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Τ

α ακαδημαϊκά προγράμματα τόσο της

Το Solent University συνεργάστηκε αρχικά

Ναυτικής Ακαδημίας όσο και της Σχο-

με το Κολλέγιο στην παροχή των προγραμμά-

λής Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού

των εκπαίδευσης στη διοίκηση ναυτιλιακών

Κολλεγίου παρέχονται μέσω αποκλειστικής συ-

επιχειρήσεων (τόσο σε προπτυχιακό όσο και

νεργασίας με την παγκοσμίου φήμης Warsash

σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Μέσω αυτής της

School of Maritime Science and Engineering

συνεργασίας, οι φοιτητές του Μητροπολιτι-

του πανεπιστημίου Solent στο Southampton.

κού Κολλεγίου σπουδάζουν στα παγκοσμίου

Τα ναυτιλιακά και ναυτικά προγράμματα εκ-

φήμης προγράμματα του Solent University,

παίδευσης του Solent κατατάσσονται σταθερά

παρακολουθούν το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα

μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο.

που θα παρακολουθούσαν στο Southampton,

5

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΓΕΤΗ

και αποφοιτούν με διεθνώς αναγνωρισμένο
Η ενίσχυση των παγκόσμιων προοπτικών του

πτυχίο που εκδίδεται απευθείας από το συ-

Πανεπιστημίου μέσω της ανάπτυξης βιώσι-

νεργαζόμενο πανεπιστήμιο.

Μέσω της συνεργασίας
με το Solent University
του Southampton,
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
διαθέτει την πληρέστερη
Σχολή Ναυτιλίας στην
Ελλάδα και αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα
κέντρα Ναυτιλιακής
και Ναυτικής Εκπαίδευσης
στη Νότια Ευρώπη!

αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Solent.

Ήδη, βέβαια, από τα πρώτα στάδια της συ-

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, σύμφωνα με τον

νεργασίας, ο σχεδιασμός συμφωνήθηκε να

φορέα Universities UK, η Ελλάδα έχει κατα-

κορυφωθεί με την παροχή των κορυφαίων

κτήσει την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στην

στον κόσμο προγραμμάτων εκπαίδευσης δο-

παροχή Βρετανικών προγραμμάτων ανώτατης

κίμων αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού.

εκπαίδευσης εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ότι

Το Solent University και το Μητροπολιτικό

ο ελληνικός στόλος παραμένει ο μεγαλύτερος

Κολλέγιο συνεργάστηκαν για να ιδρύσουν την

στον κόσμο και η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι

πρώτη βρετανική-και-ιδιωτική ναυτική ακαδη-

μακράν ο πιο εξωστρεφής τομέας της ελλη-

μία στην Ελλάδα, δημιουργώντας μία από τις

νικής οικονομίας καθώς επίσης και μια σειρά

πιο ελπιδοφόρες, βιώσιμες και καταξιωμένες

ερευνών που υποδείκνυαν ότι τα ναυτικά και

πρωτοβουλίες στα διεθνή ναυτεκπαιδευτικά

ναυτιλιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να

χρονικά. Η ίδρυση της Ναυτικής Ακαδημίας

ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν, το 2015 το

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σηματοδοτεί

Πανεπιστήμιο Solent στάθμισε την προοπτική

μια νέα εποχή για την ελληνική τριτοβάθμια

μιας μακροχρόνιας ακαδημαϊκής συνεργασίας

εκπαίδευση, δίνοντας σε νέες και νέους από

με έναν ελληνικό πάροχο ανώτατης εκπαίδευ-

την Ελλάδα την ευκαιρία να φοιτήσουν σε μια

σης. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αναδείχθηκε

από τις καλύτερες ναυτικές ακαδημίες του κό-

εξ αρχής ως η πιο αξιόπιστη επιλογή. Άλλω-

σμου χωρίς να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

στε, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αναπτύχθηκε
εντυπωσιακά, παρά την οξύτατη ελληνική
χρηματοπιστωτική κρίση, για να γίνει ο μεγαλύτερος και, ίσως, διαπρεπέστερος φορέας
παροχής Βρετανικής ανώτατης εκπαίδευσης
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α / Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

μων διεθνών συνεργασιών αποτελούσε και
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Ίδρυμα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο φέρει
ταυτόχρονα πιστοποιήσεις από τους κορυφαίους παγκοσμίως
φορείς της ναυτιλίας DNV-GL, MCA, IAMI, PYA και RYA

DNV-GL
Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd

Ο DNV-GL αποτελεί ηγέτη στη διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων. Με 100.000 πελάτες σε κλάδους που περιλαμβάνουν τη ναυτιλία, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την ενέργεια, αλλά και σειρά άλλων τομέων, ο
DNV-GL βοηθά τις εταιρείες να γίνουν ασφαλέστερες, πιο έξυπνες και πιο
πράσινες. Ο DNV-GL πήρε τη σημερινή του μορφή το 2013, οπότε και συνενώθηκαν ο Νορβηγικός (Det Norske Veritas, έτος ίδρυσης 1864) και ο Γερμανικός
(Germanischer Lloyd, έτος ίδρυσης 1867) νηογνώμονας.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό κολλέγιο που έχει πιστοποιηθεί
ως Maritime Training Provider (DNVGL-ST-0029) από τον κορυφαίο παγκοσμίως
Νηογνώμονα DNV-GL. Αυτή η πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία,
όχι μόνο λόγω της σπουδαιότητας του φορέα που την παρέχει, αλλά – κυρίως
– λόγω των όσων συνεπάγεται η απόκτησή της: επιτυχή και συνεχή έλεγχο ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, παροχή και αξιολόγηση των
προγραμμάτων εκπαίδευσης, ποιότητα στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και
στη στοχοθέτησή τους, στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού, και, τέλος, στην
αξιολόγηση και βελτίωση των προγραμμάτων με βάση της ανάγκες της ναυτιλίας.

MCA
Maritime & Coastguard Agency

Η Maritime & Coastguard Agency είναι η Ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των επιβαινόντων σε πλοία που
πλέουν στα ύδατα του ΗΒ, την ασφάλεια των ναυτικών σε πλοία με σημαία
του ΗΒ, τη διασφάλιση της καταλληλότητας του εξοπλισμού σε πλοία του ΗΒ,
την περιβαλλοντική ασφάλεια των ακτών και των υδάτων του ΗΒ, την ακρίβεια των υδρογραφικών δεδομένων στους βρετανικούς χάρτες, την επίβλεψη
των εθελοντών διάσωσης των ακτών, της υδρογραφίας, της πιστοποίησης
ναυτικών και του καθεστώτος επιθεώρησης του port state control. Η MCA
παράγει, παράλληλα, νομοθεσία, παρέχει καθοδήγηση σε θέματα ναυτιλίας
και πιστοποιεί τους ναυτικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MCA αποτελεί μία
από τις ισχυρότερες Λιμενικές Αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Π ΙΣΤΟΠ Ο ΙΗ Σ ΕΙΣ Κ Α Ι Σ Υ ΝΕΡ ΓΑ Σ ΙΕ Σ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Π ΙΣ ΤΟ Π Ο ΙΗ Σ ΕΙΣ Κ ΑΙ Σ Υ Ν ΕΡΓΑΣ ΙΕ Σ

σφορά εξολοκλήρου στην Ελλάδα των προγραμμάτων EDH (Efficient Deck
Hand) και HELM-O (Human Element Leadership & Management – Operational
Level) που πραγματοποιούνται στις ειδικές εγκαταστάσεις του Campus
Πειραιά. Παράλληλα, τα προγράμματα εκπαίδευσης αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και Σκαφών Αναψυχής, έχουν εγκριθεί από την MCA για
να προσφερθούν στην Ελλάδα, ενώ τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας
των σπουδαστών που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα αυτά
εκδίδονται απευθείας από την MCA.

IAMI
International Association of Maritime Institutions

PYA
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει πιστοποιηθεί από την MCA για την προ-

Professional Yachting Association

Η Professional Yachting Association είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση που
στόχο έχει την προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματικών πληρωμάτων στον χώρο του yachting. Η PYA είναι ο μοναδικός οργανισμός σε
παγκόσμιο επίπεδο που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Με μέλη
σε περισσότερες από 90 χώρες του κόσμου, η PYA συμμετέχει στα διεθνή
φόρα και εκπροσωπεί την βιομηχανία yachting σε διοικητικό επίπεδο, ώστε
να διασφαλίσει την γνωστοποίηση των απόψεων των επαγγελματιών του
κλάδου στις ρυθμιστικές αρχές.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό πιστοποιημένο μέλος της PYA
στην Ελλάδα.

Το International Association of Maritime Institutions είναι πρωτίστως
μία ένωση οργανισμών που εμπλέκονται με την παροχή εκπαίδευσης και
κατάρτισης για το προσωπικό του συνολικού κλάδου της ναυτιλίας. Έχει
έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιλαμβάνει ως μέλη όλους τους σημαντικούς παρόχους εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιήσεων
από το Υπουργείο Μεταφορών (Department of Transport), αλλά και από
το IMarEST (Institute of Marine Engineering, Science and Technology)
και το Ναυτικό Ινστιτούτο (Nautical Institute).
Σκοπός του IAMI είναι να παράσχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων
μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και να λειτουργεί ως ένα
κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών και των διαφόρων εθνικών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και

G.U.E.S.T.
Guidelines for Unified Excellence in Service Training

Τα προγράμματα κατάρτισης G.U.E.S.T. αφορούν στην εκπαίδευση και αξιολόγηση για όλα τα μέλη του εσωτερικού πληρώματος πάνω σε ένα πολυτελές
σκάφος αναψυχής (superyacht), και προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές
για την παροχή υπηρεσιών 7 αστέρων στον εξαιρετικά απαιτητικό κλάδο
του yachting. Η πιστοποίηση G.U.E.S.T. αποτελεί την μοναδική διεθνώς
αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τα πληρώματα που εργάζονται σε σκάφη
αναψυχής και ελέγχεται από το International Association of Maritime
Institutions.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει τη μοναδική στην Ελλάδα άδεια για την

πιστοποίησης των ναυτικών. Το ΙΑΜΙ λειτουργεί επίσης συμβουλευτικά

παροχή των συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται από την

προς την Βρετανική Ακτοφυλακή (MCA), το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

εξειδικευμένη στην εκπαίδευση για σκάφη αναψυχής Ακαδημία Superyacht του

Μεταφορών και Περιφερειών (Department of the Environment, Transport

Κολλεγίου.

and the Regions) και του ρυθμιστικού φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου για
τόσο καθημερινά πρακτικά θέματα όσο και μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο
της ναυτιλίας.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει πιστοποιηθεί από το ΙΑΜΙ για την παροχή
του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος εκπαίδευσης θαλαμηπόλων σε
σκάφη αναψυχής G.U.E.S.T., ενώ παράλληλα, οι δόκιμοι μηχανικοί της Ναυτικής
Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις
στο ΙΑΜΙ για την τελική απόκτηση του διπλώματός τους.

RYA
Royal Yachting Association

Η Royal Yachting Association αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης
δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την ερασιτεχνική ή / και επαγγελματική δραστηριοποίηση σε όλους τους τύπους σκαφών. Σκοπός της RYA
είναι η υποστήριξη και προώθηση της ασφαλούς, επιτυχούς και ανταποδοτικής ενασχόλησης με το yachting.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αναγνωριστεί ως κέντρο εκπαίδευσης από
την RYA και προσφέρει τα προγράμματα ναυτικής εκπαίδευσης του διεθνώς
αναγνωρισμένου οργανισμού.

Π ΙΣΤΟΠ Ο ΙΗ Σ ΕΙΣ Κ Α Ι Σ Υ ΝΕΡ ΓΑ Σ ΙΕ Σ

θέματα θαλάσσης, ενώ τα μέλη του είναι συχνά σε επαφή για να συζητούν
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Παράλληλα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος της BIMCO,
της INTERTANKO και της INTERCARGO, των σπουδαιότερων
δηλαδή ναυτιλιακών οργανισμών που απαρτίζουν τη Στρογγυλή
Τράπεζα των Ενώσεων της Διεθνούς Ναυτιλίας (Round Table of
International Shipping Associations).

ICS

BIMCO

Institute of Chartered Shipbrokers

Baltic & International Maritime Council

Με έτος ίδρυσης το 1911, το Institute of Chartered Shipbrokers είναι ο μό-

H BIMCO, με περισσότερα από 2.100 μέλη που περιλαμβάνουν πλοιοκτήτριες

νος διεθνώς αναγνωρισμένος επαγγελματικός σύλλογος για την εμπορική

εταιρείες, διαχειρίστριες εταιρείες, γραφεία μεσιτείας, κλπ, αποτελεί σημείο

ναυτιλία και αντιπροσωπεύει τους επαγγελματίες μεσιτείας, διαχείρισης και

αναφοράς στη ναυτιλία ως η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή ένωση. Η BIMCO

πρακτόρευσης της ναυτιλιακής βιομηχανίας παγκοσμίως. Το ICS προσδιο-

είναι αναγνωρισμένη διεθνώς για τα στάνταρντ διαφάνειας, συνέπειας και

ρίζει και εξετάζει τα πεδία γνώσεων των υποψήφιων μελών και τροφοδοτεί

ασφάλειας που διέπουν όλες τις δράσεις και συμβάσεις της.
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι, ταυτόχρονα,
διαπιστευμένο από τους δύο πιο διακεκριμένους
επαγγελματικούς συλλόγους στον κλάδο της Nαυτιλίας
παγκοσμίως, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) και
το Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT).

την ναυτιλία με ολοκληρωμένους επαγγελματίες.
Οι απόφοιτοι των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Ναυτι-

INTERTANKO

λίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δικαιούνται εξαίρεση από σημαντικό μέρος

International Association of Independent Tanker Owners

των εξετάσεων πιστοποίησης στο ICS, κάτι που τους δίνει την δυνατότητα να

Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANKO) δεσμεύε-

αποκτήσουν πολύ πιο σύντομα την ιδιότητα του μέλους στον σύλλογο.

