Προκήρυξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
από το PERROTIS COLLEGE της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
& την οικογένεια Χρήστου & Άννης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Το PERROTIS COLLEGE της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ στο πλαίσιο του
μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του και τη χρηματοδότηση της οικογένειας
Χρήστου & Άννης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία προπτυχιακών σπουδών
φοίτησης με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, για τα κάτωθι προγράμματα
σπουδών:
•

BSc International Business

•

BA Digital Marketing

•

BSc Sustainable Agriculture & Management

•

BSc Food Science & Technology

•

BSc Environmental Sciences

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να
πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Στην αξιολόγηση της αίτησης τους θα
συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και άλλοι παράγοντες/κριτήρια.
Συγκεκριμένα:
1. Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις:
https://www.perrotiscollege.edu.gr/undergraduate-admissions/
2. Προσωπική Συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College με
στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα κίνητρα,
οι στόχοι & η καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών.
3. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του.
4. Υποψήφιοι με καταγωγή από το Κρανίδι Αργολίδας ή την ευρύτερη περιοχή του
Νομού θα έχουν προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή Αίτησης: https://www.perrotiscollege.edu.gr/frmadmission20-21.php
Στο πεδίο ‘additional information - other information’ να αναφερθεί:
Αίτηση για την Υποτροφία «Οικογένεια Χρήστου & Άννης Ευσταθίου»

2. Αποστολή Δικαιολογητικών με επισύναψη στην διαδικτυακή αίτηση ή με Εmail στη
διεύθυνση: admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών, Perrotis College, Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΘ60097,
57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.
• Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου & αναλυτική βαθμολογία
• Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας & βαθμολογία
• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας/διαβατηρίου
• Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
• Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας & Ε9
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Συνοδευτική Επιστολή στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι επιλογής του
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή
συνδέεται με τα μελλοντικά σχέδια – επιδιώξεις του/της υποψηφίου.
3. Προθεσμία υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών έως 24/09/2021
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis
College, μετά το πέρας των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους το
συντομότερο δυνατόν.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492854 & 2310-492761. Πληροφορίες για το
Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τα προγράμματα σπουδών
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.perrotiscollege.edu.gr

PERROTIS COLLEGE της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το Perrotis College ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τμήμα της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής Θεσσαλονίκης, ενός μη-κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με ιστορία και
κοινωνική προσφορά 115 ετών. Παρέχει προπτυχιακά (BSc, ΒΑ) & μεταπτυχιακά (MSc)
προγράμματα σπουδών πιστοποιημένα από το Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας.
Τα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στις αντίστοιχες ειδικότητες:
 BSc International Business
 BA Digital Marketing
 BSc Sustainable Agriculture & Management
 BSc Food Science & Technology
 BSc Environmental Sciences
Τον Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε την λειτουργία της η Μεταπτυχιακή Σχολή του Perrotis
College, προσφέροντας τα εξής προγράμματα σπουδών:
• MSc in New Food Product & Business Development
• MSc in Marketing for the Agro-Food Sector
• ΜSc in Sustainable Agriculture & Management

