Προκήρυξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
από το PERROTIS COLLEGE της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
την ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS & την αλυσίδα καταστημάτων ΜΥ MARKET

Το PERROTIS COLLEGE της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ στο πλαίσιο του
μακρόχρονου προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος σε συνεργασία με την
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS και την αλυσίδα καταστημάτων ΜΥ MARKET προκηρύσσει
8 μερικές υποτροφίες διδάκτρων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2ετούς φοίτησης για
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στις ειδικότητες:
•

MSc in New Food Product & Business Development

•

MSc in Marketing for the Agro-Food Sector

•

MSc in Sustainable Agriculture & Management

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα
πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Στην αξιολόγηση
της αίτησής τους θα συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και
άλλοι παράγοντες/κριτήρια. Συγκεκριμένα:
1. Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις
https://www.perrotiscollege.edu.gr/graduate-admissions/

2. Προσωπική Συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College
με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα
κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα
σπουδών
3. Οικονομική κατάσταση του αιτούντος σπουδαστή & της οικογένειάς του

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή Αίτησης: https://www.perrotiscollege.edu.gr/frmgraduate.php
Στο πεδίο ‘additional information - other information’ να αναφερθεί:
Αίτηση για την Υποτροφία “UNILEVER-MY MARKEΤ”
2. Αποστολή Δικαιολογητικών με επισύναψη στη διαδικτυακή αίτηση ή με
email στη διεύθυνση: admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στη διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών, Perrotis College, Μαρίνου
Αντύπα 54, ΤΘ60097, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.
• Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας/διαβατηρίου
• Αντίγραφα Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
• Αναλυτική Βαθμολογία
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας & βαθμολογία
• Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας & Ε9
• Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από πρόσωπα που σχετίζονται
με την ακαδημαϊκή/ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου)
• Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις) 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 πως αυτή η επιλογή
συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια και επιδιώξεις.
3. Προθεσμία υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών: 30/09/2021
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 διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα
Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492854 & 2310-492761.
Πληροφορίες για το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & 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 116 ετών. Προσφέρει προπτυχιακά (BSc) και
μεταπτυχιακά (MSc) προγράμματα σπουδών πιστοποιημένα από το Cardiff
Metropolitan University της Ουαλίας.
Τα 3ετή αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στις ακόλουθες
κατευθύνσεις και περιλαμβάνουν αντίστοιχες ειδικότητες:
● BSc International Business
● BA Digital Marketing
● BSc Sustainable Agriculture & Management
● BSc Environmental Sciences
● BSc Food Science & Technology
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
• MSc in Sustainable Agriculture & Management

ΕΛΑΙΣ-UNILEVER Hellas AE
H ΕΛΑΪΣ-UNILEVER, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Unilever, είναι μια από τις
κορυφαίες εταιρείες ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα,
που παράγει και διαθέτει περίπου 400 επώνυμα προϊόντα σε περισσότερες από 190
χώρες. Με μια μεγάλη ποικιλία αγαθών υψηλής ποιότητας στις κατηγορίες
καλλυντικού, απορρυπαντικού και τροφίμου καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες
κάθε οικογένειας και κάθε νοικοκυριού. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων και
των επενδύσεών της δίνεται στην έρευνα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ΕΛΑΪΣUNILEVER συνεργάζεται με πολλούς Επιστημονικούς Οργανισμούς και με Μ.Κ.Ο.
προκειμένου να προωθήσει τοπικά αειφόρες πρακτικές και πρωτοβουλίες Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης.

Aλυσίδα καταστημάτων ΜΥ MARKET
Μια 100% ελληνική αλυσίδα super market με πάνω από 10.600 εργαζόμενους και
ένα ισχυρότατο δίκτυο καταστημάτων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από την πρώτη
μέρα λειτουργίας της, το 1976, η εταιρεία υπηρετεί με συνέπεια και αξιοπιστία την
ελληνική αγορά, στηρίζοντας τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα επιχειρηματία,
τον Έλληνα παραγωγό και τον Έλληνα καταναλωτή.
Τα My Μarket συνεργάζονται κατά προτεραιότητα με Έλληνες παραγωγούς και
προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί
να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και
των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και η
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.

