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Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του ακαδημαϊ-

κού και ερευνητικού προσωπικού και του διοικητικού 

δυναμικού του Κολλεγίου μας, θα ήθελα να σας καλω-

σορίσω στο ίδρυμά μας και στο νέο ακαδημαϊκό έτος.

Το Κολλέγιο μας προσφέρει από το 1982 σε ένα με-

γάλο αριθμό νέων ανθρώπων μια αξιόπιστη και ποιο-

τική πηγή σύγχρονης γνώσης, μια επιλογή σπουδών 

Πανεπιστημιακού επιπέδου, σε ένα εκπαιδευτικό πε-

ριβάλλον υψηλών προδιαγραφών, το οποίο δεν έχει 

τίποτα να ζηλέψει από γνωστά και καταξιωμένα εκ-

παιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η παρουσία 

υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκού προσωπικού με επι-

στημονική μόρφωση και διδακτική πείρα και η συ-

νεργασία του Κολλεγίου μας με διακεκριμένα διεθνή 

Πανεπιστήμια, εγγυώνται την πραγμάτωση του ορά-

ματος που θέσαμε εδώ και χρόνια από το ξεκίνημα 

του ιδρύματος.

Η εκπαίδευση των φοιτητών μας πραγματοποιείται 

σε υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκατα-

στάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια, σε οργανωμέ-

να campuses στο Μαρούσι, το κέντρο της Αθήνας, 

τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, 

τη Ρόδο και τη Λάρισα και τα προγράμματα σπουδών 

ακολουθούν γνήσιες πανεπιστημιακές παραδόσεις. 

Όι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που προσφέ-

ρονται σε κάθε γνωστικό πεδίο αποτελούν το εφαλ-

τήριο για τη συνέχιση της ακαδημαϊκής και επιστημο-

νικής πορείας των αποφοίτων μας ή για την επιτυχή 

ένταξή τους στην όλο και πιο απαιτητική εγχώρια και 

διεθνή αγορά εργασίας. Μόνο με ουσιαστική πανε-

πιστημιακή παιδεία διασφαλίζεται εργασιακή ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα στις ταχύτατα μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες απασχόλησης των σύγχρονων μεταβι-
ομηχανικών κοινωνιών. Με θεωρητικά θεμελιωμένα 
προγράμματα σε τομείς υψηλής ζήτησης στην Ελλη-
νική και διεθνή αγορά εργασίας και με τους μεταξύ 
τους βέλτιστους συνδυασμούς αναπτύσσεται η κριτι-
κή σκέψη, ο ορθός λόγος, η ικανότητα επίλυσης προ-
βλημάτων και η δυνατότητα επιλογής τρόπων ζωής, 
αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας της ελεύθερης 
δημοκρατικής κοινωνίας.

Το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη 
χώρα μας με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων των Κολλεγίων, τα 
οποία συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα 
του εξωτερικού, οδηγεί πλέον στον ελεύθερο και υγιή 
ανταγωνισμό δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, γεγονός το οποίο θα έχει θετικά αποτελέ-
σματα για τους αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπη-
ρεσιών, τους φοιτητές μας, και για το κοινωνικό σύ-
νολο. Είμαστε βέβαιοι ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
θα αποτελέσει αρωγό και ισχυρό θεμέλιο στη μεγάλη 
αυτή προσπάθεια και ότι θα ανταποκριθεί στον μέ-
γιστο βαθμό στις προσδοκίες και τα όνειρά σας για 
πλήρη ακαδημαϊκή κατάρτιση και επιτυχή επαγγελμα-
τική προοπτική.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις σπουδές σας,

Καλλιόπη Ροδοπούλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Το μεγαλύτερο Κολλέγιο  
Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα
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1982

ΙΔΡΥΣΗ  
ΜΗΤΡΌΠΌΛΙΤΙΚΌΥ  

ΚΌΛΛΕΓΙΌΥ

2004

ΤΌ ΜΗΤΡΌΠΌΛΙΤΙΚΌ 
ΚΌΛΛΕΓΙΌ  

ΣΤΌ ΜΑΡΌΥΣΙ 
ΙΔΙΌΚΤΗΤΕΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
7.000 Τ.Μ

1998

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΌ  

QUEEN MARGARET 
UNIVERSITY

2012

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  
ΝΕΌΥ CAMPUS  
ΣΤΌ ΜΑΡΌΥΣΙ 

+2.000 Τ.Μ
•

ΝΕΌ CAMPUS  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ

2010

ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΑΔΕΙΌΔΌΤΗΣΗ  

ΑΠΌ ΤΌ  
ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΌ  

UNIVERSITY OF  
EAST LONDON

•
ΙΔΡΥΕΤΑΙ  

Η 1η ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΠΌΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΧΌΛΗ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2013

NΕΌ CAMPUS  
ΣΤΌΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Mε λίγα λόγια

Με περισσότερα από 39 χρόνια ιστορίας,  
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί σταθερά  
την πρώτη επιλογή στην ιδιωτική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, τόσο για τους φοιτητές όσο και  
για τους γονείς τους.

Θέτει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του  
την παροχή πανεπιστημιακών σπουδών 
αριστείας, με όραμά του τη διαμόρφωση  
ενός τοπίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
της χώρας μας, όμοιου με εκείνου  
των καλύτερων Πανεπιστημίων του 
εξωτερικού. 

Ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα  
των παρεχόμενων πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων και το διακεκριμένο 
ακαδημαϊκό προσωπικό του.
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ΤΟ Νο1

ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ

ΣΠΟΥΔΏΝ 

ΣΤΗΝ 

ΕΛ Λ Α Δ Α

7 
Διεθνή  

Πανεπιστήμια

8 
Yπερσύγχρονα  

Campuses

10 
Διακεκριμένες  

Σχολές

70+ 
Bachelors 
& Masters

30  

Διεθνείς  
Πιστοποιήσεις
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2015 2017

2016
ΝΕΌ CAMPUS 
ΣΤΌ ΚΕΝΤΡΌ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

•
ΝΕA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙA  

ΜΕ ΤΌ UNIVERSITY  
OF PORTSMOUTH

ΙΔΡΥΣΗ  
& ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌΥ 
ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ 

•
ΙΔΡΥΣΗ  

ΤΜΗΜΑΤΌΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΦΌΙΤΗΤΩΝ

•
ΧΡΥΣΌ ΒΡΑΒΕΙΌ 

«ΘΕΣΜΌΣ ΜΕ  
ΤΗΝ ΚΌΙΝΩΝΙΑ»  
ΣΤΑ EDUCATION  

BUSINESS AWARDS 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΌ SOLENT UNIVERSITY 

ΣΤΌ SOUTHAMPTON
•

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  
ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 2000 Τ.Μ 

