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business stories

Αγγλόφωνο MBA in Shipping 
από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Το µεταπτυχιακό που προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και εξ αποστάσεως θα επιτρέψει 
την προσέλκυση και αλλοδαπών φοιτητών από αναγνωρισµένα πανεπιστήµια άλλων χωρών

Η δύναµη της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι η 
τεχνογνωσία που περνάει από γενιά σε γενιά 
προσαρµοζόµενη στις νέες συνθήκες και απαι-
τήσεις της θαλάσσιος βιοµηχανίας. Βασικό 
γρανάζι του µηχανισµού αυτού εδώ και 20 
χρόνια είναι το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρη-
µατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαί-
ου µε έδρα τη ναυτοµάνα Χίο. 

Μ 
έσα σε δύο δεκαετίες το Πανεπιστή-
µιο Αιγαίου έχει καταφέρει να ανα-
δειχθεί σε διεθνές κέντρο αναφοράς 
όσον αφορά τις πανεπιστηµιακές 
ναυτιλιακές σπουδές. Την επιτυχία 
αυτή την πιστοποιεί η ναυτιλιακή 
κοινότητα, η οποία εµπιστεύεται και 

δίνει προοπτικές σταδιοδροµίας στους αποφοίτους του, ενώ 
οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις από τη διεθνή ακαδηµαϊκή 
κοινότητα διαδέχονται η µία την άλλη. Κάθε χρόνο  180 φοι-
τητές του εργάζονται τους καλοκαιρινούς µήνες σε ναυτιλι-
ακές εταιρείες - πρόκειται για ποσοστό-ρεκόρ για το πανε-
πιστήµιο. Επιπλέον, πάνω από το 75% των αποφοίτων του, 
σε λιγότερο από τέσσερις µήνες από την απόκτηση του 
πτυχίου τους, απορροφάται από τη ναυτιλιακή αγορά. Στο 
πλαίσιο της επιτυχηµένης αυτής πορείας αλλά και της συνε-
χούς εξέλιξης, το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ίδρυσε το 
νέο, αγγλόφωνο Master of Business Administration (MBA) 
in Shipping, µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ο πρόεδρος του τµήµατος, καθηγητής Σεραφείµ Κάπρος, 
µιλάει στο «business stories» για το πρότζεκτ και τη φιλοσο-
φία που το διέπει, καθώς και για πρακτικά ζητήµατα.
- Ποιος είναι ο στόχος του MBA in Shipping; Στόχος του είναι 
η παροχή επιστηµονικής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνογνω-
σίας στον σύνθετο χώρο της ναυτιλίας, καθώς και ενός ευρύ-
τερου πλέγµατος αντικειµένων και δραστηριοτήτων συναρ-
τωµένων µε τη ναυτιλία και τις διεθνείς µεταφορές γενικότερα. 
Το MBA in Shipping φιλοδοξεί να συµβάλει στην ανάδειξη 
επιστηµονικά εξειδικευµένων στελεχών, ικανών για διακε-
κριµένη σταδιοδροµία υψηλής στάθµης σε ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις, οργανισµούς και φορείς της ναυτιλίας στον ιδιωτι-
κό και τον δηµόσιο τοµέα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Απευθύνεται 
σε εν ενεργεία και µελλοντικά στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου. 
- Λαµβάνοντας υπόψη την ευρεία και ενθουσιώδη υπο-
δοχή του νέου MBA in Shipping, αναζητώ τις καινοτοµίες 
του. Υπάρχουν;  Οντως, συνδέεται µε µία σηµαντική καινο-
τοµία: για πρώτη φορά στα ελληνικά πανεπιστηµιακά δεδο-
µένα ο σχεδιασµός ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος 
προέρχεται από µια συστηµατική και θεσµική διάδραση 
µεταξύ του ακαδηµαϊκού χώρου και της ναυτιλιακής βιοµη-
χανίας. Παρέχεται µε µέσα και µεθόδους εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, είναι δε το µόνο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην 

Ελλάδα που συνδυάζει και αγγλική γλώσσα και εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση στον τοµέα της ναυτιλίας.