ται για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων, καθαρότερες θάλασσες και την
ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού.

CILT

Αποστολή της είναι να ηγείται του κλάδου των δεξαμενόπλοιων, μέσω της

Chartered Institute of Logistics & Transport

παροχής προς τον κόσμο ασφαλούς, φιλικής προς των περιβάλλον και αποτε-

Το Chartered Institute of Logistics and Transport υποστηρίζει τους επαγ-

λεσματικής θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών

γελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών και των

προϊόντων. Το όραμα της INTERTANKO για τον κλάδο είναι η ανάπτυξη μίας

logistics, και αποτελεί τον πλέον διακεκριμένο διεθνή επαγγελματικό σύλ-

υπεύθυνης, βιώσιμης και αξιοσέβαστης βιομηχανίας, η οποία δεσμεύεται στη

λογο για την εφοδιαστική αλυσίδα.

συνεχή βελτίωση και σχεδιάζει εποικοδομητικά το μέλλον της.

Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της
Σχολής Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι απόφοιτοι λαμβάνουν
ατομικό πιστοποιητικό εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες εξετάσεις για την

Π ΙΣΤΟΠ Ο ΙΗ Σ ΕΙΣ Κ Α Ι Σ Υ ΝΕΡ ΓΑ Σ ΙΕ Σ

απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.
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International Association of Dry Cargo Shipowners

Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου - INTERCARGO ιδρύθηκε
το 1980 με στόχο να δώσει φωνή στους εφοπλιστές, τους διαχειριστές και
τους χειριστές σκαφών ξηρού φορτίου, και να αντιπροσωπεύσει καλύτερα
τον ναυτιλιακό αυτό κλάδο. Τα μέλη της INTERCARGO δεσμεύονται για
μια ασφαλή, αποδοτική, υψηλής ποιότητας και φιλική προς το περιβάλλον

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι, επίσης, Εταιρικό Μέλος
(Marine Member) του Institute of Marine Engineering, Science
and Technology - IMarEST, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HΕLMEPA, καθώς και του Ναυτικού
Ινστιτούτου – Nautical Institute.

ναυτιλία ξηρού φορτίου. Η INTERCARGO θεωρεί ότι ο ελεύθερος και θεμι-

IMarEST

τός ανταγωνισμός στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχει θεμελιώδη σημασία και

Institute of Marine Engineering, Science and Technology

αυτό αποτελεί την κύρια αρχή της. Η INTERCARGO στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών για την ενίσχυση των συμφερόντων των μελών της προς
όφελος της ναυτιλίας ξηρού φορτίου στο σύνολό της.
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INTERCARGO

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας – IMarEST
είναι το διεθνές επαγγελματικό σώμα για όλους τους επαγγελματίες της
θάλασσας, καθώς και το πρώτο Ινστιτούτο που φέρνει σε επαφή τους μηχανικούς, τους επιστήμονες και τους τεχνολόγους σε ένα διεθνές διεπιστημονικό επαγγελματικό σώμα. Είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός οργανισμός
του είδους αυτού με μέλη σε περισσότερες από 120 χώρες και με όραμα έναν

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, όντας μέλος (associate member)
των σημαντικών αυτών ναυτιλιακών ενώσεων, δίνει στους φοιτητές
του πρόσβαση σε αμέτρητες πηγές πληροφόρησης και δεδομένων που
θα τους βοηθήσουν αφενός στην καλύτερη κατανόηση του κλάδου
της ναυτιλίας και των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει,
και αφετέρου στην πληρέστερη διαμόρφωσή τους ως μελλοντικών
επαγγελματιών του κλάδου.

κόσμο στον οποίο οι θαλάσσιοι πόροι και δραστηριότητες είναι βιώσιμοι και
η διαχείριση και ανάπτυξή τους γίνεται προς όφελος της ανθρωπότητας.

Οι σπουδαστές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν τα σεμινάρια του IMarEST, ενώ έχουν πρόσβαση σε online
υλικό και webinars που πραγματοποιούνται πολύ συχνά με διάφορες θεματικές από το ινστιτούτο.

HELMEPA
Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος αποτελεί την
πρωτοποριακή για την εποχή της εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών
και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των
πλοίων. Με σύνθημα «Να Σώσουμε τις Θάλασσες», η Ελληνική Ναυτιλία
υποστηρίζει από το 1982 μέχρι σήμερα με συνέπεια την πρωτοβουλία αυτή.
Ως μέλος της Ένωσης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στηρίζει πλήρως το όραμα
της HELMEPA, και με κάθε ευκαιρία συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και ενέργειες
γνωστοποίησης του έργου της και ενίσχυσης της παρουσίας της.

Ναυτικό Ινστιτούτο

Το Ναυτικό Ινστιτούτο (Nautical Institute) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) με συμβουλευτικό ρόλο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(International Maritime Organization - IMO). Στόχος του είναι να προω14

θήσει τον επαγγελματισμό, τις βέλτιστες πρακτικές και την ασφάλεια στη
ναυτιλιακή βιομηχανία.
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THE NAUTICAL INSTITUTE

Υ Π Ε Ρ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ
Κ Α Ι Υ Π ΟΔΟ Μ Ε Σ

Τα προγράμματα σπουδών της
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Οι εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτιλίας
περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστήρια
με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

Σχολής Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού
Κολλεγίου προσφέρονται στις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνών
προδιαγραφών των τεσσάρων campus
του Κολλεγίου σε Αθήνα, Μαρούσι,
Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
FULL MISSION BRIDGE SIMULATOR

Με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους δόκιμους Πλοιάρχους της Ναυτικής Ακαδημίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει εγκαταστήσει
τον προσομοιωτή γέφυρας DNV-A 240° της TRANSAS, ένας από τους πλέον
προηγμένους, εντυπωσιακότερους και λειτουργικότερους προσομοιωτές
γέφυρας που διαθέτει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά.
Ο προσομοιωτής αυτός πληροί τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος και προτύπου εκπαίδευσης πλοήγησης για εμπορικά πλοία σύμφωνα μe τη Διεθνή

Οι εγκαταστάσεις της Ναυτικής

Σύμβαση STCW. Με τη χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας επιτρέπει

Ακαδημίας του Μητροπολιτικού

ρίων, ανάλογων με εκείνα που ενδεχομένως να κληθούν να αντιμετωπίσουν

την εκπαίδευση των δοκίμων σε έναν πραγματικά ανεξάντλητο αριθμό σενα-

Κολλεγίου βρίσκονται στο κέντρο

κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών ως Δόκιμοι (NAEST) και,

του Πειραιά, του μεγαλύτερου

τρόπο αυτό, οι δόκιμοι αποκτούν ήδη μέσα από την Ακαδημία μια εξοικεί-

ακολούθως, της καριέρας τους ως Αξιωματικοί καταστρώματος. Με τον

λιμανιού της Ελλάδας και ενός από

ωση με τις εργασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε πλοίο σε

τα μεγαλύτερα στον κόσμο, σε ένα

άλλων, με την χάραξη και τη σχεδίαση πορείας, την επιβεβαίωση θέσης, τη

3.500m². Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια

διασφάλιση μιας ασφαλούς βάρδιας φυλακής στην γέφυρα, την ανταπόκριση
σε καταστάσεις κινδύνου, έρευνας και διάσωσης, καθώς και τη χρήση ραντάρ
ARPA κάθε σύγχρονου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που
βοηθά στην ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι ο προσομοιωτής γέφυρας

επένδυση σε υποδομές, με στόχο

είναι διαλειτουργικός με τον αντίστοιχο προσομοιωτή μηχανής και το ECDIS,

να προσφέρει στους φοιτητές ένα

των δόκιμων Πλοιάρχων και Μηχανικών σε απολύτως ρεαλιστικές συνθήκες

ασύγκριτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το
οποίο εξασφαλίζει μία ολοκληρωμένη και
συναρπαστική εμπειρία φοίτησης.

πράγμα το οποίο εξασφαλίζει μια διαδραστική και ολοκληρωμένη εξάσκηση
λειτουργίας των πλοίων.

Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

11όροφο υπερσύγχρονο campus

μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών τομέων εργασίας που σχετίζονται, μεταξύ

Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ECDIS

Στο υπερσύγχρονο σύστημα ECDIS της Ναυτικής Ακαδημίας παρέχεται το
προβλεπόμενο από την STCW πλαίσιο εκπαίδευσης των δόκιμων Πλοιάρχων
που αποβλέπει στο να συνδράμει ουσιαστικά στην απόκτηση της δυνατότητας λήψης κρίσιμων αποφάσεων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ενός πλοίου.
Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης, σε δέκα σταθμούς
εργασίας, των εργασιών και διαδικασιών προετοιμασίας, σχεδίασης, εκτέλεσης και υποτύπωσης του πλου ενός πλοίου με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
ο πλους αυτός πραγματοποιείται με τα παραδοσιακά όργανα ναυτιλίας.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
FULL MISSION ENGINE ROOM SIMULATOR

Ο προσομοιωτής μηχανής πλήρους εγκατάστασης της TRANSAS αποτελεί,
όπως ο αντίστοιχος της γέφυρας, ένα state-of-the-art σύστημα εκπαίδευσης
για τους δόκιμους Μηχανικούς της Ναυτικής Ακαδημίας.
Αντικατοπτρίζει την προσήλωση του ναυτεκπαιδευτικού προγράμματος του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου για τη παροχή στους δοκίμους ενός περιβάλλοντος
προσομοίωσης που βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στις πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας της μηχανής του πλοίου.
Στην προσομοίωση περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν το Μηχανοστάσιο (Engine
Room) στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των
λειτουργιών της μηχανής και σε τρισδιάστατη απεικόνιση με τη χρήση touch
screen panels. Αυτό επιτρέπει στους δοκίμους, με τέσσερις σταθμούς εργασίας, να εκπαιδευθούν σε ένα φωτορεαλιστικό μηχανοστάσιο που αντιστοιχεί
σε δύο κατ’ αρχήν τύπους μηχανών (Dual Fuel Diesel-Electric LNG Carrier
και MAN B&W 6S60MC-C Diesel Engine-Tanker LCC) και να εξοικειωθούν
με διαδραστικό τρόπο με τον εξοπλισμό και τα συστήματα των μηχανών.
Επιπρόσθετα, σε παράπλευρο χώρο βρίσκεται εγκατεστημένη και η Αίθουσα
Ελέγχου (Control Room) της μηχανής, της οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν touchscreen οθόνες για τη λειτουργία και την παρακολούθηση
των κύριων και βοηθητικών συστημάτων πρόωσης των μηχανών.
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
HIGH VOLTAGE INSTALLATION

Ο εγκατεστημένος στη Ναυτική Ακαδημία προσομοιωτής υψηλής τάσης της
TRANSAS συνιστά μια πολύ εξειδικευμένη και πρωτοποριακή εκπαιδευτική
λύση για τους δόκιμους Μηχανικούς. Περιλαμβάνει έναν πραγματικό 6.6kVA
switchboard τμήμα με διακόπτη κενού (vacuum circuit breaker) και HV καλωδίωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσει τα HV τμήματα
πίνακα μιας γεννήτριας diesel.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
LIQUID CARGO OPERATIONS SIMULATOR

Το Κολλέγιο στεγάζει και τον προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου, ενός
πραγματικά σημαντικού εκπαιδευτικού εργαλείου για την πραγματοποίηση
εξαιρετικά κρίσιμων λειτουργιών για την ασφαλή μεταφορά υγρών φορτίων
στη θάλασσα.
Με αυτόν παρέχεται μια προσομοίωση πραγματικού χρόνου σχετικά με
τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της φόρτωσης, της φροντίδας κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού και την εκφόρτωσης επικίνδυνων υγρών φορτίων,
σε συνδυασμό με την εφαρμογή των απαιτήσεων για την προστασία του
θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και της εξασφάλισης της αξιοπλοΐας του
πλοίου σε σχέση με την ευστάθειά του.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ENGINEERING WORKSHOP

Το μηχανουργείο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται
για την πολύωρη εκπαίδευση των δόκιμων Μηχανικών στις άκρως απαραίτητες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργασίες.
Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχουν εγκατασταθεί, μεταξύ άλλων, μια πλήρως λειτουργική μηχανή WAUKESHA, μια ηλεκτρομηχανή, διαχωριστήρες
(Delaval), μηχανές αλιευτικών σκαφών και αυτοκινήτων εκπαιδευτικού σκοπού, μηχανουργικοί τόρνοι, πάγκοι εργασίας, σταθμοί ηλεκτροσυγκόλλησης,
εναλλακτικής θερμότητας, σκληρόμετρο, ψυκτική μηχανή, κάθετες φρέζες,
Σκοπός του εργαστηριακού μέρους του προγράμματος εκπαίδευσης είναι
η ενίσχυση της δυνατότητας απόκτησης από τους δόκιμους ικανοτήτων συντήρησης, απο/συναρμολόγησης μηχανημάτων και εξοπλισμών καθώς και
της ηλεκτρονικής/ηλεκτρικής τους πρακτικής.
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κομπρεσέρ αέρα, δράπανα κλπ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
EFFICIENT DECK HAND LAB

Στο Κέντρο Ναυτικών Δεξιοτήτων παρέχεται στους δοκίμους η ικανότητα να
μάθουν και να κατανοήσουν την ονομασία και τη λειτουργία των διάφορων
μερών του πλοίου, τις εργασίες οργάνωσης των γενικότερων λειτουργιών
του, τη λειτουργία και συντήρηση των μέσων πρόσβασης, τις κοινές εργασίες για το φορτίο, τις διαδικασίες ασφάλειας και ναυτικής τέχνης και τις
υποχρεώσεις των μελών του πληρώματος σύμφωνα με τον Κώδικα COSWP.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
NAVIGATION LAB