ΣΤΌ ΜΑΡΌΥΣΙ
•

ΜΕΛΌΣ ΤΌΥ ΔΙΕΘΝΌΥΣ 
ΔΙΚΤΥΌΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

COMPOSTELA GROUP  
OF UNIVERSITIES

•
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΌ  

PETER THE GREAT ST. 
PETERSBURG POLYTECHNIC 

UNIVERSITY ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
•

ΔΥΌ ΒΡΑΒΕΙΑ  
«ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

& «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ΣΤΑ 
EDUCATION BUSINESS 

AWARDS

2019

1o ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΌΛΛΕΓΙΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
Webometrics Ranking of  

World Universities

•
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ECOLE HÔTELIÈRE DE 

LAUSANNE (EHL) 
•

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΌ  
OXFORD BROOKES 

UNIVERSITY 
•

ΝΕΑ CAMPUSES  
ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΌ), 

ΡΌΔΌ & ΛΑΡΙΣΑ 
•

BΡΑΒΕΙΌ «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΑΣ» 

•
ΤΙΜΗΤΙΚΌ BΡΑΒΕΙΌ ΣΤΑ GREEK 

YACHTING AWARDS
•

BΡΑΒΕΙΌ SAFETY4SEA 
TRAINING AWARD

2021

ΝΕΌ CAMPUS  
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

•
ΝΕA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙA  

ΜΕ ΤΌ  UNIVERSITY  
OF ARIZONA 

•
GOLD AWARD  
ΣΤΑ TOURISM  

AWARDS

2018

ΙΔΡΥΣΗ  
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΌΡΥΦΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ WARSASH ΤΌΥ 

SOLENT UNIVERSITY
•

ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ &  

ΤΌΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
•

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌΣ  
ΠΑΡΌΧΌΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

•
ΒΡΑΒΕΙΌ «ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΌΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ»  
ΣΤΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 

ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ  

ΤΗΣ ΧΡΌΝΙΑΣ 

2020

ΙΔΡΥΣΗ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌΥ 
 ΙΝΣΤΙΤΌΥΤΌΥ  

ΙΝΕΕΑΠ
•

ΙΔΡΥΣΗ  
GRADUATE SCHOOL

•
«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΌΛΗ 
ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»  

ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΌΝΙΑ 
ΣΤΑ GREEK HOSPITALITY 

AWARDS

8 9
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει λάβει επίσημη άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Δια Βίου Μάθησης της Ελλάδας, σύμφωνα με 
τον νόμο 3696/2008. Η άδεια ίδρυσης δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Νο 1532 της 27/7/2009 και ο αριθμός της 
Υπουργικής απόφασης είναι 76601/Δ6 για την Αθήνα 
και 76602/Δ6 για τη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, η επί-
σημη άδεια λειτουργίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 
2138 της 1ης Οκτωβρίου 2009 και ο ακριβής αριθμός 
της Υπουργικής απόφασης είναι 120783/Δ6 για την 
Αθήνα και 120785/Δ6 για τη Θεσσαλονίκη. Toν Απρί-
λιο του 2019 - και μετά από την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας του προβλεπόμενου από το Υπουργείο Παι-
δείας ελέγχου - το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έλαβε 
νέα άδεια λειτουργίας, με βάση τον νόμο 3848/2010 
περί Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ).

Αναγνωρισμένες  Σπουδές Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει στην Ελλάδα 
αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών Διεθνών 
Πανεπιστημίων, τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες 
διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγ-
γελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση των σχετικών αποφά-
σεων είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευ-
ρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Πτυχία αναγνωρισμένα από τον 
Βρετανικό φορέα ENIC

Το ENIC είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστο-
ποίηση ότι οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί και με-
ταπτυχιακοί) που απονέμονται στους απόφοιτους 
των Ελληνικών κολλεγίων είναι απολύτως ισότιμοι 
ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους δι-
καιώματα στη Μ. Βρετανία με εκείνους που απονέμο-
νται στους απόφοιτους του ιδίου Βρετανικού πανεπι-
στημίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 
στη Μ.Βρετανία.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ακόμη πιστοποίηση 
των «Ευρωπαϊκών Τίτλων Σπουδών» οι οποίοι απο-
νέμονται στους αποφοίτους του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου, η οποία προέρχεται από έναν από τους 
πλέον ενεργούς φορείς πιστοποίησης σπουδών 
στην Ευρώπη.

Όλοι οι απόφοιτοι του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου με την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους εκτός από το πτυχίο 
τους λαμβάνουν και πιστοποιητικό 

αναγνώρισης του Βρετανικού 
οργανισμού NARIC (National Recognition 
Information Centre), φορέα αντίστοιχου 

με τον ελληνικό ΔΟΑΤΑΠ. 

Τον Ιανουάριο του 2019, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
έλαβε και πάλι την επίσημη πιστοποίηση του Βρετα-
νικού Συμβουλίου Αναγνωρίσεων (BAC) ως ανεξάρ-
τητο ίδρυμα που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εν λόγω πιστοποίηση παρέχεται έπειτα από αυ-
στηρή επιθεώρηση σε όλους τους τομείς λειτουργί-
ας του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων το ακαδημαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, η ποι-
ότητα των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και 
συντονισμού, τα παρεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμ-
ματα, τα τεχνικά μέσα και ο διαθέσιμος εξοπλισμός, 
καθώς και οι υποστηρικτικές προς τους φοιτητές 
υπηρεσίες.

Με την πιστοποίηση  
του BAC 

12 13



ΓΙΑΤΙ  
ΝΑ ΤΟ  

ΕΠΙΛΕΞΩ



Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο 7  Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ί Α  Δ Ί Ε Θ Ν Ή  Π Α Ν Ε Π Ί Σ Τ Ή Μ Ί Α

Αποκλειστικές
Συνεργασίες  
με 7 Κορυφαία  
Διεθνή Πανεπιστήμια

Η εμπιστοσύνη 7 Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
παγκοσμίου φήμης, σε συνδυασμό με την ηγετική θέση 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, αποδεικνύουν το υψηλό 
επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών και δημιουργούν νέα 
δεδομένα στην ελληνική ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί το μοναδικό 
Κολλέγιο στην Ελλάδα που εμπιστεύονται με 
αποκλειστικές συνεργασίες 7 κορυφαία Διεθνή 
Πανεπιστήμια με σκοπό την παροχή περιζήτητων 
προπτυχιακών (Βachelors) και μεταπτυχιακών (Masters), 
πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. 
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο U N I V E R S I T Y  O F  E A S T  L O N D O N  

Διαθέτοντας ιστορία από το 1898 και τρία 
υπερσύγχρονα campuses στην καρδιά 
του ανατολικού Λονδίνου, το University of 
East London ξεχωρίζει ως ένα κορυφαίο  
σύγχρονο διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο 
διαρκώς πρωτοπορεί. 