 Η προσφορά του προγράµµατος στην αγγλική γλώσσα 
θα επιτρέψει την προσέλκυση και αλλοδαπών φοιτητών από 
αναγνωρισµένα πανεπιστήµια άλλων χωρών, λαµβάνοντας 
υπόψη τη διεθνή πρωτοπορία και παγκόσµια φήµη της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας. Το µεταπτυχιακό αυτό αποτελεί 
σηµαντικό στρατηγικό πλεονέκτηµα για το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου γενικότερα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα µέλη της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι διακεκριµένες προσωπικό-
τητες-εκπρόσωποι φορέων της ελληνικής και της παγκόσµι-
ας ναυτιλίας. Ειδικότερα, οι: 
■ ∆ρ Γεώργιος Πατέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδας.
■ ∆ηµήτρης Φαφαλιός (MSc), πρόεδρος της ∆ιεθνούς 
Ενωσης Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού 
Φορτίου και µέλος ∆.Σ. της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
■ Λεωνίδας ∆ηµητριάδης-Ευγενίδης (MSc), πρόεδρος του 
Ιδρύµατος Ευγενίδου, ναυτιλιακός πρεσβευτής του ∆ιεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).
■ Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.
 ■ Αλέξανδρος ∆ιακόπουλος, αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν., επίτιµος 
διοικητής Σχολής Εθνικής Αµυνας και πρώην διοικητής της 
Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων.

«Από τις ιδιότητες των µελών της, είναι προφανείς η τεχνο-
γνωσία της Επιτροπής σε θέµατα πανεπιστηµιακών σπουδών 
στη ναυτιλία, καθώς και η βαθιά γνώση των µελλοντικών αναγκών 
του κλάδου», υπογραµµίζει ο κ. Κάπρος. «Η Επιτροπή έχει 
συµβουλευτικό ρόλο ως προς το περιεχόµενο του προγράµµατος, 
την πορεία υλοποίησης και την προώθησή του στη ναυτιλιακή 
κοινότητα. Επίσης, λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς τη συνε-
χή διάδραση και συνεργασία του προγράµµατος µε τον κλάδο 
και την αγορά εργασίας. Η Συµβουλευτική Επιτροπή επιβεβαί-
ωσε ανεπιφύλακτα τον σκοπό του προτεινόµενου MBA in Shipping, 
καθώς αναµένεται να εξυπηρετήσει πραγµατικές ανάγκες».

Οπως εξηγεί ο κ. Κάπρος, τα οφέλη και οι ευκαιρίες για 
τους φοιτητές και µελλοντικούς αποφοίτους του MBA in 
Shipping είναι πολλά, µεταξύ των οποίων: 
■ Προβλέπει σηµαντικό αριθµό υποτροφιών φοίτησης 
(fellowships). ■ Παρέχει πρόγραµµα αµειβόµενης πρακτικής 
άσκησης (practice internships) σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
και φορείς. ■ Είναι ελκυστικό για εργαζόµενους φοιτητές, 

καθώς οι µέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας διευκολύνουν 
τη συµµετοχή τους. ■  ∆ιακεκριµένα στελέχη του ναυτιλιακού 
κλάδου συµµετέχουν συστηµατικά στις διαλέξεις µαθηµάτων. 
■  Στο πρόγραµµα συµµετέχουν διακεκριµένοι επιστήµονες 
πανεπιστηµίων της αλλοδαπής (University of Antwerp, 
University of Genova, Technical University of Delft, Shanghai 
Maritime University), στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών 
του τµήµατος. ■ Ενισχύει περαιτέρω το ήδη ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό άµεσης επαγγελµατικής αποκατάστασης των απο-
φοίτων του Τµήµατος. ■ Η προσφορά του προγράµµατος 
στην αγγλική γλώσσα επιτρέπει την προσέλκυση και αλλο-
δαπών αξιόλογων νέων επιστηµόνων-φοιτητών από ανα-
γνωρισµένα πανεπιστήµια άλλων χωρών, λαµβάνοντας 
υπόψη τη διεθνή πρωτοπορία και την παγκόσµια φήµη της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας. ■ Επιφέρει διαδραστικά αποτελέ-
σµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της πολυσυλλε-
κτικότητας που αναπτύσσεται.

«Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ένα 
αγγλόφωνο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Ναυτιλία χωρίς να 
είναι αναγκασµένοι να µεταβούν στο εξωτερικό, καθώς το πρό-
γραµµα παρέχει αυτή τη δυνατότητα και υποστηρίζεται από την 
ελληνική ναυτιλία-ηγέτιδα δύναµη παγκοσµίως», τονίζει ο 
πρόεδρος του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών. 

Επισηµαίνει µάλιστα ότι «το MBA in Shipping απαντά στη 
θεµελιώδη ανάγκη για τη διατήρηση της πρωτοπορίας και της 
περαιτέρω προόδου της ελληνικής ναυτιλίας και στην παραγω-
γή υψηλού επιπέδου στελεχών µέσω ποιοτικών προγραµµάτων 
µεταπτυχιακών σπουδών που είναι κεφαλαιώδους σηµασίας». 

Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος για την απονοµή 
του διπλώµατος ορίζεται σε ένα έτος, ενώ το κόστος φοίτησης 
ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Το άλλο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, το ελληνόφωνο 
Ναυτιλία, Μεταφορές και ∆ιεθνές Εµπόριο (ΝΑΜΕ), είναι το 
πρώτο χρονολογικά master στην Ελλάδα µε εξειδίκευση στη 
ναυτιλία. 

Είναι διάρκειας 12 µηνών και συνδυάζει µεθόδους εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης µε ολιγοήµερους κύκλους εντα-
τικών διαλέξεων στην έδρα του τµήµατος, επιτρέποντας σε 
εργαζόµενους επιστήµονες να το παρακολουθήσουν χωρίς 
να διακόψουν την επαγγελµατική σταδιοδροµία τους. 

Προσφέρει εξειδίκευση στις ακόλουθες κατευθύνσεις 
εµβάθυνσης:
■ ∆ιοίκηση και Χρηµατοοικονοµική Ναυτιλιακών Επιχειρή-
σεων
■ Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες 
■ Ναυτιλιακό ∆ίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική.

Η απορρόφηση των διπλωµατούχων του µεταπτυχιακού 
ΝΑΜΕ από την αγορά εργασίας, τους τέσσερις πρώτους 
µήνες µετά την αποφοίτησή τους, ξεπερνά το 80%. 

Το ΤΝΕΥ είναι πολύ γνωστό και για τις προπτυχιακές 
σπουδές, τετραετούς διάρκειας, που προσφέρει. Οι απόφοι-
τοι του τµήµατος εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
απορρόφησης από την αγορά εργασίας, αφού το 75% των 
αποφοίτων βρίσκει εργασία µόλις εντός τετραµήνου από την 
αποφοίτηση. Οι φοιτητές προτιµούν το ΤΝΕΥ στις 5 πρώτες 
επιλογές τους στο µηχανογραφικό τους µετά τις πανελλαδι-
κές εξετάσεις τους. 

Ισχυρή σύνδεση µε τη ναυτιλιακή βιοµηχανία παρουσι-
άζει και το προπτυχιακό πρόγραµµα: οργανώνει θερινή 
πρακτική άσκηση, καθώς συνεργάζεται µε 180 ελληνικές 
επιχειρήσεις-υποδοχείς κάθε χρόνο για τους φοιτητές του. 

180 φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
εργάζονται τους καλοκαιρινούς µήνες σε 
ναυτιλιακές, ενώ πάνω από το 75% των 
αποφοίτων του σε λιγότερο από τέσσερις µήνες 
από την απόκτηση του πτυχίου του 
απορροφάται από τη ναυτιλιακή αγορά 
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