Το Εργαστήριο αυτό είναι ο παραδοσιακός χώρος εκμάθησης της ναυσιπλοΐας.
Στον χώρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα κλασσικά εργαλεία (εξάντας, κουμπάσα, διπαράλληλοι, έντυποι χάρτες) με βάση τα οποία οι δόκιμοι Πλοίαρχοι
αποκτούν τη γνώση της παραδοσιακής ναυτιλίας, η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική για την πρόοδο των σπουδών τους και την παραπέρα
εκμάθηση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων και εξοπλισμού ναυσιπλοΐας.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
HOSPITALITY CENTRE

Η αίθουσα Προσομοίωσης Χώρου Φιλοξενίας είναι διαμορφωμένη σύμφωνα
με τις απαιτήσεις για παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων μέσω βιωματικής
εκπαίδευσης, και συνδυάζει τη δυνατότητα διδασκαλίας της θεωρίας και
πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων, καθιστώντας τους αποφοίτους των
προγραμμάτων που υλοποιούνται στον χώρο ικανούς να ανταπεξέρχονται
επιτυχώς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να έχουν
την αντίστοιχη επαγγελματική εξέλιξη.
Η αίθουσα Προσομοίωσης Χώρου Φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί με τις βέλτιστες λειτουργικές προδιαγραφές και περιλαμβάνει προσομοίωση Καμπίνας
Επιβατών Σκάφους, Τραπεζαρία και προσομοίωση Μπαρ, αλλά και τον λοιπό
υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
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ΣΧΟΛΗ
ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΣ
Προπτυχιακά Προγράμματα
•
•
•
•

BSc
BSc
BSc
BSc

(Hons)
(Hons)
(Hons)
(Hons)

Maritime Business
Shipping & Port Management
Maritime Law & Business
International Logistics Management

Τα ακαδημαϊκά προγράμματα ναυτιλίας του Solent University
(Southampton) που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προγραμμάτων ναυτιλιακής εκπαίδευσης στον κόσμο και περιλαμβάνουν σύγχρονα μαθήματα που
καλύπτουν όλους τους τομείς της διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων (επιχειρηματικότητα, νομικό πλαίσιο, ναυλώσεις, διεθνές εμπόριο, διοίκηση, εφοδιαστική αλυσίδα, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά
κ.ά.). Βασικός στόχος των προγραμμάτων είναι η εμπέδωση εξειδικευμένων γνώσεων και η σφυρηλάτηση ζωτικών δεξιοτήτων απασχόλησης, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενα για τη σταδιοδρομία στη διεθνή ναυτιλία. Μέσα από εργασίες και ερευνητικά projects
που εξετάζουν πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακά ζητήματα,
οι φοιτητές εμπεδώνουν τη γνώση, αναπτύσσοντας, παράλληλα,
ερευνητικές δεξιότητες, επιχειρηματική ευφυΐα, ομαδικό πνεύμα και
επικοινωνιακή δεινότητα.
Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται απευθείας
από το δημόσιο Βρετανικό πανεπιστήμιο
SOLENT UNIVERSITY του SOUTHAMPTON.

Σ ΧΟ Λ Η Ν ΑΥ Τ ΙΛ ΙΑΣ — Π ΡΟ Π Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

BSc (Hons)
Maritime Business
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

Η ναυτιλία αποτελεί βιομηχανία διεθνούς σημασίας και εμβέλειας,
και βασικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς
εμπορίου. Η ναυτιλιακή βιομηχανία αναπτύσσεται με ευρύτατο
πλαίσιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τις εταιρείες ναυτιλίας
(πλοιοκτήτριες εταιρείες, εταιρείας διαχείρισης, εφοπλιστικά γραφεία), τις ναυτιλιακές υπηρεσίες, τη ναυπήγηση και την επισκευή,
τις υπηρεσίες λιμένος, τις εφοδιαστικές υπηρεσίες, τον ναυτιλιακό
εξοπλισμό, κλπ.
Το πρόγραμμα BSc (Hons) Maritime Business είναι σχεδιασμένο με
βάση τις σύγχρονες εξελίξεις της Ναυτιλιακής βιομηχανίας, καλύπτει
γνωσιακά όλο το εύρος της Ναυτιλιακής Διοίκησης και προσφέρει
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στην Ελλάδα, που αποτελεί παραδοσιακά τη μεγαλύτερη
ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, όσο και στο εξωτερικό.

ΈΤΟΣ 1
•
•
•
•
•
•

Shipping Business
Data Science
Global Trade
Maritime Organisations
Shipping Economics
Vessel Operations

ΈΤΟΣ 2
• Ship Management &
Operation
• Carriage of Goods by Sea
• Digital Business &
E-Commerce
• Accounting for decision
makers
• Chartering Practice
• Cargo Insurance

ΈΤΟΣ 3
•
•
•
•

Dissertation
Strategic Management
Marine Insurance
Sustainability Leadership &
Management
• Financial Management

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
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Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
Β2 (IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Μία (1) συστατική επιστολή
• Αίτηση εγγραφής

33

BSc (Hons)
Shipping &
Port Management
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

Οι λιμένες διαχειρίζονται παγκοσμίως περισσότερα από τα δύο τρίτα
της αξίας του διεθνούς εμπορίου και αποτελούν βασικό κόμβο στην
παγκόσμια αλυσίδα μεταφοράς. Καθώς οι χώρες αναπτύσσονται
και οι οικονομίες μεγεθύνονται, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο
η εξάρτηση από τις θαλάσσιες μεταφορές, τα πλοία και τα λιμάνια.
Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών, της χρονικής αποδοτικότητας
και της μείωσης του κόστους, είναι συνεχής και απαραίτητη στους
λιμένες για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα,
η βελτίωση της απόδοσης των λιμένων σε τομείς όπως η προστασία
του περιβάλλοντος και η ασφάλεια, είναι απαραίτητη σήμερα για
τους λιμένες που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε ένα
διεθνές πλαίσιο που συνεχώς μεταβάλλεται.
Το πρόγραμμα BSc (Hons) Shipping and Port Management είναι σχεδιασμένο με άξονα τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα της λιμενικής
διοίκησης. Αναδυόμενες αλλά και αναπτυγμένες οικονομίες αναζητούν,
πλέον, απόφοιτους που έχουν αποκτήσει γνώση και κατανόηση των
λιμενικών λειτουργιών και μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά

ΈΤΟΣ 1
•
•
•
•
•
•

Shipping Business
Data Science
Global Trade
Maritime Organisations
Shipping Economics
Vessel Operations

ΈΤΟΣ 2
•
•
•
•
•
•

Ship Management & Operations
Carriage of Goods by Sea
Principles of logistics
Accounting for decision makers
Chartering Practice
Ports & Terminal Management

ΈΤΟΣ 3
•
•
•
•

Dissertation
Strategic Management
Supply Chain Management
Sustainability Leadership &
Management
• Financial Management

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
Β2 (IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Μία (1) συστατική επιστολή
• Αίτηση εγγραφής

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

στη Διοίκηση Λιμένων.

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

BSc (Hons)
Maritime Law
& Business
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

Η διεθνής ναυτιλία περιλαμβάνει ένα τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων, που δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις ναυτιλίας, αλλά και
σε πολλούς άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας των
ναυτιλιακών υπηρεσιών. Σημαντικές υπηρεσίες ναυτιλιακού χαρακτήρα προσφέρονται από εταιρείες όπως ασφαλιστικές εταιρείες,
δικηγορικά γραφεία που εξειδικεύονται στη ναυτιλία, εταιρείες

ΈΤΟΣ 1
•
•
•
•
•
•

Shipping Business
Data Science
Global Trade
Maritime Organisations
Shipping Economics
Vessel Operations

υπηρεσιών μεσιτείας, κλπ. Μόνο στον Πειραιά είναι σήμερα εγκα-

ΈΤΟΣ 2

τεστημένες 45 νομικές εταιρείες (εκ των οποίων οι 10 βρετανικές),

• Ship Management &
Operation
• Carriage of Goods by Sea
• Digital Business &
E-Commerce
• Accounting for decision
makers
• Chartering Practice
• Cargo Insurance

8 από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως και
23 P&I clubs (τα περισσότερα βρετανικά), καθώς και 200 περίπου
μεσιτικά γραφεία.
Το πρόγραμμα BSc (Hons) Maritime Law & Business έχει ως στόχο
να εφοδιάσει τους φοιτητές με ένα ισχυρό υπόβαθρο κατανόησης
των βασικών κανόνων και λειτουργιών της ναυτιλιακής βιομηχανίας,
καθώς και με προχωρημένες γνώσεις ναυτικού δικαίου που συνήθως
δεν καλύπτονται στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ναυτιλίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)
36

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
Β2 (IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Μία (1) συστατική επιστολή
• Αίτηση εγγραφής

ΈΤΟΣ 3
•
•
•
•
•

Legal Dissertation
Strategic Management
Marine Insurance
Maritime Law
Financial Management
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BSc (Hons)
International Logistics
Management
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι Μεταφορές και τα Logistics αναγνωρίζονται σήμερα ως ιδιαίτερα
σημαντικοί κλάδοι της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.
Δεδομένου ότι σχεδόν το 90% του παγκόσμιου όγκου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης γίνεται εύκολα αντιληπτό το ειδικό βάρος
των θαλάσσιων μεταφορών για το διεθνές εμπόριο και την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ, παράλληλα, υπάρχει ολοένα και
μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από τις επιχειρήσεις του πρωτεύοντα
ρόλου των Logistics για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Το πρόγραμμα BSc (Hons) Maritime Transport & International Logistics
στοχεύει στη διαμόρφωση μελλοντικών στελεχών της Ναυτιλίας, που
όχι μόνο θα είναι ειδικοί στις μεταφορές ή στη διαχείριση αποθεμάτων, αλλά και θα μπορούν να σχεδιάζουν συνολικά και να λαμβάνουν

ΈΤΟΣ 1
•
•
•
•
•
•

Shipping Business
Data Science
Global Trade
Maritime Organisations
Shipping Economics
Vessel Operations

ΈΤΟΣ 2
• Ship Management &
Operations
• Carriage of Goods by Sea
• Principles of logistics
Accounting for decision
makers
• Chartering Practice Ports
& Terminal Management

αποφάσεις σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων του κλάδου των

ΈΤΟΣ 3

μεταφορών και των Logistics.

Dissertation
Strategic Management
Supply Chain Management
Sustainability Leadership &
Management
• Demand Driven Logistics

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
ε γ γραφής στα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
Β2 (IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Μία (1) συστατική επιστολή
• Αίτηση εγγραφής

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

•
•
•
•

ΣΧΟΛΗ
ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΣ
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
• MSc
• MSc
• MSc
• MSc
• MSc

International Maritime Business
International Shipping & Logistics
Fleet Management
Business Analytics in Shipping
Shipping, Energy Trading & Sustainability

Σ ΧΟ Λ Η Ν ΑΥ Τ ΙΛ ΙΑΣ — ΜΕ ΤΑΠ Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

MSc
International Maritime
Business
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ (FULL TIME) Ή 2 ΕΤΗ (PART TIME)

Η ουσιώδης σημασία της ναυτιλίας για το Διεθνές Εμπόριο είναι
δεδομένη, υπολογίζοντας ότι τα δύο τρίτα της αξίας του διεθνούς
εμπορίου διακινούνται μέσω της θαλάσσιας οδού. Η Ελλάδα είναι η
κορυφαία πλοιοκτήτρια χώρα στον κόσμο, ενώ ελέγχει περίπου το
50% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με ένα πλούσιο συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών
δεξιοτήτων, το πρόγραμμα MSc International Maritime Business του
Solent University στο Southampton αποσκοπεί στο να δημιουργήσει
αποφοίτους καλά εξοπλισμένους για επαγγελματική σταδιοδρομία
υψηλών απαιτήσεων στη διαχείριση πλοίων και στο ευρύ πλαίσιο της
ναυτιλιακής δραστηριότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ισχυρή εστίαση στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και διερευνά αναλυτικά τους πολύπλοκους
παράγοντες που εμπλέκονται στη διαχείριση των πλοίων και στη
διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων παγκοσμίως.
Το πρόγραμμα MSc International Maritime Business συγκαταλέγεται
μεταξύ των κορυφαίων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ναυτιλιακής
διοίκησης στον κόσμο, και περιλαμβάνει μια σειρά σύγχρονων μαθημάτων, που βοηθούν τους φοιτητές να κατανοήσουν εις βάθος τον
τρόπο λειτουργίας της ναυτιλίας και να αναδειχθούν σε σημαντικά
στελέχη της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
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Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πτυχίο) με
βαθμό τουλάχιστον 6/10
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
C2 (IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)

• Εργασιακή εμπειρία 2 ετών
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αίτηση εγγραφής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Maritime Management
• International Maritime Law
• Maritime Operations and
Transport
• International Trade and
Commercial Law
• Economics of International
Trade and Shipping
• Finance and Business Risk
• Research Methods and
Proposal
• Project

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ (FULL TIME) Ή 2 ΕΤΗ (PART TIME)

Πάνω από το 90% των αγαθών μεταφέρονται παγκοσμίως δια θαλάσσης, καθιστώντας τη ναυτιλία τον πιο σημαντικό κλάδο του παγκόσμιου εμπορίου. Ο κλάδος Μεταφορών και Logistics αναδεικνύεται
σε ένα από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας
και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος και πλούτου. Στο πεδίο
όπου συναντώνται οι μεταφορές, η ναυτιλία και τα Logistics, η
Ελλάδα αποτελεί βασική και υπολογίσιμη δύναμη, καθώς διαθέτει
μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές βιομηχανίες στον κόσμο, ενώ,
επιπλέον, η καίρια γεωγραφική της θέση την τοποθετεί στο κέντρο
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MSc
International Shipping &
Logistics
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Maritime Management
• International Maritime Law
• Maritime Operations and
Transport
• Project Management
Methodology
• Research Methods and
Proposal
• Supply Chain Management
• Operational Risk Management
• Project

των διεθνών θαλάσσιων διόδων, και την καθιστά πύλη εισόδου για
την ΕΕ. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι ελληνικοί λιμένες, οι μεγάλες υποδομές μεταφορικών εγκαταστάσεων και η αναμενόμενη
ολοκλήρωση μεγάλων επενδύσεων στον κλάδο κάνουν τη Ελλάδα
σημαντικό κόμβο αποθήκευσης και διαμετακομιδής εμπορευμάτων
και, το σημαντικότερο, αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών Logistics.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc International Shipping & Logistics
βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να διεισδύσουν και να σταδιοδρομήσουν
σε αυτή τη συναρπαστική παγκόσμια βιομηχανία. Οι απόφοιτοι του
μεταπτυχιακού προγράμματος διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξής τους σε διευθυντικές θέσεις στον κλάδο, εντός και
εκτός Ελλάδας.