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το UEL εί-
ναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν στους αποφοίτους 
του όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βο-
ηθήσουν να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας 
και να γίνουν οι ηγέτες του αύριο. Θέτει μάλιστα στο 
επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συναι-
σθηματική νοημοσύνη, η δημιουργικότητα, η κριτική 
σκέψη και η επίλυση περίπλοκων προβλημάτων, στοι-
χεία που αναζητούν πλέον και οι εργοδότες στη διαδι-
κασία επιλογής προσωπικού.

1η θέση
για το έρευνητικο έργο  
της σχολής Ψυχολογίας  
στη Μεγάλη Βρετανία

●

1ο 
για την ποιότητα και 

επίδρασή της έρευνας 
του και «διεθνώς άριστο» 

για το 45% του όγκου 
των δραστηριοτήτων 

του (Research Excellence 
Framework/REF 2021).

●

Νο2  
στην επιλογή σπουδών 

για Ψυχολογία και 
Πληροφορική στη Μ. 

Βρετανία.  
National Student Satisfaction Survey, 

London, 2014

●

Νο2 
νέο Πανεπιστήμιο στην 
ποιότητα διδασκαλίας. 

Times Higher Education Young University 
Rankings 2018

●

2 βραβεία BAFTAs
αποφοίτων της Σχολής 

Υπολογιστών & Σχεδιασμού 
Παιχνιδιών Η/Υ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  

University of East London  

1από τα 20 
Βρετανικά Πανεπιστήμια 
με τους περισσότερους 

απόφοιτους που κατέχουν 
θέσεις CEO 

Business Leader Magazine
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο O X F O R D  B R O O K E S  U N I V E R S I T Y

Με έδρα την Όξφόρδη – την παγκόσμια 
μητρόπολη των πανεπιστημιακών σπου-
δών – το Oxford Brookes University δια-
θέτει περισσότερους από 18.000 φοιτητές 
και 130.000 αποφοίτους από 189 χώρες. 
Ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο παρεχό-
μενων σπουδών διαθέτοντας βραβείο TEF 
Silver (Teaching Excellence Framework). 

Παράλληλα, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιεί 
είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και ξεχωρίζουν για το 
υψηλό τους επίπεδο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γε-
γονός ότι κατέχει 11 National Teaching Fellowships για 
το διδακτικό προσωπικό του. Η συνεργασία του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου με το διακεκριμένο Oxford 
Brookes University, προσφέρει για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίων από το 
κορυφαίο Πανεπιστήμιο με έδρα την Όξφόρδη της Μ. 
Βρετανίας.

Νο1
σύγχρονο Πανεπιστήμιο  

στη Μεγάλη Βρετανία.
QS World University Rankings 2021 

Top 50 under 50

●

Νο1
νέο Πανεπιστήμιο  
στην έρευνα στη  
Μεγάλη Βρετανία.

Times Higher Education (THE) Young 
University Rankings 2019

●

2η θέση 
στη Μεγάλη Βρετανία  

στις σπουδές Τουρισμού.
QS Ranking 2021

●

Νο2
νέο Πανεπιστήμιο  

στις μεθόδους διδασκαλίας 
στη Μεγάλη Βρετανία.

Times Higher Education (THE) Young 
University Rankings 2019

●

14η θέση  
στον κόσμο στις  

σπουδές τουρισμού.
QS Ranking 2021

●

95%
απορρόφηση στην αγορά 
εργασίας εντός 6 μηνών 

από την αποφοίτηση.
HESA Destination of Leavers Survey 2018

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  

Oxford Brookes University

Νο1
νέο Πανεπιστήμιο  

στη Μεγάλη Βρετανία
QS Ranking 2021
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο S O L E N T  U N I V E R S I T Y 

Το Solent University με έδρα το South-
ampton της Μ. Βρετανίας αποτελεί πα-
γκόσμιο ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας.  

Διαθέτει τη διεθνούς φήμης Warsash School of Maritime 
Science and Engineering, μία από τις κορυφαίες σχολές 
ναυτικής εκπαίδευσης στον κόσμο με ιστορία μεγαλύ-
τερη των 70 ετών, σε αποκλειστική συνεργασία με την 
οποία το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε στην 
ίδρυση της Ναυτικής του Ακαδημίας στον Πειραιά. Η 
Ναυτική Ακαδημία αποτελεί τη μόνη ολοκληρωμένη 
πρόταση σπουδών υψηλής ποιότητας στη Ναυτιλία 
στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Ναυ-
τικής και Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης στη Ν. Ευρώπη.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

Solent University 

5 στα 5  
αστέρια 

για την απασχολησιμότητα, 
τις εγκαταστάσεις, τις 

μεθόδους διδασκαλίας, τη 
στρατηγική διεθνοποίησης 

και τη στρατηγική 
κοινωνικής ένταξης.

QS World University Rankings 2019

●

Βραβευμένο  
για το υψηλό επίπεδο 

παρεχόμενων 
πανεπιστημιακών σπουδών.

Τhe Teaching Excellence Framework 
 - TEF Silver 2019

●

Έδρα 
 των κορυφαίων 

παγκοσμίως Warsash 
Maritime Academy & 
Warsash Superyacht 

Academy

Παγκόσμιος 
ηγέτης
στις σπουδές  

Ναυτιλίας
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο Q U E E N  M A R G A R E T  U N I V E R S I T Y 

Το Queen Margaret University, με έδρα 
το Εδιμβούργο της Σκωτίας, διαθέτει μία 
μεγάλη ιστορία επιτευγμάτων και προό-
δου για πάνω από έναν αιώνα. 

Ξεχωρίζει για τα υψηλά ιδανικά του και τη διεθνώς ανα-
γνωρισμένη τεχνογνωσία του στα επιστημονικά πεδία 
της Υγείας και Αποκατάστασης και του Πολιτισμού. Το 
Queen Margaret University προσφέρει σύγχρονα προ-
γράμματα σπουδών που συνδυάζουν άριστα τη θεω-
ρία με την πράξη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός 
ότι διαθέτει ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απασχολη-
σιμότητας των αποφοίτων του.

97,1%
των αποφοίτων εργάζονται 
ή συνεχίζουν τις σπουδές 
εντός 6 μηνών από την 

αποφοίτηση. 
HESA, July 2018

●

2η θέση  
στην Σκωτία στις σπουδές 

Εργοθεραπείας.  
NSS 2019

Νο1
σύγχρονο Πανεπιστήμιο 

στη Σκωτία
Times Good University Guide 2020 &  

Complete University Guide 2020

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  

Queen Margaret University 
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο E C O L E  Η Ô T E L I È R E  D E  L A U S A N N E

Ιδρύθηκε το 1893 από την ένωση Ελβετών 
ξενοδόχων – έναν μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό – και αποτέλεσε την πρώτη Πα-
νεπιστημιακή  Σχολή που εδραιώθηκε πα-
γκοσμίως στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. 

Αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στην Ξενοδοχειακή 
Εκπαίδευση. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα 
εξακολουθεί να κατέχει αδιαμφισβήτητα τη θέση της 
πρώτης Σχολής παγκοσμίως στον κλάδο της Ξενοδο-
χειακής Εκπαίδευσης. 

Με εξέχουσα τοποθεσία στις όχθες της λίμνης της Γε-
νεύης, στην καρδιά της Ευρώπης, υπηρετεί πιστά την 
ελβετική αίσθηση φιλοξενίας και ενσωματώνει στην 
κουλτούρα της, τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες ελβε-
τικές αξίες της αριστείας και της κορυφαίας ποιότητας. 
Το δίκτυο των αποφοίτων της EHL, είναι το μεγαλύτε-
ρο, πιο έμπειρο επαγγελματικά και κοινωνικά δρα-
στήριο δίκτυο αποφοίτων Ξενοδοχειακών Σπουδών 
στον κόσμο.

125
χρόνια ηγεσίας  

στην Ξενοδοχειακή 
Εκπαίδευση.

●

25.000 
απόφοιτοι διεθνώς.

●

140
εθνικότητες αποφοίτων.

●

97%
απορρόφηση στην αγορά 

εργασίας εντός 1 έτους από 
την αποφοίτηση.

●

Αστέρι  
Michelin

Βραβευμένη με Αστέρι 
Michelin για το εκπαιδευτικό 

της εστιατόριο,  
Le Berceau de Sens. 

ΠΟΙA ΕΙΝΑΙ H  

Ecole Ηôtelière de Lausanne

Νο1
Σχολή Ξενοδοχειακών  
Σπουδών στον κόσμο

 Διεθνής Πίνακας Κατάταξης  
Πανεπιστημίων QS 2021
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο U N I V E R S I T Y  O F  L O N D O N

Διακεκριμένο δημόσιο ερευνητικό Πανε-
πιστήμιο, με έδρα το Tucson της Arizona 
στις Η.Π.Α.

Το University of Arizona ιδρύθηκε το 1885 και σήμερα 
διαθέτει 46.932 φοιτητές και 300+ αντικείμενα σπου-
δών. Επιπλέον, είναι μέλος του Association of American 
Universities, που περιλαμβάνει τα 62 κορυφαία δημό-
σια και ιδιωτικά ερευνητικά Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. 
Το University of Arizona έχει λάβει μέρος σε κάθε πλα-
νητική αποστολή της NASA και αποτελεί το τέταρτο 
πιο βραβευμένο δημόσιο Πανεπιστήμιο για έρευνα 
από τη NASA.

Top 1%   
μεταξύ 20.000 Πανεπιστημίων 

Παγκοσμίως.
Center for Wolrd University Rankings 

●

Top 20 
μεταξύ των Πανεπιστημίων 

στις ΗΠΑ στην 
χρηματοδότηση της έρευνας 

& ανάπτυξης
U.S. National Science Foundation

●

7o Καλύτερo 
Πανεπιστήμιο 

στις ΗΠΑ  
στην παροχή διαδικτυακών 

προπτυχιακών προγραμμάτων 
(Οnline Bachelors).

U.S. News & World Report, 2021 

●

Bραβευμένο  
από τη NASA

4o πιο βραβευμένο δημόσιο 
Πανεπιστήμιο για έρευνα  

από τη NASA.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  

University of Arizona

Συγκαταλέγεται στα 
100 καλύτερα 
Πανεπιστήμια  

στον κόσμο
U.S. News and World Report
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο U N I V E R S I T Y  O F  P O R T S M O U T H   

Νο 1
Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο στην προαγωγή 
υψηλόμισθων αποφοίτων 

στην αγορά εργασίας.
The Economist, 2017

●

Νο 21
Πανεπιστήμιο  

στη Μ. Βρετανία.
Guardian University Guide, 2020

●

97,5%
των αποφοίτων του 

εργάζονται ή συνεχίζουν  
τις σπουδές εντός 6 μηνών 

από την αποφοίτηση. 
DLHE survey, 2017

●

Χρυσό Βραβείο
για την ακαδημαϊκή  

και προσωπική στήριξη  
των φοιτητών,  

την προετοιμασία 
εισαγωγής τους  

στην αγορά εργασίας  
και τις εγκαταστάσεις.

Teaching Excellence Framework, 2017

Με ιστορία από το 1869, το Πανεπιστή-
μιο του Portsmouth ξεχωρίζει όχι μόνο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκο-
σμίως καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα 400 
καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο.

Πρόκειται για ένα Πανεπιστήμιο που συνεχώς εξελίσ-
σεται και αναπροσαρμόζεται στα νέα διεθνή δεδομένα. 
Με γνώμονα αυτό, το Πανεπιστήμιο του Portsmouth 
στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, τη μετασχημα-
τιστική εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία με 
απώτερο στόχο να εκπαιδεύσει και να μεταμορφώσει 
τις ζωές των φοιτητών του ώστε να πετύχουν τους 
στόχους τους. 

Το Πανεπιστήμιο του Portsmouth συνεργάζεται και 
αποτελεί συνδετικό κρίκο με την τοπική κοινωνία σε 
τομείς όπως η έρευνα, η τεχνολογία, η οικονομία και 
ο πολιτισμός. Μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε 
δράσεις της πόλης αλλά και της ευρύτερης κοινότητας 
στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη 
και στην αναβάθμισή της.
 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  

University of Portsmouth   

Νο1
σύγχρονο Πανεπιστήμιο  

στη Μ. Βρετανία
Times, Higher Education  

World University Rankings
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Μέλος Διεθνούς  
Δικτύου 
Πανεπιστημίων

Το Compostela Group of Universities  
είναι μια μη κερδοσκοπική διεθνής  
ένωση με στόχο την προώθηση της 
συνεργασίας και του διαλόγου σε όλους 
τους τομείς που σχετίζονται με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Aποτελεί μια 
πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του 
Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα.  
 

Το δίκτυο έχει σήμερα 73 μέλη από  
30 διαφορετικές χώρες του κόσμου, τα 
οποία συνεργάζονται με την πεποίθηση 
ότι η ποικιλομορφία είναι λέξη-κλειδί 
στο προφίλ των Πανεπιστημίων του 
21ου αιώνα. Στο κοινό ταξίδι μας, 
μοιραζόμαστε το δρόμο προς τη 
γνώση και τον στόχο της βελτίωσης 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια 
καλύτερη κοινωνία.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πρωτοπορώντας  
στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί  
το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που έγινε μέλος  
Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, το 2016 έγινε associate member του  
Compostella Group of Universities, που προσφέρει:

• Διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση.
• Δικτύωση με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο.
• Δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα.
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Μεγαλύτερος  
Πάροχος Βρετανικής 
Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης  
στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το τελευταίο report του 
φορέα Universities UK International 
(Μάϊος 2017), η Ελλάδα συνεχίζει 
να αποτελεί μία από τις πρώτες 20 
Ευρωπαϊκές χώρες στην παροχή 
βρετανικής διεθνούς εκπαίδευσης. Το 
γεγονός ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε 

