοινωθούν	  από	  τις	  20	  έως	  τις	  	  
23	  Αυγούστου	  2013.	  	  
	  
Για	  περισσότερες	  πληροφορίες	  μπορείτε	  να	  καλέσετε	  στο	  τηλ.	  210	  3805527	  	  
ή	  στο	  e-‐mail	  info@aegeancollege.gr	   	  
	  


