
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το 
International Community for Maritime and Ocean Professionals (SNAME) Greek 
Section, προσφέρουν μία ολόκληρη υποτροφία για το πρόγραμμα MSc in Shipping 
Management για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. (Το συνολικό κόστος για το MSc in 
Shipping Management ανέρχεται στα €12,500).  

 
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.  
 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 30/06/2023.  

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Alba, ενώ 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία και τα κριτήρια που 
απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον διευθυντή των 
ναυτιλιακών προγραμμάτων στο Alba, κ. Σπύρο Βουγιού, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: svougious@alba.acg.edu , 

 

Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης, η οποία πραγματοποιείται εδώ, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν τον διευθυντή του προγράμματος κ 
Σπύρο Βουγιού ότι ενδιαφέρονται για την υποτροφία “SNAME scholarship” 
στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
svougious@alba.acg.edu. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική 
επιλογή θα γίνει από το Alba με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων 
σε συνεργασία με το SNAME (Greek Section). 
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Alba Graduate Business School, The American College of Greece and the 
International Community for Maritime and Ocean Professionals (SNAME) Greek 
Section offer one full scholarships for the MSc in Shipping Management program 
(12,500 €) for the academic year 2023-2024.  

 
 
The MSc in Shipping Management  is a specialized program, providing students with 
a holistic and in depth knowledge of the most important issues in modern commercial 
shipping. The program is designed to develop recent graduates and young 
professionals equipped with the skills, knowledge and expertise required for a 
successful career in the demanding and highly competitive world of shipping.  

 
Interested applicants should complete and submit the online application, to be found 
here . 
 
Note that the evaluation of applications and the final selection of the scholar will be 
made on a merit basis, from Alba Graduate Business School in collaboration with the 
SNAME Greek Section.   
 
All applicants need to meet the eligibility criteria of the program and to go through 
the standard admission procedure and personal interview. 
They should also indicate that they apply for the “Alba-SNAME Scholarship” by 
sending an e-mail at: svougious@alba.acg.edu no later than June 30 2023.  
 
For more information please contact the Director of ALBA Shipping Programs Mr. 

Spyros Vougious at: svougious@alba.acg.edu   
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