αριθμούς φοιτητών καθώς και σε 
προγράμματα φοίτησης βρετανικών 
Πανεπιστημίων, οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο 
βρετανικής εκπαίδευσης (UK TNE 
Provider) στην Ελλάδα (πηγή: έρευνα 
International Facts and Figures του 
Universities UK International, Μάϊος 2017).
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No1 Ελληνικό  
Ιδιωτικό Κολλέγιο  
στη Διεθνή Κατάταξη 
Πανεπιστημίων

Συγκεντρώνοντας την υψηλότερη 
βαθμολογία μεταξύ των ιδιωτικών 
Κολλεγίων της χώρας μας, το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο ξεχώρισε 
στο Webometrics Ranking of World 
Universities, μετά από αξιολόγηση που 
βασίστηκε σε αντικειμενικές μετρήσεις 
αξιόπιστων δεικτών, όπως η αριστεία, η 
επιστημονική εξωστρέφεια, η παρουσία 
και η απήχηση στην επιστημονική 
κοινότητα. Η σημαντική αυτή διάκριση 
αποδεικνύει με έναν ακόμη τρόπο 
το υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακών 
σπουδών που προσφέρει το 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το καθιστά 
αδιαμφισβήτητα το Νο1 Κολλέγιο στην 
Ελλάδα. Με 7 συνεργαζόμενα Διεθνή 
Πανεπιστήμια, 10 Ακαδημαϊκές Σχολές,  
66 κορυφαία Bachelors & Masters, 30 
διεθνείς πιστοποιήσεις, και παρουσία σε 
7 σημεία της Ελλάδας με υπερσύγχρονα 
campuses, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ιδιωτικά 
Κολλέγια της χώρας μας και είναι το 
μόνο που αποδεδειγμένα παρέχει 
επίπεδο σπουδών όμοιο με εκείνο 
των καλύτερων Πανεπιστημίων του 
εξωτερικού.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέκτησε την 
κορυφή στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων, 
Webometrics Ranking of World Universities, 
και βρίσκεται στην 1η θέση σε σχέση με τα 
υπόλοιπα ιδιωτικά (private for profit) Κολλέγια 
στην Ελλάδα. 
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Μέλος  
Διεθνών 
Οργανισμών / 
Πιστοποιήσεις

Περισσότεροι από 30 διεθνείς 
επιστημονικοί και 
επαγγελματικοί οργανισμοί 
και φορείς εμπιστεύονται 
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
ενισχύοντας το βασικό του 
όραμα: να προσφέρει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
ποιότητας σπουδών που  
αξίζουν οι φοιτητές του  
σε κάθε επιστημονικό πεδίο. 
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COMPOSTELLA GROUP OF UNIVERSITIES
Aποτελεί το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που έγινε μέλος Διεθνούς Δικτύ-
ου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities), πρωτοπορώντας για μία 
ακόμα φορά στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Compostella Group of 
Universities είναι μία μη κερδοσκοπική διεθνής ένωση με στόχο την προώθηση 
της συνεργασίας και του διαλόγου σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δίκτυο έχει σήμερα 73 πανεπιστημιακά ιδρύματα μέλη 
από 30 διαφορετικές χώρες, τα οποία συνεργάζονται με την πεποίθηση ότι η ποι-
κιλομορφία είναι η λέξη κλειδί στο προφίλ των Πανεπιστημίων του 21ου αιώνα.  

BAC
BRITISH ACCREDITATION COUNCIL

Έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση του Βρετανικού Συμβουλίου Αναγνωρίσε-
ων (BAC) ως ανεξάρτητο ίδρυμα που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εν 
λόγω πιστοποίηση παρέχεται έπειτα από αυστηρή επιθεώρηση σε όλους τους 
τομείς λειτουργίας του ιδρύματος. 

HCA
HELLENIC COLLEGES ASSOCIATION - ΣΥΝΔΈΣΜΟΣ ΈΛΛΗΝΙΚΏΝ ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΏΝ 

Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων (HCA), ο οποίος ιδρύθηκε και 
λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1998. Μέλη του Συλλόγου είναι τα Ελληνικά ιδιω-
τικά κολλέγια τα οποία προσφέρουν πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 
σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού με στόχο την χορήγηση διπλω-
μάτων ή πτυχίων των ξένων Πανεπιστημίων στους Έλληνες φοιτητές.

THE FORUM ON EDUCATION ABROAD
Αποτελεί πλέον μέλος του “The Forum on Education Abroad”. Πρόκειται για μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των 
ΗΠΑ και την Όμοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και του Όργανισμού Ανάπτυ-
ξης Προτύπων (Standards Development Organization - SDO) για τον τομέα 
της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Θεσμικά μέλη του Φόρουμ περιλαμβάνουν 
κολέγια και Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, 
κοινοπραξίες και οργανισμούς. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
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UK ENIC
EUROPEAN NETWORK OF INFORMATION CENTRES

Τα πτυχία του είναι πιστοποιημενά από το Βρετανικό οργανισμό ENIC. Όλοι οι 
απόφοιτοι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα – 
εκτός από το πτυχίο τους - να αποκτήσουν και την πιστοποίηση του Βρε-
τανικού οργανισμού ENIC (National Recognition Information Centre), φορέα 
αντίστοιχου με τον ελληνικό ΔΌΑΤΑΠ.

I IE
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION

Έχει αποκτήσει την ιδιότητα μέλους του Institute of International Education. Το 
Institute of International Education στηρίζει και προωθεί εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ανταλλαγής διεθνών φοιτητών μέσω ενός ευρύτατου δικτύου δημό-
σιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ξεπερνά σε 
αριθμό τα 1.600 στον κόσμο.

DNV-GL
DET NORSKE VERITAS - GERMANISCHER LLOYD

Έχει πιστοποιηθεί ως Maritime Training Provider (DNVGL-ST-0029) από τον 
κορυφαίο παγκοσμίως Νηογνώμονα DNV GL. Το Μητροπολιτικό κολλέγιο 
αποτελεί τον μοναδικό πάροχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που 
φέρει τόσο εξέχουσα πιστοποίηση  ποιότητας στις σπουδές ναυτιλίας.

IAMI 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME INSTITUTIONS 

Είναι πλήρες μέλος (Full Member) της International Association of Maritime 
Institutions (IAMI) για τα προγράμματα σπουδών Ναυτιλιακής και Ναυτικής 
Εκπαίδευσης. Η IAMI αποτελεί έγκριτο γκρουπ Ναυτικών Ακαδημιών που δι-
ακρίνονται διεθνώς για τη διατήρηση υψηλότατου επιπέδου διδασκαλίας και 
έρευνας, καθώς και για τη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό και την προτυπο-
ποίηση της κατάρτισης των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. Το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο έχει πιστοποιηθεί από το ΙΑΜΙ για την παροχή του διεθνώς ανα-
γνωρισμένου προγράμματος εκπαίδευσης θαλαμηπόλων σε σκάφη αναψυχής 
G.U.E.S.T., ενώ παράλληλα, οι δόκιμοι μηχανικοί της Ναυτικής Ακαδημίας θα 
πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο ΙΑΜΙ για την τελική απόκτηση του διπλώμα-
τός τους.

H ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, MARITIME  
& SUPERYACHT ACADEMY
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MCA
MARITIME & COASTGUARD AGENCY

Διαθέτει πιστοποιήση από την Maritime & Coastguard Agency (MC), πρόκειται 
για την Ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου και μία από τις ισχυρότερες Λι-
μενικές Αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, για την προσφορά εξολοκλήρου στην 
Ελλάδα των προγραμμάτων EDH (Efficient Deck Hand) και HELM-O (Human 
Element Leadership & Management – Operational Level) που πραγματοποιού-
νται στις ειδικές εγκαταστάσεις του Campus Πειραιά. Παράλληλα, τα προγράμ-
ματα εκπαίδευσης αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και Σκαφών Αναψυχής, 
έχουν εγκριθεί από την MCA για να προσφερθούν στην Ελλάδα, ενώ τα Αποδει-
κτικά Ναυτικής Ικανότητας των σπουδαστών που ολοκληρώνουν με επιτυχία 
τα προγράμματα αυτά εκδίδονται απευθείας από την MCA.

PYA 
PROFESSIONAL YACHTING ASSOCIATION 

Είναι το μοναδικό πιστοποιημένο μέλος της PYA στην Ελλάδα. Η Professional 
Yachting Association είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση που στόχο έχει την προ-
άσπιση των συμφερόντων των επαγγελματικών πληρωμάτων στον χώρο του 
yachting. 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. 

G.U.E .S.T. 
GUIDELINES FOR UNIFIED EXCELLENCE IN SERVICE TRAINING 

Διαθέτει τη μοναδική άδεια στην Ελλάδα για την παροχή των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται από την εξειδικευμένη στην εκπαίδευ-
ση για σκάφη αναψυχής Ακαδημία Superyacht του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Η πιστοποίηση G.U.E.S.T. αποτελεί την μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη πι-
στοποίηση για τα πληρώματα που εργάζονται σε σκάφη αναψυχής (superyacht), 
και ελέγχεται από το International Association of Maritime Institutions.

RYA 
ROYAL YACHTING ASSOCIATION 

Έχει αναγνωριστεί ως κέντρο εκπαίδευσης από την RYA και προσφέρει τα προ-
γράμματα ναυτικής εκπαίδευσης του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού. 
Η Royal Yachting Association αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης δεξι-
οτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την ερασιτεχνική ή / και επαγγελματική 
δραστηριοποίηση σε όλους τους τύπους σκαφών.  

ICS
INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS 

Έχει λάβει την πιστοποίηση του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) για τα 
προγράμματα σπουδών που προσφέρει στα Ναυτιλιακά. Πρόκειται για το μο-
ναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το οποίο διαθέτει τη  
συγκεκριμένη πιστοποίηση. Το ICS είναι επαγγελματικός και επιστημονικός 
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σύλλογος που απαρτίζεται από τους κορυφαίους παράγοντες και φορείς της 
παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Αποτελεί τον πιο αναγνωρισμένο και επιδρα-
στικό επαγγελματικό φορέα στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, διαπιστεύο-
ντας διεθνώς περιζήτητους επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης. Όι απόφοιτοι 
των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας δικαιούνται 
εξαίρεση από σημαντικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης στο ICS, κάτι που 
τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν πολύ πιο σύντομα την ιδιότητα του 
μέλους στον σύλλογο.

CILT 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS & TRANSPORT 

Έχει διαπίστευση από τον CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport), 
τον πλέον διακεκριμένο διεθνή επαγγελματικό σύλλογο για την εφοδιαστική 
αλυσίδα, ο οποίος υποστηρίζει τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των μεταφορών και των logistics. Μετά την ολοκλήρωση των προ-
πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας, οι απόφοιτοι λαμ-
βάνουν ατομικό πιστοποιητικό εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες εξετάσεις για 
την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.

BIMCO 
BALTIC & INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL 

Έχει αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους στo Baltic and International Maritime 
Council (BIMCO) για τα προγράμματα σπουδών Ναυτιλιακής και Ναυτικής 
Εκπαίδευσης. H BIMCO, με περισσότερα από 2.100 μέλη που περιλαμβάνουν 
πλοιοκτήτριες εταιρείες, διαχειρίστριες εταιρείες, γραφεία μεσιτείας, κλπ, απο-
τελεί σημείο αναφοράς στη ναυτιλία ως η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή ένω-
ση. Παράλληλα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς για τα στάνταρντ διαφάνειας, συ-
νέπειας και ασφάλειας που διέπουν όλες τις δράσεις και συμβάσεις της.

INTERTANKO 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT TANKER OWNERS 

Διαθέτει την ιδιότητα του μέλους (Associate Member) στη Διεθνή Ένωση Πλοι-
οκτητών Δεξαμενόπλοιων - INTERTANKO για τα προγράμματα σπουδών Ναυ-
τιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενό-
πλοιων (INTERTANKO) δεσμεύεται για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων, τις 
καθαρότερες θάλασσες και την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού.

INTERCARGO
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRY CARGO SHIPOWNERS

Αποτελεί μέλος (Reciprocal Member) της INTERCARGO, της Διεθνούς Ένωσης 
Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου. Η INTERCARGO ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να 
δώσει φωνή στους εφοπλιστές, τους διαχειριστές και τους χειριστές σκαφών 
ξηρού φορτίου και να αντιπροσωπεύσει καλύτερα τον συγκεκριμένο τομέα της 
ναυτιλίας, και παράλληλα να διασφαλίσει και να προωθήσει την ασφαλή, αποτε-
λεσματική, αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία.
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IMAREST
INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Είναι εταιρικό μέλος (Marine Member) του Institute of Marine Engineering, 
Science and Technology (IMarEST). Το IMarEST είναι η πιο έγκριτη, επιδραστική 
και πολυσυλλεκτική διεθνής ένωση επιστημόνων-επαγγελματιών που δραστη-
ριοποιούνται στους τομείς της ναυτικής μηχανικής, επιστήμης και τεχνολογίας. 
Με περισσότερα από 21.000 μέλη παγκοσμίως, το IMarEST εδρεύει σε 128 
χώρες και αποτελεί μέλος του περίβλεπτου Συμβουλίου Επιστημών του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Όι σπουδαστές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχουν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθούν τα σεμινάρια του IMarEST, καθώς και πρόσβαση 
σε online υλικό και webinars που πραγματοποιούνται πολύ συχνά με διάφορες 
θεματικές από το ινστιτούτο.

