Υποτροφίες για φοίτηση στο
ΜΒΑ με κατεύθυνση τη Λογιστική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με
κατεύθυνση τη Λογιστική (ΜΒΑ in Accounting) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2)
υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες οικονομικών επιστημών (γνωστικά αντικείμενα
πτυχίου: οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων) με βασικό
κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση των συμμετεχόντων (μέσος όρος πτυχίου και έτη
φοίτησης).
Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΒΑ στη Λογιστική μπορείτε να αντλήσετε στην
ιστοσελίδα www.mba-accounting.econ.uoa.gr.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:







Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα.
Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της
Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν επί πτυχίω υποψήφιοι.
Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ
στα 10 (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας για αποφοίτους Πανεπιστημίων του
εξωτερικού. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με βαθμολογία
μικρότερη, οι οποίοι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων
κατά το ακαδημαϊκό έτος που έλαβαν το πτυχίο τους.
Ανώτατο όριο ηλικίας: 25 έτη.
Ο τόπος σπουδών να είναι ίδιος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του
υποψήφιου.

Έχετε ερωτήσεις;




210 368 9453
mba-accounting@econ.uoa.gr
http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ










Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη
γραμματεία και αναλυτική βαθμολογία. Για τους επί πτυχίω υποψηφίους
αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα τα οποία οφείλουν
έως την περάτωση των σπουδών τους. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν βαθμολογία
μικρότερη του οκτώ (8,00) είναι αναγκαίο να προσκομίσουν βεβαίωση από τη
γραμματεία ότι βρίσκονται μεταξύ του 10% των αποφοιτησάντων κατά το έτος που
έλαβαν το πτυχίο τους και έγγραφο από τη γραμματεία του τμήματος τους που θα
βεβαιώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία που συμπλήρωνε το ανώτερο 10% των
αποφοιτησάντων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Για τους υποψήφιους που έχουν ήδη λάβει πτυχίο, Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης
Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου/Σχολής,
o Στη βεβαίωση θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων και η
σειρά κατάταξης κατά:
 Α. το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης και
 Β. κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία
Υποβολή Αίτησης όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες του ΠΜΣ MBA στη
Λογιστική
Δήλωση Έκθεσης Σκοπού, έκτασης μέχρι 500 λέξεων, στην οποία ο υποψήφιος θα
αποτιμά την έως τώρα ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους
οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων
αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή
συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια κι επιδιώξεις.
Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας (σε ηλεκτρονική
μορφή).

3. ΕΠΙΛΟΓΗ
Το MBA στη Λογιστική μετά τον έλεγχο των αιτήσεων συγκροτεί ειδική επιστημονική
επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς. Στην επιλογή
των υποτρόφων θα συνεκτιμηθούν, εκτός από την ακαδημαϊκή πορεία εκάστου υποψηφίου
και:



η δήλωση σκοπού και
η εν γένει αρτιότητα της υποβληθείσας αίτησης.

Το MBA στη Λογιστική διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, κατά την κρίση του, υποψηφίους
για προσωπική συνέντευξη σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Έχετε ερωτήσεις;




210 368 9453
mba-accounting@econ.uoa.gr
http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως και την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017. Οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να
προσκομίσουν επικυρωμένα εκείνα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβάλει ηλεκτρονικά.
Σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εδώ.
Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του
Ιουλίου 2017.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία χορηγείται για το ΜΒΑ με κατεύθυνση τη Λογιστική, αφορά πλήρη φοίτηση, η
επίσημη διάρκεια της οποίας είναι 24 μήνες.
Το ΜΒΑ με κατεύθυνση τη Λογιστική διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά τη
χορήγηση της υποτροφίας σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

6. ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Ποσό Υποτροφίας: 4.000€ ανά άτομο, δηλαδή το 80% των διδάκτρων.
Διάρκεια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 24 μήνες,.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα
του προγράμματος, ενώ για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το ΜΒΑ μέσω του
e-mail mba-accounting@econ.uoa.gr και στο τηλέφωνο 210.368.9458.

Έχετε ερωτήσεις;




210 368 9453
mba-accounting@econ.uoa.gr
http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr