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πτυχίο) με
βαθμό τουλάχιστον 6/10

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
C2 (IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)
• Εργασιακή εμπειρία 2 ετών
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αίτηση εγγραφής

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

Σ ΧΟ Λ Η Ν ΑΥ Τ ΙΛ ΙΑΣ — ΜΕ
Π ΡΟΤΑΠ
Π Τ ΤΥΥΧΧΙΑΚ
ΙΑΚΑΑ/ ΠΜΕ
ΡΟΤΑΠ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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MSc
Fleet Management
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ (FULL TIME) Ή 2 ΕΤΗ (PART TIME)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η ναυτιλία αποτελεί τον πιο σημαντικό κλάδο του παγκόσμιου
εμπορίου. Ο κλάδος της Διαχείρισης Πλοίων αναδεικνύεται σε ένα

• International Maritime
Legal Framework

από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και

• Crisis Management in
Shipping

αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος και πλούτου. Η Ελλάδα απο-

• Chartering ships

τελεί βασική και υπολογίσιμη δύναμη, καθώς διαθέτει μία από τις

• Ship Management

ισχυρότερες ναυτιλιακές βιομηχανίες στον κόσμο, ενώ, επιπλέον, η

• Dissertation

καίρια γεωγραφική της θέση την τοποθετεί στο κέντρο των διεθνών
θαλάσσιων διόδων, και την καθιστά πύλη εισόδου για την ΕΕ.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Πλοίων, MSc Fleet
Management, καλύπτει πρακτικά ζητήματα όπως στάδια ναύλωσης
πλοίου και επιλογή – οριστικοποίηση των όρων των ναυλοσυμφώνων.
Είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει γνώσεις για
την αποτελεσματική διαχείριση πλοίων, μέσω της βέλτιστης ναύλωσης
και λειτουργίας πλοίου και για τη διαχείριση κρίσεων στη ναυτιλία,
την ανάλυση και την πρόβλεψη των τάσεων στις ναυλαγορές. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει την ναυτιλιακή αγορά με
στελέχη ικανά να διευθετήσουν τα στάδια της διαπραγμάτευσης και
ναύλωσης πλοίων. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται και με
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Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πτυχίο) με
βαθμό τουλάχιστον 6/10
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
C2 (IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)

• Εργασιακή εμπειρία 2 ετών
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αίτηση εγγραφής

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α / Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

νομικά ζητήματα του ναυτιλιακού κλάδου.

Σ ΧΟ Λ Η Ν ΑΥ Τ ΙΛ ΙΑΣ — Π ΡΟ Π Τ Υ Χ ΙΑΚ Α / ΜΕ ΤΑΠ Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ (FULL TIME) Ή 2 ΕΤΗ (PART TIME)

Η ναυτιλία αποτελεί βιομηχανία διεθνούς σημασίας και εμβέλειας,
και βασικός πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς
εμπορίου. Ο κλάδος της Επιχειρηματικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία
αναπτύσσεται με ευρύτατο πλαίσιο δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν τόσο νομικά ζητήματα και θέματα διαχείρισης κρίσεων
στη Ναυτιλία, όσο και τη διαχείριση και την ανάλυση πραγματικών
δεδομένων που άπτονται στον κλάδο της Ναυτιλίας.
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MSc
Business Analytics
in Shipping
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• International Maritime Legal
Framework
• Crisis Management in
Shipping
• Data Management and
Decision Making in Shipping
• Data Acquisition
• Dissertation

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία, MSc Business Analytics in Shipping, συνδυάζει τη
Ναυτιλία με την Πληροφορική, προσφέροντας υψηλή ακαδημαϊκή
γνώση και δίνοντας έμφαση στην πρακτική διάσταση και εφαρμογή
της Πληροφορικής στον κλάδο της ναυτιλίας. Απώτερος στόχος του
προγράμματος είναι η εξειδίκευση στην επιχειρηματική ανάλυση,
πρόβλεψη και μελέτη των τάσεων στις εγχώριες και διεθνείς ναυλαγορές. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να προβλέψουν και να αναλύσουν τα δρώμενα στη ναυτιλία, όπως την πρόοδο των ναυλαγορών,
αναπτύσσοντας τα κατάλληλα λογισμικά και χρησιμοποιώντας τις
τεχνικές προγραμματισμού που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση. Πιο
συγκεκριμένα, ως εργαζόμενοι σε τμήματα ανάλυσης αγορών, θα
έχουν κομβικό συμβουλευτικό ρόλο και θα μπορούν να είναι υπεύθυνοι για αποφάσεις που αφορούν στην χρονική περίοδο που πρέπει
να γίνουν επενδύσεις σε νέα ή μεταχειρισμένα πλοία, αλλά και στη
στρατηγική του τμήματος ναυλώσεων στην ναυλαγορά, ορίζοντας
ή μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις και σε τι διάρκεια.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πτυχίο) με
βαθμό τουλάχιστον 6/10
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• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
C2 (IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)
• Εργασιακή εμπειρία 2 ετών
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αίτηση εγγραφής

Σ Χ Ο Λ ΗΣ ΧΝΟΑΥ
Λ ΗΤ ΙΝΛΑΥ
Ι Α ΤΣ Ι Λ—Ι Α ΣΜ Ε—
ΤΑ Π ΤΡΥΟΧΠΙΤΑΥΚΧΑΙ ΑΠΚΡΑΟ Γ/ ΡΑ
Μ ΕΜΤΑ
Μ ΑΤΑ
Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

αν πρέπει να γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, βραχυχρόνια ταξίδια

Σ ΧΟ Λ Η Ν ΑΥ Τ ΙΛ ΙΑΣ — ΜΕ
Π ΡΟΤΑΠ
Π Τ ΤΥΥΧΧΙΑΚ
ΙΑΚΑΑ/ ΠΜΕ
ΡΟΤΑΠ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ (FULL TIME) Ή 2 ΕΤΗ (PART TIME)

Με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, η σχέση της ναυτιλίας με την
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MSc
Shipping, Energy Trading
and Sustainability
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• International Maritime
Legal Framework
• Crisis Management
in Shipping

αειφορία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

• International Trade
in Goods

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Shipping, Energy Trading and

• Sustainability in Shipping

Sustainability έχει ως κύριο στόχο την εξειδίκευση στις διαδικασίες

• Dissertation

και τις τεχνικές που ακολουθούνται στο διεθνές εμπόριο πρώτων
υλών και ενέργειας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται και αναλύουν θέματα
σχετικά με το περιβάλλον και τους βασικούς πυλώνες της αειφόρου
ανάπτυξης όπως ορίζονται για τον τομέα της ναυτιλίας και μαθαίνουν
να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του International Safety Maritime
Code (ISM CODE). Επιπλέον, καταπιάνονται με νομικά ζητήματα και
με θέματα διαχείρισης κρίσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να
εφοδιάσει την ναυτιλιακή αγορά με εξειδικευμένα στελέχη, ικανά να
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Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγ γραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλίας του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πτυχίο) με
βαθμό τουλάχιστον 6/10
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
C2 (IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)

• Εργασιακή εμπειρία 2 ετών
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αίτηση εγγραφής

Σ Χ Ο Λ Η Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ — Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α / Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής εταιρίας.

ΝΑΥ ΤΙΚΗ
ΑΚΑ ΔΗΜΙΑ
• BSc (Hons) Marine Operations Management
Διοίκηση Ναυτικών Λειτουργιών
– Πλοίαρχοι Εμπορικού Ναυτικού

• BEng (Hons) Marine Engineering & Management
Ναυτική Μηχανολογία & Διοίκηση
– Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού
Σε φορτηγά ή επιβατηγά, σε πλοία ειδικού σκοπού ή πλοία βοηθητικής
ναυτιλίας, οι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού απολαμβάνουν μία
καριέρα γεμάτη προκλήσεις και είναι ενεργά μέλη μιας από τις πιο
ακμαίες παγκοσμίως βιομηχανίες. Τα προγράμματα Ναυτικής Εκπαίδευσης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, παρέχονται σε συνεργασία με
την παγκοσμίου φήμης Ναυτική Ακαδημία Warsash, η οποία αποτελεί
τμήμα του Solent University του Southampton της Μεγάλης Βρετανίας.
Τα προγράμματα στοχεύουν στην διαμόρφωση ικανών αξιωματικών
του Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος τόσο με τις ολοκληρωμένες γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει, όσο και με την ποιότητα του
χαρακτήρα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες που θα έχουν καλλιεργήσει στη διάρκεια των σπουδών τους.
Τα προγράμματα Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και Μηχανικών
Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνουν 6 διαδοχικές φάσεις εκπαίδευσης, εναλλασσόμενες μεταξύ του χρόνου που διανύεται στο Κολλέγιο
και του χρόνου που διανύεται στη θάλασσα. Στην 5η φάση του προγράμματος, η εκπαίδευση περιλαμβάνει περίοδο 6 εβδομάδων κατά
την οποία οι φοιτητές θα βρεθούν στη Ναυτική Ακαδημία Warsash
στο Southampton, για να παρακολουθήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση και να δώσουν εξετάσεις στην Βρετανική Ακτοφυλακή (MCA), η
οποία και εκδίδει το Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Certificate of
Competency).
Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται απευθείας
από το δημόσιο Βρετανικό πανεπιστήμιο
SOLENT UNIVERSITY του SOUTHAMPTON.

N AY T IK H AK AΔH MIA

BSc (Hons)
Marine Operations
Management
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 Ή 5 ΕΤΗ

Υπό τη διοίκηση του Πλοιάρχου, το τμήμα Καταστρώματος / Γέφυρας
είναι υπεύθυνο για την ασφαλή πλοήγηση και λειτουργία του πλοίου,
τόσο εν πλω όσο και στο λιμάνι. Οι Αξιωματικοί Καταστρώματος είναι
τα βασικά μέλη της ομάδας διαχείρισης του πλοίου και αναλαμβάνουν
ποικίλους ρόλους, ανάλογα με το βαθμό τους, που περιλαμβάνουν τις
βάρδιες, τον σχεδιασμό πλου, την ασφαλή πλοήγηση, τη φόρτωση
και εκφόρτωση φορτίου, την ευστάθεια, τις επικοινωνίες και τον
εξοπλισμό καταστρώματος. Ο Πλοίαρχος έχει τη γενική εντολή και
την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του πληρώματος, του σκάφους,
του φορτίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα σπουδών BSc (Hons) Marine Operations Management
είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των απαιτούμενων γνώσεων Ναυτικής Επιστήμης: ναυσιπλοΐα και χειρισμό πλοίου,
ασφαλή λειτουργία και διαχείριση πλοίου, κλπ, ώστε οι απόφοιτοι
του προγράμματος να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά
και επιτυχημένα στα πολύπλευρα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν
στο πλοίο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος φέρουν το βαθμό του Γ’
Αξιωματικού Καταστρώματος (Ανθυποπλοιάρχου), και μπορούν να
προσδοκούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στη θάλασσα
και εξέλιξη αργότερα στην ξηρά, καθώς η ναυτιλία προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες για τα στελέχη που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς
στο πλοίο.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
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Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγγραφής στη Ναυτική Ακαδημία του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
Β2 (IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)
• Φυσική καταλληλότητα για την άσκηση
του επαγγέλματος

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Αίτηση εγγραφής

• Navigation
• Passage Planning Skills
• Watch keeping and
Communications
• Stability and Cargo Operations
• Law and Management
• Command Passage Planning
• Advanced Ship Stability and
Construction
• Cargo and Port Operations
• Law and Management for
Mates and Masters
• Bridge and Engineering
Systems
• Maritime Issues in the
Contemporary World
• Maritime and Commercial Law
• Maritime Technology
Management
• Financial Management
• Safety Management
• Work-based Project

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 Ή 5 ΕΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

για την ασφάλεια, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των
μηχανημάτων του πλοίου. Οι Αξιωματικοί Μηχανής είναι υπεύθυνοι
για τη συντήρηση και τη λειτουργία του συνόλου των μηχανολογικών
και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου. Βασικό μέρος των
αρμοδιοτήτων των Αξιωματικών Μηχανής είναι, επίσης, η άμεση
και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του πλοίου.
Το πρόγραμμα σπουδών BEng (Hons) Marine Engineering & Management
είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των απαιτούμενων
γνώσεων Ναυτικής Μηχανολογίας: μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα,
θερμοδυναμική, μηχανική, κλπ, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος
να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θα
τους ανατεθούν στο πλοίο. Οι νέοι μηχανικοί συνήθως ναυτολογούνται ως Γ’ Μηχανικοί, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο καράβι, ενώ
καθώς αναπτύσσονται οι δεξιότητες και η πείρα τους, προχωρούν
ως αξιωματικοί καταλήγοντας στον βαθμό του Α’ Μηχανικού. Οι
ευκαιρίες για τους μηχανικούς είναι πολλές και στην ξηρά, ενώ οι Α΄
Μηχανικοί είναι σύνηθες να γίνονται Αρχιμηχανικοί στα γραφεία της
εταιρείας ή να αναλαμβάνουν τη Διεύθυνση του Τεχνικού Τμήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής, απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και:
• Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Αίτηση εγγραφής

• Mathematics
• Marine Electrics
• Marine Engineering
Operations
• Marine Auxiliaries
• Engineering Management
Systems and Legislation
(Operational)
• Materials Science
• Mechanics
• Thermodynamics
• Introduction to Electronics,
Instrumentation and
Controls
• Further Mathematics
• Advanced Marine Electrics
• Instrumentation and
Controls Principles
• Marine Propulsion (Motor)
• Marine Propulsion (Steam)
• Ship Stability and
Construction
• Engineering Management
Systems, Resources and
Legislation (Managerial)
• Engineering Design and
Project
• Further Mechanics
• Further Thermodynamics
• Maritime Report
• Research Management
• Project Management
• Professional Engineering
Management
• Naval Architecture
• Control Systems
• Electronic Digital Design

N AY T I K H A K A Δ H M I A

Υπό τη διοίκηση του Α΄ Μηχανικού, το τμήμα Μηχανής είναι υπεύθυνο

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας
εγγραφής στη Ναυτική Ακαδημία του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις εγγραφής:
• Επιτυχής ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου
Β2 (IELTS 5.5 ή αντίστοιχο)
• Φυσική καταλληλότητα για την άσκηση
του επαγγέλματος
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ΒEng (Hons)
Marine Engineering
& Management

ΑΚΑ ΔΗΜΙΑ
SUPERYACHT
Προγράμματα Κατάρτισης
Αξιωματικών και Πληρώματος Σκαφών Αναψυχής

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
• O
 fficer of the Watch
– Yachts Unlimited Certification
• Officer of the Watch
– Yachts less than 3000GT
• Chief Mate
– Yachts less than 3000GT
• Master 200GT
• Master – Yachts less than 500GT
• Master – Yachts less than 3000GT
• Yacht Captain Special Training

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΗΣ
• E
 ngineer Officer of the Watch
– Yachts Unlimited Certification
• 2nd Engineer (SV)
– Yachts under 3000GT & 9000KW
• Chief Engineer (SV)
– Yachts under 500GT & 3000KW
• Chief Engineer (SV)
– Yachts under 3000GT & 9000KW

(Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Καπετάνιων Σκαφών Αναψυχής)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
•
•
•
•
•

►
►
►
►
►

Yacht Steward
G.U.E.S.T. 1
G
 .U.E.S.T. 2 (Coming soon)
Yacht Chef
Deck Hand (Ναύτης)

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ RYA
•
•
•
•
•

Yachtmaster Ocean
Yachtmaster Offshore
Yachtmaster Coastal
Powerboat Level 2
GMDSS SRC (VHF)

• ► Exclusive Seminars
Η Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει υψηλής ποιότητας
προγράμματα εκπαίδευσης αξιωμάτων και πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, σε συνεργασία με τη Warsash Superyacht Academy (τμήμα του Solent Universiy, Southampton), τη
Βρετανική Ακτοφυλακή (MCA), τη Royal Yachting Association (RYA) και την International
Association of Maritime Institutions (IAMI).
Βασικός στόχος όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κλάδο
του Yachting είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες
που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν σε μια βιομηχανία που είναι εξαιρετικά απαιτητική
και ανταγωνιστική. Η Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βρίσκεται στο
κέντρο του Πειραιά σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο 3500τμ.

ΑΚ ΑΔΗ ΜΙΑ SUPERYACH T

•
•
•
•
•
•

Officer of the Watch – Yachts Unlimited Certification
Officer of the Watch – Yachts less than 3000GT
Chief Mate – Yachts less than 3000GT
Master 200GT
Master – Yachts less than 500GT
Master – Yachts less than 3000GT
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Α ΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Yacht Captain

Special Training
(Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καπετάνιων
Σκαφών Αναψυχής)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 μήνες

Τα προγράμματα εκπαίδευσης Αξιωματικών Κατα-

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική και

Ο Καπετάνιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια,

στρώματος σε Σκάφη Αναψυχής έχουν σχεδιαστεί

πρακτική εκπαίδευση και στοχεύουν αφενός στην

την ομαλή λειτουργία και την πλοήγηση του σκά-

από τη Warsash Superyacht Academy με βάση τις

απόκτηση κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του

φους, ενώ παράλληλα είναι ο εκπρόσωπος του

ανάγκες του yachting για ανάδειξη αξιωματικών

κλάδου, της εθιμοτυπίας της επικοινωνίας και της

ιδιοκτήτη. Οι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού

ικανών να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του

αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της ιεραρχίας ενός

επιλέγονται πολύ συχνά για τη θέση του πλοιάρχου

κλάδου, αλλά και καταρτισμένων για να ανταπο-

σκάφους αναψυχής, του πολυπολιτισμικού περιβάλ-

σε σκάφη αναψυχής, καθώς η πρότερη εμπειρία

κριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του. Οι εκπαι-

λοντος, των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας, των

τους στην πλοήγηση εμπορικών πλοίων τους έχει

δευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές

αρχών πολυτελούς φιλοξενίας, και αφετέρου στην

εξοπλίσει με σημαντικές δεξιότητες που τους

δεξιότητες στις τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες

ανάπτυξη ναυτικών δεξιοτήτων για προσωπικό

επιτρέπουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις

που αφορούν στην ορθή άσκηση των καθηκόντων

καταστρώματος, δεξιοτήτων ηγεσίας σε γέφυρα

ποικίλες προκλήσεις του πολυδιάστατου ρόλου

τους, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

σκάφους αναψυχής, ελλιμενισμού και αγκυροβόλη-

τους σε ένα σκάφος αναψυχής.

• σ
 χεδιασμός ταξιδιού σκαφών αναψυχής
άνω των 24μ

σης για σκάφη αναψυχής άνω των 24μ, γνώσεων
συντήρησης του σκάφους.

• μετεωρολογία για τον κλάδο του yachting
• ε υστάθεια και ασφάλεια σκάφους
αναψυχής άνω των 24μ

Το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καπετάνιων
Σκαφών Αναψυχής στοχεύει στο να βοηθήσει τους

Τα προγράμματα εκπαίδευσης Αξιωματικών Κατα-

αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού να κάνουν

στρώματος σε Σκάφη Αναψυχής περιλαμβάνουν δυ-

μία επιτυχημένη στροφή στο χώρο του yachting

νατότητα πιστοποίησης για όλο το εύρος διακυβέρ-

προσαρμόζοντας με βέλτιστο τρόπο τις ικανότητές

νησης σκαφών, εκκινώντας από σκάφη 200GT και

τους στις ανάγκες του κλάδου.

φτάνοντας μέχρι δικαίωμα διακυβέρνησης σκαφών
ότι δυνατότητα εισαγωγής στα προγράμματα έχουν

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

τόσο νέοι και νέες που επιθυμούν να σταδιοδρομή-

Superyacht maintenance

σουν στον χώρο του yachting, όσο και άτομα με

Vessel handling & maneuvering

εμπειρία ή επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθ-

Anchoring / docking techniques

μιση των προσόντων και των πιστοποιήσεών τους.

Leadership & crew management

Για τους έμπειρους και επαγγελματίες του χώρου

Bays & anchorage places for superyachts
in the Mediterranean sea

δίνεται δυνατότητα εισαγωγής σε προχωρημένο
στάδιο των προγραμμάτων με βάση προηγούμενη
αξιολόγηση των πιστοποιητικών τους.

Introduction to yacht budgeting
Essential rules & behavior
for guest approach
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αναψυχής χωρίς περιορισμό. Αξίζει να σημειωθεί

•
•
•
•

63

Α ΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
 ngineer Officer of the Watch – Yachts Unlimited Certification
E
2nd Engineer – Yachts under 3000GT & 9000KW
Chief Engineer (SV) – Yachts under 500GT & 3000KW
Chief Engineer (SV) – Yachts under 3000GT & 9000KW

Τα προγράμματα εκπαίδευσης Αξιωματικών Μη-

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική

χανής σε Σκάφη Αναψυχής έχουν σχεδιαστεί από

και πρακτική εκπαίδευση, και είναι διευρυμένα

τη Warsash Superyacht Academy σε συμφωνία

ώστε, εκτός των απαραίτητων μηχανολογικών

με τις οδηγίες της Maritime Coastguard Agency

γνώσεων να εξοικειώνουν τους εκπαιδευόμενους

και τα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW,

με ευρύτερα θέματα όπως ηγεσία και επίβλεψη

και στοχεύουν στην διαμόρφωση καταρτισμένων

προσωπικού μηχανοστασίου, υγεία και ασφάλεια,

μηχανικών που να μπορούν να λειτουργήσουν

πολυτελής φιλοξενία, πολυπολιτισμικό περιβάλλον

αποδοτικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό

και εθιμοτυπία.

περιβάλλον του μηχανοστασίου των σκαφών
αναψυχής άνω των 24μ.
Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις
και πρακτικές δεξιότητες στις τρεις βασικές
θεματικές κατηγορίες που αφορούν στην ορθή
άσκηση των καθηκόντων τους, και οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• ναυτική μηχανολογική θεωρία
• σ
 υντήρηση του συνόλου
του εξοπλισμού μηχανοστασίου

Α Κ Α Δ ΗΜ ΙΑ SU PERYA CH T

• μ
 οντέλα και μεθόδοι διάγνωσης
και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων
διαφόρων τύπων μηχανών σκαφών
αναψυχής

Yacht Interior Specialist
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

Ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση του εσωτερικού πληρώματος είναι εξαιρετικά σημαντικά για την
επιτυχή παροχή του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
που ζητώνται από την εξόχως απαιτητική πελατεία
των σκαφών αναψυχής (superyacht). Το πρόγραμμα
κατάρτισης Yacht Interior Specialist στοχεύει στο να
παράσχει στους συμμετέχοντες μία ξεχωριστή δέσμη
δεξιοτήτων, η οποία συνδυάζει τις αρχές παροχής
υπηρεσιών 7 αστέρων και τη διαχείριση εξοπλισμού,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• G.U.E.S.T. 1
• Special event planning
• Teambuilding & communication
skills
• Introduction to wire & rope
handling
• Introduction to yacht wellness
& massage treatment
• Introduction to beauty therapy
• RYA VHF
• RYA Powerboat (Level 2)

με τις προχωρημένες υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν κατόπιν ζήτησης σε ένα σκάφος αναψυχής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος,
οι Yacht Interior Specialists θα έχουν προωθημένο
ρόλο σε σχέση με τους καμαρώτους και, συνεπώς,
προβάδισμα στην αγορά εργασίας.

G.U.E.S.T. / Junior Steward CoC
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης G.U.E.S.T. που παρέχεται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι σχεδιασμένο από την G.U.E.S.T. και οδηγεί σε μία
διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Στόχος του
προγράμματος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων
επαγγελματιών θαλαμηπόλων, που θα είναι σε
θέση να προσφέρουν υπηρεσίες 7* στο ιδιαίτερα
απαιτητικό περιβάλλον των Σκαφών Αναψυχής.
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και
πρακτικές δεξιότητες στις τρεις βασικές θεματικές
κατηγορίες που αφορούν στην ορθή άσκηση των
καθηκόντων τους, και οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Δ
 ιαχείριση Εσωτερικού Χώρου
σε Σκάφη Αναψυχής

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν
τις βασικές αρχές που διέπουν την προσφορά
υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων στον ιδιαίτερο
κλάδο των Σκαφών Αναψυχής, να αντιλαμβάνονται την αλυσίδα διοίκησης και την εθιμοτυπία
συνάντησης και αλληλεπίδρασης με επισκέπτες
από διαφορετικούς πολιτισμούς και περιοχές του
κόσμου, να εφαρμόσουν σωστούς χειρισμούς για
την προστασία της ασΦάλειας των τροφίμων, μεθόδους σωστού σερβιρίσματος και αρχές ορθής
οροφοκομίας. Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη
της εκπαίδευσης των Θαλαμηπόλων Σκαφών
Αναψυχής, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει δια-

• Υπηρεσίες Επισιτισμού
σε Σκάφη Αναψυχής

μορφώσει ειδικό Hospitality Centre, το οποίο περι-

• Οινολογία & Ανάμιξη Ποτών

Μπαρ, Εγκαταστάσεις Κουζίνας και Περιβάλλον

λαμβάνει Προσομοιωτή Δωματίου, Προσομοιωτή
Προσομοίωσης Σέρβις (Fine Dining).

Α Κ Α Δ ΗΜ Ι Α SUP ERYA C H T

ΑΚ ΑΔΗ ΜΙΑ SUPERYACH T

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Deck Hand (Ναύτης)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

Όλα τα μέλη του πληρώματος σε ένα superyacht
πρέπει να ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές επαγγελματισμού και προσήλωσης στις παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών, και οι ναύτες δεν αποτελούν εξαίρεση.
Τα καθήκοντα ενός ναύτη περιλαμβάνουν από τον
καθαρισμό και την ορθή συντήρηση του εξοπλισμού
του σκάφους, μέχρι την υποστήριξη στις διαδικασίες
ελλιμενισμού και πρόσδεσης, αλλά και στις υπηρεσίες
προς τους πελάτες εφόσον ζητηθεί. Το πρόγραμμα
κατάρτισης Deck Hand στοχεύει στο να αναπτύξει
στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και γνώσεις
που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του ρόλου τους, και, παράλληλα, στο να
τους διευρύνει τον ορίζοντα σκέψης, ώστε να μπορούν να λειτουργούν δημιουργικά, με ήθος και θετική

Yacht Chef
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

Το πρόγραμμα YACHT CHEF είναι κατάλληλο για
τους σεφ που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον
χώρο του yachting. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να
αναδείξει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν με
επιτυχία στο ρόλο του σεφ σε ένα σκάφος αναψυχής,
όπως η σωστή παρουσίαση των πιάτων, η δημιουργία
ποικιλίας, η ικανότητα ανάπτυξης νέων συνταγών,
η εκτέλεσή τους με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα, η αποτελεσματική διαχείριση χώρου και
προμηθειών, κλπ.

προσέγγιση στον χώρο εργασίας τους.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Introduction to the superyacht
industry
• Provisioning, loading and storing
• Guest chef / crew cook
• Familiarization with
international cuisine
• Special dietary requirements
• Creating an ‘a la carte’ menu
• Time management
• Extensive workshop in full
menu preparation

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Introduction to the superyacht
industry
• Deck hand course
• STCW basic safety training
& proficiency in security
awareness
• RYA VHF
• RYA Powerboat (Level 2)
• Teambuilding &
communication skills
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
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Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
έχει αναγνωριστεί ως κέντρο εκπαίδευσης από την RΥΑ
και προσφέρει τα προγράμματα ναυτικής εκπαίδευσης
του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οργανισμού.

α προγράμματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική εκπαίδευση, όσο
και πρακτική κατάρτιση, και καλύπτουν όλες τις πτυχές ασφαλούς
χειρισμού και πλοήγησης σκαφών αναψυχής. Είναι προγράμματα

σχεδιασμένα για επαγγελματίες ναυτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν
τις δεξιότητες τους και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Tα προγράμματα YACHTMASTER
Τα Πιστοποιητικά Ικανότητας “Yachtmaster” της RYA είναι διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα και απευθύνονται σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, οι
οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν εμπειρία και ικανότητα διακυβέρνησης σε
σκάφη χωρητικότητας έως 200 GT. Η σημασία τους για την επαγγελματική
πορεία και ανέλιξη ενός καπετάνιου σκαφών αναψυχής είναι μεγάλη, καθώς
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων προγραμμάτων της RYA, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει στους κατόχους των διπλωμάτων τη μοναδική
στην Ελλάδα δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
που οδηγούν στην απόκτηση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Certificate
of Competency), το οποίο εκδίδεται απευθείας από την MCA.

Tα προγράμματα POWERBOAT
Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται είτε σε επαγγελματίες, μέρος
της εργασίας των οποίων είναι η χρήση των ταχυπλόων σκαφών, είτε σε
ερασιτέχνες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε όλες τις πτυχές του ασφαλούς

RYA

χειρισμού και της πλοήγησης των Powerboats.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ RYA
RYA

Yachtmaster Coastal
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

Yachtmaster Offshore
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

Yachtmaster Ocean
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

To Πιστοποιητικό Ικανότητας “Yachtmaster

To Πιστοποιητικό Ικανότητας “Yachtmaster

To Πιστοποιητικό Ικανότητας “Yachtmaster Ocean”

Coastal” δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα

Offshore” δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα

δίνει στους κατόχους τη δυνατότητα διακυβέρ-

διακυβέρνησης σκαφών χωρητικότητας έως 200

διακυβέρνησης σκαφών χωρητικότητας έως 200

νησης σκαφών χωρητικότητας έως 200 GT χωρίς

GT σε απόσταση μέχρι και 24 μίλια από την ακτή.

GT σε απόσταση μέχρι και 150 μίλια από την ακτή.

περιορισμό μιλίων.

Θεωρητική προετοιμασία

Θεωρητική προετοιμασία

Θεωρητική προετοιμασία

Τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 50 ωρών πραγ-

Τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 50 ωρών πραγ-

Τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 40 ωρών πραγ-

ματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της σχολής

ματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της σχολής

ματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της σχολής

και ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων.

και ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων.

και ολοκληρώνονται σε διάστημα 3 εβδομάδων.

Με την ολοκλήρωση της θεωρίας υπάρχει η δυ-

Με την ολοκλήρωση της θεωρίας υπάρχει η δυ-

Με την ολοκλήρωση της θεωρίας υπάρχει η δυ-

νατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού RYA/

νατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού RYA/

νατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού RYA/

MCA Yachtmaster Coastal Shorebased Course

MCA Yachtmaster Offshore Shorebased Course

MCA Yachtmaster Ocean Shorebased Course

Completion Certificate.

Completion Certificate.

Completion Certificate κατόπιν γραπτών εξετά-

Πρακτική προετοιμασία

Πρακτική προετοιμασία

Τα πρακτικά μαθήματα διάρκειας 2 ημερών γίνονται

Τα πρακτικά μαθήματα διάρκειας 2 ημερών γίνονται

Είδος εξέτασης

στα εκπαιδευτικά σκάφη της σχολής, στα οποία

στα εκπαιδευτικά σκάφη της σχολής, στα οποία

Γραπτή και προφορική

διενεργείται και η εξέταση.

διενεργείται και η εξέταση.

Είδος εξέτασης
Πρακτική (σε σκάφος)

Είδος εξέτασης
Πρακτική (σε σκάφος)

σεων στη σχολή.

*Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού παρακολούθησης
“RYA/MCA Yachtmaster Ocean Shorebased Course
Completion Certificate” εξαιρούνται επιπλέον γρα-

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

•Ε
 λάχιστη απαιτούμενη εμπειρία:
800 μίλια, 30 ημέρες, 2 ημέρες ως κυβερνήτης,
12 ώρες τη νύχτα (αν είστε κάτοχος πιστοποιητικού
Coastal Skipper αυτό μειώνεται σε 20 ημέρες,
2 ημέρες ως κυβερνήτης, 400 μίλια, 12 ώρες νύχτα)

•Ε
 λάχιστη απαιτούμενη εμπειρία: 2500 μίλια,
50 ημέρες, 2 ημέρες ως κυβερνήτης

•Π
 ιστοποιητικό ικανότητας “Yachtmaster Offshore”
ή “Officer of the Watch - Yachts less than 3000GT”

• Ικανοποιητική γνώση αγγλικής γλώσσας

• Ικανοποιητική γνώση αγγλικής γλώσσας

70

• Ικανοποιητική γνώση αγγλικής γλώσσας

RYA

πτών εξετάσεων

RYA

Powerboat Επίπεδο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μέρες

Advanced Powerboat
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μέρες*
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ RYA
Χρήση συστήματος
ραδιοεπικοινωνίας
μικρής εμβέλειας
(GMDSS SRC)

Το Powerboat Επίπεδο 2 παρέχει τις δεξιότητες και

Το πρόγραμμα “Advanced Powerboat” παρέχει την

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε

τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση του

απαραίτητη εκπαίδευση για την ορθή και ασφαλή

όλα τα μέλη ενός πληρώματος και παρέχει στους

ταχυπλόου σκάφους σε γνώριμα νερά κατά τη διάρ-

διακυβέρνηση ενός ταχυπλόου σκάφους σε γνώριμα

υποψηφίους τις γνώσεις και δεξιότητες που

κεια ημερήσιων πλόων και αποτελεί προαπαιτούμενο

νερά κατά τη διάρκεια ημερήσιων και νυχτερινών

απαιτούνται για την ορθή χρήση του συστήματος

για την απόκτηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού

πλόων και αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτη-

ραδιοεπικοινωνιών ενός σκάφους.

Ικανότητας (ICC).

ση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ικανότητας (ICC).
*Συμπεριλαμβανομένης και μίας νυχτερινής
εκπαίδευσης

• Απαιτούνται γνώσεις και εμπειρία στο χειρισμό ταχυπλόου
σκάφους επιπέδου Powerboat 2

Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία
Καμία
Εκπαίδευση
Διαδικτυακά με χρήση κωδικού που παρέχεται
από τη σχολή
Εξέταση
Γραπτή και πρακτική
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RYA

• Ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ο Β ΟΥΛ Ι Ε Σ

Ο Θ Ε Σ Μ ΟΣ
S H IPPIN G L E A D E R S
IN R ES IDE N C E

Τ

ο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους
φοιτητές και την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών
του χώρου στης ναυτιλίας, καινοτομεί για ακόμα μία φορά με

τη δημιουργία του θεσμού “SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE”. Στο
πλαίσιο του θεσμού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξενεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ηγετικές φυσιογνωμίες και εξέχουσες
προσωπικότητες του κλάδου της Ναυτιλίας, οι οποίοι μοιράζονται την
πολυετή εμπειρία τους, τόσο με το φοιτητικό, όσο και με το ευρύ κοινό.
Οι φιλοξενούμενες διαλέξεις κάθε φορά αφορούν ένα διαφορετικό θέμα,
το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη ναυτική
πραγματικότητα, αλλά και με τις τελευταίες εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο παγκοσμίως.
Οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του θεσμού διεξάγονται
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον Πειραιά
μία φορά κάθε μήνα και τα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνουν από
την ανθεκτικότητα (Resilience) των σύγχρονων ναυτικών και τη διαδικασία επιθεωρήσεων στα δεξαμενόπλοια (Vetting), μέχρι τις εθελοντικές
πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την
διαχείριση αξιώσεων (claims) που προκύπτουν από την αθέτηση των
όρων των ναυλοσυμφώνων.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει την τιμή και χαρά να φιλοξενεί στις
των σημαντικότερων ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων,
και να δίνει στους σπουδαστές μία σημαντική ευκαιρία εμπλουτισμού των
γνώσεών τους με θέματα που δεν άπτονται του άμεσου ακαδημαϊκού περιεχόμενου των σπουδών τους, αλλά τους διευρύνουν τον ορίζοντα σκέψης.

EK Π Α ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚ Ε Σ Π ΡΩΤΟ ΒΟΥΛ ΙΕ Σ

διαλέξεις του θεσμού “SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE” εκπροσώπους
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EK Π ΑΙΔΕΥ Τ ΙΚ Ε Σ Π ΡΩΤΟ ΒΟΥΛ ΙΕ Σ
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ο Β ΟΥΛ Ι Ε Σ

ΤΟ ΔΙ ΕΘΝΕ Σ
Σ ΥΝΕ Δ ΡΙ Ο ΝΑΥ Τ Ι ΚΗ Σ
Ε ΚΠ ΑΙ ΔΕ Υ ΣΗ Σ

Η

Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργανώνει
κάθε χρόνο το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης, που
στόχο έχει να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την εκπαί-

δευση των σύγχρονων επαγγελματιών της θάλασσας.
Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των τάσεων στη Ναυτιλιακή Εκπαίδευση και στον κλάδο της Ναυτιλίας γενικότερα, το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο διοργάνωσε το 2022 Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Η 4η κατά σειρά διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
Ναυτικής του Ακαδημίας, στο πλαίσιο της έκθεσης «Ποσειδώνια 2022»,
στο Metropolitan Expo, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες και
κορυφαία διευθυντικά στελέχη από τον εγχώριο και διεθνή ναυτιλιακό
κλάδο. Με κεντρικό́ θέμα “The Impact of Geopolitics on the Future of
Shipping”, το Συνέδριο ανέδειξε την επίδραση θεμάτων γεωπολιτικής
σημασίας, στον τρόπο που διαμορφώνεται το μέλλον της Ναυτιλίας,
θέτοντας στο επίκεντρο τις προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική
κρίση στις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας για εξάλειψη των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Οι ενδιαφέρουσες ομιλίες και παρουσιάσεις προσέλκυσαν δεκάδες επαγγελματίες και φοιτητές από́ τον χώρο της Ναυτιλίας, ενώ́ η διοργάνωση
του Συνεδρίου για τέταρτη χρονιά́ με επιτυχία και πλήθος συμμετοχών, το
Κοινότητας γύρω από́ θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

καθιστούν πλέον σταθμό́ για την ενημέρωση της Ελληνικής Ναυτιλιακής
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Η Ναυτική Ακαδηµία
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
αλλάζει τα δεδοµένα
Σε µια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Μέ γαρο

προσφορά του στον χώρο της Ναυτιλίας, βάσει

Μουσικής Αθηνών πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη

του επίσηµου τελετουργικού αναγόρευσης που

πρώτη παρουσίαση της Ναυτικής Ακαδηµίας του

ισχύει στην έδρα του Πανεπιστηµίου.

Μητροπολιτικού Κολλεγίου, της µόνης ολοκλη-

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε σε

ρωµένης πρότασης σπουδών υψηλής ποιότητας

συνεργασία µε την παγκοσµίως κορυφαία ναυτι-

στη Ναυτιλία στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε

κή ακαδηµία Warsash School of Maritime Science

την παγκοσµίως κορυφαία ναυτική ακαδηµία του

and Engineering του Solent University µε ιστορία

Solent University µε έδρα το Southampton της Μ.

70 ετών, µε στόχο να προσφέρει ολοκληρωµένη

Βρετανίας. Η Ναυτική Ακαδηµία στεγάζεται στις

Ναυτική και Ναυτιλιακή Εκπαίδευση µε διεθνή

νέες εγκαταστάσεις 3.500m² του Μητροπολιτικού

προοπτική. Η νέα ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ καλύπτει

Κολλεγίου, στην καρδιά του Πειραιά. Παρουσία

όλο το εύρος της ναυτικής εκπαίδευσης, αρχίζο-

πεντακοσίων και πλέον προσκεκληµένων, µεταξύ

ντας από αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού

των οποίων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-

(πλοιάρχους και µηχανικούς), αξιωµατικούς και

τικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο

πληρώµατα Yacht και Superyacht και συνεχίζοντας

Τοµεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

µε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα

της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης,

σπουδών στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ο Δήµαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, πλοιο-

και Διοίκηση Λιµένων. Επιπλέον, έχει συνάψει συ-

κτήτες και στελέχη των µεγαλύτερων ναυτιλιακών

νεργασία µε τον Professional Yachting Association

οµίλων παγκοσµίως, θεσµικοί φορείς και εκπρόσω-

(PYA) για την παροχή εξειδικευµένων πιστοποιή-

ποι Επιµελητηρίων, ακαδηµαϊκοί και εκπρόσωποι

σεων µε διεθνή αναγνώριση στον χώρο του Yacht

του Τύπου και του πολιτισµού, το Μητροπολιτικό

και Superyacht.
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Κολλέγιο γιόρτασε την έναρξη µιας νέας εποχής

Η ίδρυση της ιδιωτικής Ναυτικής Ακαδηµίας

για την ιδιωτική εκπαίδευση, ολοκληρώνοντας

σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για το Μητροπολιτικό

ένα µεγαλόπνοο έργο στρατηγικής σηµασίας, το

Κολλέγιο και την ελληνική εκπαίδευση, δίνοντας

οποίο προετοιµαζόταν µε πολύ προσεκτικά βήµατα

τη δυνατότητα στους νέους να φοιτήσουν σε µία

τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας στη διαµόρφωση

από τις καλύτερες ναυτικές ακαδηµίες του κόσµου,

µιας κοινής στρατηγικής µεταξύ των δυο ιδρυµάτων

χωρίς να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Αρωγοί σε

που να δικαιολογεί το µέγεθος και τη φήµη τους.

αυτή την προσπάθεια είναι όλοι οι µεγάλοι εφο-

Επίτιµος προσκεκληµένος της βραδιάς ήταν ο

πλιστικοί όµιλοι και οι ναυτιλιακές εταιρίες που

captain Παναγιώτης Τσάκος, Ιδρυτής και Πρόε-

µε ενθουσιασµό υποστήριξαν την προσπάθεια του

δρος της TSAKOS GROUP, στον οποίο το Solent

Μητροπολιτικού Κολλεγίου και οι οποίοι τίµησαν

University απένειµε τιµητικό Διδακτορικό τίτλο στον

µε την παρουσία τους τον εκπαιδευτικό οργανισµό

τοµέα της ναυτικής εκπαίδευσης για την πολύτιµη

στη σηµαντική αυτή βραδιά.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ε Κ ΔΗΛ Ώ ΣΕ Ι Σ – Ε Π ΙΣ ΚΈ Ψ Ε ΙΣ

ΣΕΧΟ
Κ ΔΛ Η ΛΝΩΑΥ
Σ ΕΤΙΙΛΣ ΙΑΣ
- Ε—
Π Ι ΣΠΚΡΟ
Ε ΨΠ ΕΤ ΥΙ ΣΧ ΙΑΚ Α / ΜΕ ΤΑΠ Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο στις
Ημέρες Θάλασσας 2022
του Δήμου Πειραιά

Εκπαιδευτική επίσκεψη
των φοιτητών της Σχολής
Ναυτιλίας στο λιμάνι της
Ελευσίνας

Διάλεξη από τον Διευθ.
Σύμβουλο Οργανισμού Λιμένα
Ελευσίνας για τους φοιτητές
της Σχολής Ναυτιλίας

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε στα Πο-

Στηρίζοντας τον Δήμο Πειραιά όπου εδρεύει το

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε εκπαι-

Η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

σειδώνια 2022 με δικό του εκθεσιακό περίπτερο.

Campus Πειραιά, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

δευτική επίσκεψη (field trip) για τους φοιτητές της

προσκάλεσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Οργανι-

Εκεί, εκπρόσωποι της Σχολής Ναυτιλίας και της

συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή «Ημέρες Θάλασ-

Σχολής Ναυτιλίας από τα Campuses Πειραιά και

σμού Λιμένα Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), Υποναύαρχο

Ναυτικής Ακαδημίας ήταν στη διάθεση του κοινού

σας» 2022, με τη δράση “Be Captain for a day”.

Αμαρουσίου, στις εγκαταστάσεις του λιμένα Ελευ-

Λ.Σ. (ε.α.), Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Πολιτικό

και παρείχαν πληροφορίες και ολοκληρωμένη ενη-

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε την ευκαιρία σε ενδια-

σίνας. Οι φοιτητές συμμετείχαν σε ξενάγηση στους

Μηχανικό Ε.Μ.Π., κ. Απόστολο Καμαρινάκη για μια

μέρωση για το εύρος των προγραμμάτων σπουδών

φερόμενους και επισκέπτες να «ταξιδέψουν» σε

χώρους και τις αποβάθρες του λιμένα Ελευσίνας στη

εξειδικευμένη διάλεξη για τους δευτεροετείς και

της Σχολής Ναυτιλίας, καθώς και τις πιστοποιήσεις

πραγματικά λιμάνια με «όχημα» έναν από τους

διάρκεια της οποίας παρακολούθησαν αναλυτική

τριτοετείς φοιτητές με θέμα το λιμάνι της Ελευσίνας.

που μας καθιστούν το μεγαλύτερο κέντρο ναυτικής

πλέον προηγμένους προσομοιωτές γέφυρας. Οι

παρουσίαση των λειτουργιών και διαδικασιών που

Στη διάρκεια της διάλεξης του ο κ. Καμαρινάκης

και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ν. Ευρώπη.

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία

εκτελούνται. Ακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες

ανέλυσε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση,

συναρπαστική εμπειρία πλοήγησης μέσω της χρή-

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού

ανάπτυξη και διαχείριση λιμένων και ναυτιλιακών

σης του Προσομοιωτή Γέφυρας (Full Mission Bridge

Λιμένος Ελευσίνας, κ. Καμαρινάκη Απόστολο, κα-

δραστηριοτήτων γενικότερα, εστιάζοντας στην

Simulator) που βρίσκεται στα εργαστήρια της Ναυ-

θώς και από άλλα στελέχη του ΟΛΕ ΑΕ οι οποίες

περίπτωση του λιμένα της Ελευσίνας. Στο τέλος

τικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων ναυτιλιακού

της διάλεξής του, ανέλυσε παραμέτρους που προ-

και λιμενικού ενδιαφέροντος. Η επίσκεψη ολοκλη-

έκυψαν από ερωτήματα των φοιτητών.

83

Δυναμική παρουσία
του Μητροπολιτικού
Κολλεγίου στα
Ποσειδώνια 2022

ρώθηκε με την επίλυση αποριών που εξέφρασαν οι
ΣΕΧΚΟΔΛΗΗΛ ΩΝΣΑΥ
Ε ΙΤΣΙ Λ- Ι ΕΑ ΠΣ Ι —
Σ Κ ΕΠΨΡΕΟΙ ΠΣ Τ Υ Χ Ι Α Κ Α / Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

φοιτητές στο τέλος των εκπαιδευτικών διαλέξεων.
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Σ ΧΟ Λ Η Ν ΑΥ Τ ΙΛ ΙΑΣ — Π ΡΟ Π Τ Υ Χ ΙΑΚ Α / ΜΕ ΤΑΠ Τ Υ Χ ΙΑΚ Α Π ΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Online σεμινάριο
“The Suez Canal and the
grounding of the Ever Given” για
φοιτητές της Σχολής Ναυτιλίας

Επίσκεψη των φοιτητών
του Τμήματος Εμποροπλοιάρχων
στο πλωτό μουσείο
HELLAS LIBERTY

Ο Δήμαρχος Πειραιά,
Γιάννης Μώραλης,
στη Ναυτική Ακαδημία του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με πρωτοβουλία της

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του

Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

συμμετείχε στο CAREER4SEA Virtual Forum 2021. Το

Σχολής Ναυτιλίας, διοργάνωσε διάλεξη με τίτλο

προγράμματος σπουδών BSc (Hons) Marine

είχε την τιμή να υποδεχτεί τον Δήμαρχο Πειραιά, κ.

Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκπροσώπησε η Business

“The Suez Canal and the grounding of the Ever

Operations Management το οποίο προσφέρεται

Γιάννη Μώραλη, στο πλαίσιο της δράσης Be Captain

Development Executive της Σχολής Ναυτιλίας και

Given. Lessons to be learnt” και ομιλήτρια την Dr.

στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, σε συνεργασία με

for a Day. Τον κ. Μώραλη υποδέχτηκαν και ξενά-

της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού

Ana Casaca. Η Dr. Ana Casaca είναι ιδρυτής του

το Solent University, και είχε αμιγώς εκπαιδευτικό

γησαν στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια της

Κολλεγίου, κα Βίκυ Αποστολοπούλου, που ήταν

“World of Shipping Portugal” International Research

χαρακτήρα. Μέσω της επίσκεψης, οι φοιτητές

Ναυτικής Ακαδημίας ο Πρόεδρος του Μητροπολι-

ανάμεσα στους εκλεκτούς ομιλητές του Συνεδρίου.

on Maritime Affairs και εξειδικευμένη συνεργάτης

της Ναυτικής Ακαδημίας είχαν την ευκαιρία να

τικού Κολλεγίου, κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, και

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) σε θέματα

γνωρίσουν έναν ιστορικό τύπο πλοίου με μεγάλη

ο Επικεφαλής της Ναυτικής Ακαδημίας και μέλος

θαλάσσιων μεταφορών.

επιρροή στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, ενώ

του Δ.Σ. του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Ρωμανός

η διαδικασία της ξενάγησης τους έδωσε τη δυνα-

Ροδόπουλος. Στη διάρκεια της ξενάγησής του στο

τότητα να γνωρίσουν καλύτερα τόσο την έννοια

Campus, ο Δήμαρχος Πειραιά είχε την ευκαιρία να

του πλοίου, όσο και τους επιμέρους χώρους του

παρευρεθεί στην αίθουσα του Προσομοιωτή Γέφυ-

και, με αυτόν τον τρόπο, να αποκτήσουν μια πρώτη

ρας DNV-A 240° της TRANSAS και να δοκιμάσει

επαφή με το αντικείμενο το οποίο διδάσκονται. Τους

τις ικανότητες του στη διακυβέρνηση ενός πλοίου.
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Το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο Χορηγός στο
Career 4 Sea
Virtual Forum 2021

φοιτητές υποδέχτηκε και ξενάγησε στους χώρους
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε
ομιλία και παρουσίαση για την ιστορία του πλοίου
και τη συμβολή των πλοίων Liberty στην ελληνική
εμπορική ναυτιλία.
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του πλωτού μουσείου ο Cpt. Βαγγέλης Κούζιλος.
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και µέλη ιστορικών Ναυτιλιακών οικογενειών της
Ύδρας. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου,

Το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο στο 8ο
Ναυτιλιακό Συνέδριο

Ναυπλίου. Το Mediterranean Yacht Show αποτελεί
µια πρωτοβουλία µε αποκλειστικό στόχο τη διεθνή

ο Καθηγητής Ντίνος Αρκουµάνης, Πρόεδρος του

Η Σχολή Ναυτιλίας παρευρέθηκε στο 8ο Ναυτι-

προώθηση του ελληνικού θαλάσσιου τουρισµού

Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του Μητροπολιτικού

λιακό Συνέδριο που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο

υψηλών προδιαγραφών. Η διοργάνωση πραγµα-

Κολλεγίου, ήταν από τους βασικούς εισηγητές στην

Ναυτιλιακών και Οικονοµικών Μελετών και η

τοποιείται από τον Ελληνικό Σύνδεσµο Θαλάσσιου

Ενότητα ΙΙ του Συνεδρίου για την Επιχειρησιακή

εφηµερίδα Maritime Economies, µε θέµα “Shipping

Τουρισµού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρι-

Στρατηγική στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Finance & Capital Markets: Shipping as Private or

σµού, µε την υποστήριξη του Δήµου Ναυπλιέων

Listed? The Shipping Finance Alternatives in 2017”.

και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ου συµµετείχε δυναµικά στα Ποσειδώνια 2018, τη

Η Σχολή Ναυτιλίας
στο 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

σηµαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσµο. Με

Οι φοιτητές της Σχολής Ναυτιλίας παρακολού-

ρουσες παρουσιάσεις και οµιλίες διακεκριµένων

ένα επιβλητικό περίπτερο στο Athens Metropolitan

θησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά το 10ο Διεθνές

επιστηµόνων και στελεχών του ναυτιλιακού κλά-

Expo όπου πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλω-

Ναυτιλιακό συνέδριο, το οποίο πραγµατοποιήθηκε

δου, µε θεµατολογία που αφορούσε κυρίως στη

ση της ναυτιλίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

στο συνεδριακό κέντρο του πολεµικού µουσεί-

χρηµατοδότηση στον κλάδο της Ναυτιλίας και

παρουσίασε τη νεοϊδρυθείσα Ναυτική Ακαδηµία,

ου. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο

στις Διεθνείς Αγορές.

σε συνεργασία µε την παγκοσµίως κορυφαία ναυ-

Ναυτιλιακών Μελετών και η εφηµερίδα MARITIME

τική ακαδηµία του Solent University µε έδρα το

ECONOMIES.

Η Ναυτική Ακαδηµία του Μητροπολιτικού Κολλεγί-

που βρίσκονται αυτές τις ηµέρες στην πόλη του

Το Συνέδριο διοργανώνεται σε ετήσια βάση και
φέτος πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens
Hilton, στα πλαίσια του Money Show. Οι φοιτητές
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εκπρόσωποι εταιρειών, σύµβουλοι, ακαδηµαϊκοί

Επίσκεψη της Σχολής Ναυτιλίας
στον Όµιλο Εταιρειών ΤΣΑΚΟΣ

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέ-

Η Ναυτική Ακαδηµία
στο 5ο Mediterranean
Yacht Show στο Ναύπλιο
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Southampton. Στο πλαίσιο των επίσηµων εγκαινίων

Η θεµατική κινήθηκε γύρω σπό τη Ναυτιλιακή

της έκθεσης, η Υπουργός Ναυτιλίας του Ηνωµένου

Χρηµατοδότηση. Πιο συγκεκριµένα, το θέµα του

Βασιλείου κα Nusrat Ghani και η Πρέσβης της ίδιας

συνεδρίου ήταν το εξής: ‘’Shipping as private or

χώρας στην Ελλάδα, κα Kate Smith, επισκέφθηκαν

listed? The Shipping Finance alternatives in 2018”.