HELMEPA
ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΏΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποτελεί εταιρικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περι-
βάλλοντος (HΕLMEPA). Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος αποτελεί την πρωτοποριακή για την εποχή της εθελοντική δέσμευση 
Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη 
ρύπανση των πλοίων. 

UNWTO
UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANISATION

Απέκτησε την ιδιότητα μέλους στον Παγκόσμιο Όργανισμό Τουρισμού 
(UNWTO) και, πλέον, αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα Κολλέγιο, μέλος 
του UNWTO. O Παγκόσμιος Όργανισμός Τουρισμού (United Nations World 
Tourism Organisation) είναι το Εξειδικευμένο Όργανο του Όργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών για την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης του 
τουρισμού διεθνώς.

SETE
GREEK TOURISM CONFEDERATION

Είναι πλήρες μέλος του Συλλόγου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ). Ό ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των 
τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Στη-
ρίζει και προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός 

H ΣΧΟΛΗ  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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όσο και εκτός συνόρων.  Παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη 
στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ ́ 
επέκταση, της εθνικής οικονομίας.

AHLEI
AMERICAN HOTEL & LODGING EDUCATIONAL INSTITUTE

Αποτελεί το μοναδικό Global Academic Partner του AHLEI στην Ελλάδα. Ό 
σύνδεσμος AHLA με έδρα την Όυάσιγκτον, εξυπηρετεί τον κλάδο της φι-
λοξενίας για περισσότερα από 100 χρόνια, προσφέροντας συμβουλευτική 
υποστήριξη και εκπαιδευτικούς πόρους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Είναι 
παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ο κορυφαίος φορέας στην πιστοποίηση του 
ξενοδοχειακού κλάδου, με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 95 
χώρες.

EURHODIP
Αποτελεί πλήρες μέλος της Ένωσης Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της 
Ευρώπης (EURHODIP). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολ-
λέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο-μέλος της ένωσης από την Ελλάδα. H 
EURHODIP έχει έδρα στις Βρυξέλλες και ξεκίνησε τη δράση της το 1988. 
Σήμερα, αριθμεί μέλη από 39 χώρες, εκπροσωπώντας περισσότερους από 
40.000 φοιτητές, προερχόμενους από 180 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ELITOUR 
Είναι μέλος του Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού – ΕΛΙΤΌΥΡ. 
Πρόκειται για μια Μη Κυβερνητική Όργάνωση που έχει στόχο να προωθή-
σει τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως κο-
ρυφαίο προορισμό για αυτό το είδος τουρισμού. Η ΜΚΌ ΕΛΙΤΌΥΡ συνερ-
γάζεται με διεθνείς οργανισμούς ενώ παράλληλα προσφέρει εξειδικευμένα 
προγράμματα εκπαίδευσης και γνώσεις στα μέλη της με απώτερο στόχο 
τη δικτύωση τους με συλλόγους και οργανώσεις ιατρικού τουρισμού. Η 
ELITOUR είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Παγκόσμιου Ιατρικού Τουρι-
σμού (Global Healthcare Travel Council).
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ENPHE
EUROPEAN NETWORK OF PHYSIOTHERAPY IN HIGHER EDUCATION

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φυσικοθεραπευτών στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (European Network of Physiotherapy in Higher Education - ENPHE).  
Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την Ελλάδα που είναι μέ-
λος του οργανισμού. Σκοπός του ENPHE είναι η βελτίωση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση, την έρευνα και τη γνώμη μέσω της επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών 
φορέων εκπαίδευσης, πάντα σύμφωνα με τις επιταγές της Παγκόσμιας Όμο-
σπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT). Διαθέτει 183 μέλη, σχολές Φυσικοθερα-
πείας από 29 κράτη της Ευρώπης.

WFOT
WORLD FEDERATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS

Έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Όμοσπονδίας Εργοθερα-
πευτών (World Federation of Occupational Therapists - WFOT) για το προ-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εργοθεραπεία BSc (Hons) Occupational 
Therapy. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο που διαθέτει 
την συγκεκριμένη πιστοποίηση, γεγονός το οποίο αποδεικνύει το εξαιρετικό 
ακαδημαϊκό επίπεδο του προγράμματος και αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση 
στην επιστημονική κοινότητα των Εργοθεραπευτών.

ENOTHE
EUROPEAN NETWORK OF OCCUPATIONAL THERAPY IN HIGHER EDUCATION

Είναι από το 2014 πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργοθεραπεία 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Network of Occupational Therapy in 
Higher Education- ΕΝΌΤΗΕ). Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
στην Ελλάδα που είναι μέλος του οργανισμού. 

IBMS
INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE

Διαθέτει πιστοποίηση από τον Επαγγελματικό Σύλλογο των Επιστημόνων Βιοϊα-
τρικής στην Αγγλία (ΙBMS – Institute of Biomedical Science). Πρόκειται για τη 
μοναδική Σχολή Υγείας στην Ελλάδα που φέρει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η ΣΧΟΛΗ  
ΥΓΈΙΑΣ
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ORACLE
Συνεργάστηκε με το Oracle University και έγινε Oracle University Workforce 
Development Program Partner στην Ελλάδα. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως μέ-
λος του, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων της Oracle 
(Java SE 8 Fundamentals και Oracle Database: Introduction to SQL) που οδηγούν 
στην απόκτηση πιστοποιήσεων της Oracle, μετά από σχετικές εξετάσεις. 

CISCO
Έχει αναγνωρισθεί ως επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO δίνοντας 
στους φοιτητές του τη δυνατότητα απόκτησης της αναγνωρισμένης παγκοσμί-
ως πιστοποίησης CCNA κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρόκειται για το 
1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. 

EC-COUNCIL ACADEMIA
INTERNATIONAL COUNCIL OF E-COMMERCE CONSULTANTS

Αποτελεί Partner του EC-Council Academia για την παροχή υψηλού επιπέδου 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων στην ασφάλεια πληροφοριών (Cybersecurity). Το 
EC-Council (International Council of E-Commerce Consultants) είναι ο μεγαλύτε-
ρος οργανισμός πιστοποιήσεων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 
στον κόσμο, με παρουσία σε 145 χώρες. Έχει αναπτύξει διεθνώς αναγνωρισμέ-
να προγράμματα κατάρτισης και μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους 
από 200.000 επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών. Όι πιστοποιήσεις της 
EC-Council έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας. Ως μέλος 
του EC- Council Academia, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σεμινάριο 
16 ωρών στο Ethical Hacking. 