ΤΣΑΚΟΣ [TSAKOS GROUP OF COMPANIES]. Κατά

το περίπτερο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έλαβαν χώρα

τη διάρκεια της επίσκεψης, ξεναγήθηκαν σε όλα τα

ενηµερώθηκαν για τη νέα Ναυτική Ακαδηµία που

παρουσιάσεις και συζητήσεις από Διευθυντικά

τµήµατα της επιχείρησης και ενηµερώθηκαν ανα-

ξεκινά τη λειτουργία της στην καρδιά του Πειραιά.

Στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών και διε-

λυτικά σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας τους από

θνών χρηµατοπιστωτικών οίκων, εξειδικευµένων

Η Σχολή Ναυτιλίας
στο 8o ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΔΡΑΣ

διευθυντικά στελέχη του οµίλου. Η Εταιρεία ΤΣΑΚΟΣ

στη ναυτιλιακή χρηµατοδότηση. Οι φοιτητές του

Α.Ε. ιδρύθηκε στον Πειραιά, από τον πλοίαρχο Πα-

Μητροπολιτικού Κολλεγίου συµµετείχαν στο συ-

ναγιώτη Ν. Τσάκο το 1970 και σήµερα διαχειρίζεται

νέδριο υποβάλλοντας ερωτήσεις στους οµιλητές

έναν διαφοροποιηµένο στόλο που αποτελείται από

Η Σχολή Ναυτιλίας συµµετείχε στο 8ο Ναυτιλι-

για καίρια θέµατα που αφορούν τη Ναυτιλιακή

δεξαµενόπλοια, πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκι-

ακό Συνέδριο Ύδρας µε τίτλο “Money Talks But

Χρηµατοδότηση, καθώς και τη συµβολή των δι-

Η Ναυτική Ακαδηµία του Μητροπολιτικού Κολλε-

βωτίων και ξηρού φορτίου και αυτή την περίοδο

Wealth Whispers”, το οποίο πραγµατοποιήθηκε

εθνών χρηµατιστηρίων στην χρηµατοδότηση της

γίου συµµετείχε ως εκθέτης στο 5ο Mediterranean

αριθµεί 69 σκάφη, περίπου 6,7 εκατοµµυρίων τό-

στο ιστορικό νησί της Ύδρας και διοργανώνεται

Ελληνικής Ναυτιλίας. Η συµµετοχή των φοιτητών

Yacht Show στο Ναύπλιο, τη µεγαλύτερη σε αριθµό

νων. Ταξινοµείται µεταξύ των τριών µεγαλύτερων

σε ετήσια βάση από την Αδελφότητα Υδραίων Αθη-

στο συνέδριο ήταν µια ευκαιρία για σηµαντικές

συµµετοχών έκθεση Yachting διεθνώς. Την έκθεση

ελληνικών εταιρειών διαχείρισης πλοίων και είναι

νών. Στο συνέδριο συµµετείχαν κορυφαίοι Έλληνες

γνωριµίες µε στελέχη του κλάδου της Ναυτιλίας,

παρακολουθούν περισσότεροι από 400 εµπορικοί

µια από τις δέκα µεγαλύτερες εταιρείες δεξαµενο-

εφοπλιστές, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που

καθώς και για την ανάπτυξη εποικοδοµητικού

επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσµο, ενώ η θέα

πλοίων στον κόσµο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια ο

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ναυτιλίας,

διαλόγου µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

των σκαφών αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες

όµιλος τετραπλασίασε τον στόλο του.

Οι φοιτητές της Σχολής Ναυτιλίας πραγµατοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον όµιλο εταιριών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Η Ναυτική Ακαδηµία
στα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018

εκδήλωση απευθυνόταν στο ευρύ Ναυτιλιακό κοινό

Οι φοιτητές της Σχολής Ναυτιλίας παρακολούθησαν

και κατά τη διάρκειά της έλαβαν χώρα παρουσιάσεις

το 2017 Green 4 Sea Conference, το οποίο πρα-

και συζητήσεις από φορείς της εταιρίας αλλά και

γµατοποιήθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου. Το συνέδριο

από συνεργάτες της, Διεθνών Οίκων που ασχολού-

απευθυνόταν σε όλες τις εταιρείες και τα άτοµα

νται µε τη Ναυτιλία. Οι παρευρισκόµενοι είχαν την

που ενδιαφέρονται για την Αειφόρο Ναυτιλία και

ευκαιρία να ανακαλύψουν ποια είναι τα πραγµατικά

την Πράσινη Τεχνολογία και υποδέχτηκε περισσό-

επιχειρηµατικά οφέλη που παρέχονται µέσω της

τερους από 1.000 συνέδρους και 450 εταιρίες από

τεχνολογικής καινοτοµίας και της αφοσίωσης στις

τον κλάδο της Ναυτιλίας (ασφάλεια, ναυλώσεις,

θεµελιώδεις αξίες της ναυτιλιακής κοινότητας: Έµ-

τεχνικές εταιρίες). Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία

πνευση, συνεργασία και αποτελεσµατικότητα. Οι

να γνωριστούν και να συνοµιλήσουν µε εξέχουσες

φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να

προσωπικότητες της Ελληνικής Ναυτιλίας, µεταξύ

συνοµιλήσουν µε εξέχουσες προσωπικότητες του

των οποίων και µε τον πλοιοκτήτη κ. Αντώνη Μαυ-

επιχειρηµατικού χώρου της Ελληνικής Ναυτιλίας.

ρακάκη της Mayamar Shipping Enterprises.

Το συνέδριο είχε επετειακό χαρακτήρα αλλά και
συµβολική διάσταση, αφού το 2017 ανακηρύχτηκε

Η Ναυτική Ακαδηµία
στο 17ο EAST MED YACHT
SHOW στον Πειραιά

ως «Έτος Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας».

συµµετείχε ως εκθέτης στο 17ο EAST MED YACHT

Εγκαίνια της Σχολής
Ναυτιλίας στη Διεθνή Έκθεση
«Ποσειδώνια 2016»

SHOW, µία από τις πιο σηµαντικές, προβεβληµένες

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ανακοίνωσε την ίδρυση

και µε κύρος διοργανώσεις που διεξάγονται στον

Σχολής Ναυτιλίας, σε συνεργασία µε το Southampton

Πειραιά. Το East Med Yacht Show φιλοξενήθηκε για

Solent University, στη µεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση

τρίτη χρονιά στην Μαρίνα Ζέας, αποσκοπώντας

Ναυτιλίας «Ποσειδώνια 2016», σε κοινή συνέ-

στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στα

ντευξη τύπου από τον κ. Κωνσταντίνο Ροδόπουλο,

σκάφη αναψυχής, στην προώθηση και τόνωση του

Πρόεδρο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και τον

ποιοτικού θαλάσσιου τουρισµού και στην καθιέρωση

Prof. John Chudley, Provost της Warsash Maritime

της Ελλάδας, και πιο συγκεκριµένα του Πειραιά,

Academy στο Southampton Solent University. Τα

ως διεθνή τουριστικό προορισµό. Την έκθεση επι-

εγκαίνια τίµησαν µε την παρουσία τους διακεκριµένες

σκέπτονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 5.000 άτοµα.

προσωπικότητες από το διεθνή ακαδηµαϊκό χώρο

Η Ναυτική Ακαδηµία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

και τη βιοµηχανία της Ναυτιλίας. Μεταξύ αυτών,

Η Σχολή Ναυτιλίας
στο Διεθνές ναυτικό συνέδριο
της Setel Hellas

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Ε Σ Υ Π ΟΣ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Σ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ώ Ν
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Ίδρυµα Αικατερίνη Λασκαρίδη στον Πειραιά. Η

το «παρών» έδωσαν ο Prof. Dinos Arcoumanis
FREng – Πρόεδρος του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, o Prof. David Rhind
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Οι φοιτητές της Σχολής Ναυτιλίας παρακολούθησαν

CBE – Chairman of the Nuffield Foundation, ο Prof.

το καθιερωµένο Διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο της

Graham Galbraith CBE FRS FBA – Vice-Chancellor,

Setel Hellas µε τίτλο “Unlock The Business Value

University of Portsmouth και ο Mr. Nicky Pappadakis

of Digital Ship”, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο

– Chairman, A.G. Pappadakis & Co. Ltd.

Career Office
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αναπτύξει ισχυρούς
δεσμούς με την αγορά εργασίας έτσι ώστε, με την
παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και σταδιοδρομίας
προς τους αποφοίτους του, να τους οδηγεί σε ταχύτατη
και ουσιαστική επαγγελματική αποκατάσταση. Πολλές
ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία
με το Career Office, επιλέγουν κάθε χρόνο αποφοίτους
του Κολλεγίου για τη στελέχωσή τους. Το Γραφείο έχει
ως απώτερο σκοπό του να υποστηρίζει συμβουλευτικά
τους φοιτητές και αποφοίτους του Μητροπολιτικού
Κολεγίου σε θέματα ανεύρεσης εργασίας, επιλογής
μεταπτυχιακού προγράμματος, σύνταξης βιογραφικού
σημειώματος και συμβουλές επιτυχημένης συνέντευξης.
Επιπλέον, κάθε χρόνο οργανώνει το project DevelopingU
που περιλαμβάνει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων
για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων
των φοιτητών και Ημέρες Σταδιοδρομίας (Career
Days), ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή
με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να
γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με
τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
Περισσότερα για το Career Office στο
www.mitropolitiko.edu.gr
Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης (Academic
Learning Centre) έχει ως στόχο την παροχή αποτελεσματικής καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές σπουδές.
Πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία η οποία προσφέρει
συμβουλές και λύσεις σε θέματα που απασχολούν νέους
αλλά και παλιούς φοιτητές, ενώ απευθύνεται τόσο σε
μεμονωμένους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομάδες που
παρουσιάζουν τις ίδιες ανάγκες υποστήριξης.
►Συμβουλές για αποτελεσματική χρήση
διαθέσιμου χρόνου μελέτης
►Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής γραφής
►Κ ριτική θεώρηση εργασιών μέσω κατ’ ιδίαν
συναντήσεων I Ακαδημαϊκό ήθος
►Σωστή χρήση παραπομπών και αποφυγή
λογοκλοπής (Harvard System of Referencing)
►Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών έρευνας
(research projects) και των ανάλογων διαδικασιών.
Συμβουλευτικό Κέντρο
Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling Center) προσφέρει ατομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές σε
φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα
όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές
και πένθος. Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με άλλα
θέματα όπως οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα
με προσωπικές σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων,
επιλογές και προβλήματα που αφορούν την προσαρμογή του φοιτητή στην ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές

της απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο στοχεύει να
προσφέρει στους φοιτητές τα εξής:
►Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική
συμβουλευτική υποστήριξη
►Την ευκαιρία για τους φοιτητές να λάβουν
συμβουλές και υποστήριξη από επαγγελματίες
ψυχολόγους και συμβούλους
►Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρακολουθήσουν
δομημένα ομαδικά σεμινάρια για ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συμβουλευτική
υποστήριξη.
Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών
Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες - διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν:
►Α καδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές με μαθησιακές
δυσκολίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες
τους, βάσει του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.
►Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών - για
μη διαγνωσμένες περιπτώσεις - και παραπομπή προς
αξιολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια ενηλίκων).
►Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές, που αντιμετωπίζουν
έντονη δυσκολία στη φοίτηση, από τους φοιτητές του
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που προσφέρει
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την καινοτόμο
υπηρεσία στους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια πρωτοβουλία του
Τμήματος Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής υποστήριξης,
που ασχολείται με την παροχή υποστήριξης και συμβουλών πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας. Το
Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του
Τμήματος Διαιτολογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη
των ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων - προσφέρουν δωρεάν
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους
►Κ
 λινική διατροφική θεραπεία
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας
►Ε
 γκυμοσύνη και θηλασμός
►Δ
 ιατροφή αθλητών
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Η Σχολή Ναυτιλίας
στο Green4Sea Conference
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ΔΙΑ ΔΙΚΑΣΊΑ &
Δ Ι Κ Α Ι ΟΛΟ Γ Η Τ Ι Κ Ά
Ε Γ Γ ΡΑΦ Ή Σ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δέχεται εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε με το Admissions Office του
Κολλεγίου, προκειμένου να εξασφαλίσετε την θέση σας στο πρόγραμμα
σπουδών της επιλογής σας. As σημειωθεί επίσης ότι ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε τμήμα είναι συγκεκριμένος και οριζόμενος από το εκάστοτε
συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο.

Προπτυχιακά (Bachelors)
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
►Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4)
►Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
(μόνο όπου απαιτείται)
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπουδών
(εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Μεταπτυχιακά (Masters)
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
►Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
►Μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή
και μία (1) από εργοδότη (εφόσον υπάρχει εργοδότης)
►Βιογραφικό Σημείωμα
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C AM P US ΠΕΙΡΑΙΆ
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C AMP U S Α ΜΑ Ρ ΟΥ Σ ΊΟΥ
ΣΩΡΟΎ 7 4 , 1 5 1 2 5
C AMP U S ΑΘ Ή Ν Α Σ
Α ΚΑ ΔΗΜΊ Α Σ 4 2 , 1 0 6 7 2
C AMP U S ΘΕ Σ Σ Α ΛΟ Ν Ί Κ Η Σ
Ε Λ . Β ΕΝΙΖΈ ΛΟΥ 1 4 , 5 4 6 2 4

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Η
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

213 33 30 300
mitropolitiko.edu.gr
admissions@mitropolitiko.edu.gr
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