Η ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

EBEN
EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK-ΈΒΈΝ

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) για τα 
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Σχολή Διοίκησης Επι-
χειρήσεων & Όικονομικών. Πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα 
μέλος του EBEN. Tο EBEN αποτελεί το πλέον δραστήριο Δίκτυο Επιχειρηµατικής 
Ηθικής σήµερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθµεί ήδη ενεργά 18 χώρες – µέλη, µε-
ταξύ των οποίων η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΏΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
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Η ΠΟΛΥΤΈΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ

SAP UNIVERSITY ALLIANCES
Αποτελεί μέλος (Associate Member) του διεθνούς δικτύου SAP University 
Alliances του πολυεθνικού κολοσσού SAP - ηγέτη στην αγορά του λογισμικού 
επιχειρησιακών εφαρμογών. Το δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 
Πανεπιστήμια και μετρά 1 εκατομμύριο φοιτητές παγκοσμίως. Πρόκειται για 
μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον τομέα των Ηλετρολονικών 
Υπολογιστών. Το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα αυτόνομης μάθησης που αντιστοιχούν σε βασικές διαδρομές πιστοποίησης  
SAP (Business Applications, Database & Technology, Analytics και Mobility), κα-
θώς και δυνατότητα εγγραφής στη βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε περιοχές λύσεων SAP.

GITHUB EDUCATION
Είναι μέλος της GitHub Education, μία από τις πιο διαδεδομένες και παγκοσμί-
ως δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν την online συνερ-
γασία ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών. Ως μέλος της πλατφόρμας 
GitHub Education, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές 
και καθηγητές της Σχολής Πληροφορικής να έχουν πρόσβαση σε μια πλειάδα 
εργαλείων και εφαρμογών όπως τα IDEs της JETBRAINS (π.χ. PyCharm, IntelliJ 
Idea κλπ.), το Bootstrap Studio, το Heroku deployment platform, συνδρομές για 
εκμάθηση HTMS, CSS, JavaScript και Python, το Digital Ocean για Cloud Hosting 
και πολλά ακόμα. 

RIBA
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS

Διαθέτει πιστοποίηση από το Royal Institute of British Architects (RIBA 1 & 2) 
για τα προγράμματα σπουδών της Αρχιτεκτονικής. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
είναι 1 από τα 7 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και 1 από τα 25 εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα διεθνώς που έχουν πιστοποιημένα προγράμματα από το Royal 
Institute of British Architects, γεγονός που διασφαλίζει την υψηλή εκπαιδευτική 
ποιότητα του προγράμματος, καθώς και την επαγγελματική επάρκεια των απο-
φοίτων του. Το Royal Institute of British Architects (RIBA) είναι οργανισμός του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την αρχιτεκτονική και το αρχιτεκτονικό επάγγελμα. Η 
πιστοποίηση του χορηγείται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς εκπροσώπους 
των οποίων τα προγράμματα σπουδών πληρούν τα κριτήρια του RIBA και συμ-
φωνούν με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτο-
νική εκπαίδευση.
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BPS
BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY 

Είναι πιστοποιημένη από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS). Όι απόφοι-
τοι του προγράμματος BSc (Hons) Psychology (English) έχουν δικαίωμα απευ-
θείας εγγραφής στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) και απόκτησης του 
Graduate Basis for Chartered Membership of the Society (GBC).

EMCC
EUROPEAN MENTORING AND COACHING COUNCIL

Είναι πιστοποιημένη από το European Mentoring and Coaching Council (EMCC) 
για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, MSc Applied Positive Psychology & 
Coaching Psychology, στο επίπεδο Master Practitioner.

BACP
BRITISH ASSOCIATION FOR COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY

Είναι μέλος της Βρετανικής Ένωσης Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP). 
Ως εκ τούτου, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Συμβουλευτική & 
Ψυχοθεραπεία είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Βρετανικού Συλλόγου Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP). Αυτό σημαίνει 
πως κάθε απόφοιτος είναι σε θέση να αιτηθεί ατομικά την ένταξή του στον σύλ-
λογο και να ασκήσει με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα.

H ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΏΠΙΣΤΙΚΏΝ  
ΈΠΙΣΤΗΜΏΝ

ARM
APPROVED CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM - EFFICIENT EMBEDDED SYSTEM DESIGN

Είναι ο πρώτος ARM Certified CPDE Training Partner στην Ευρώπη, που προ-
σφέρει το ARM University Program. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος οδηγεί σε πιστοποίηση από την κορυφαία Βρετανική Εταιρεία Μικροεπε-
ξεργαστών ARM, η οποία κατέχει τα πλήρη νομικά δικαιώματα της ομώνυμης 
αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων και μικρο-ελεγκτών.
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Βραβεία  
Διακρίσεις



EDUCATION
BUSINESS
AWARDS

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο βραβεύτηκε για δύο συνεχείς χρονιές στα Education 
Business Awards, που διοργάνωσε η εταιρεία Boussias Communications, με σκοπό 
να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές και η καινοτομία στην 
Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το 2017 διακρίθηκε με Gold Βραβείο στην κατηγορία 
"Δεσμός με την Κοινωνία", ως αναγνώριση του πολυετούς κοινωνικού έργου και 
της εθελοντικής προσφοράς του σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας 
και ιδιαίτερα της κοινωνικής προσφοράς του τμήματος Λογοθεραπείας του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, που για περισσότερα από 20 χρόνια - από την αρχή της 
λειτουργίας του - παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε πολίτες με ανάγκη. 

Στην ίδια διοργάνωση, το 2016 τιμήθηκε με δύο βραβεία: με το Βραβείο "Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις", ως αναγνώριση της προσφοράς πανεπιστημιακών σπουδών υψη-
λής ποιότητας στις αρτιότερες εγκαταστάσεις, που πληρούν τις αυστηρές προ-
διαγραφές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, βελτιώνουν τη 
μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών, καλύπτουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και 
είναι οι πλέον σύγχρονες από αισθητικής, τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής άποψης. 
Επίσης, με το Βραβείο "Στρατηγική Μάρκετινγκ" ως αναγνώριση της εξωστρέφειας 
του Κολλεγίου και της παροχής επαρκούς και άμεσης πληροφόρησης στους ενδια-
φερομένους φοιτητές κατά τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής σπουδών.

GREEK 
HOSPITALIT Y 
AWARDS

Για πέμπτη συνεχή χρονιά , η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βραβεύ-
θηκε ως η «Καλύτερη Σχολή Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης» (BEST HOTEL EDUCATION 
PROVIDER) στα Greek Hospitality Awards 2020, ως αναγνώριση της παροχής υψηλής 
ποιότητας πανεπιστημιακών προγραμμάτων στον κλάδο του τουρισμού και της φι-
λοξενίας σε συνεργασία με το διακριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, Queen Margaret 
University και την Ecole Ηôtelière de Lausanne. Τα ετήσια βραβεία, με τη συμμετοχή 
σημαντικών ξενοδοχείων στις κατηγορίες βραβείων, αναδείχθηκαν από την Κριτική 
Επιτροπή αλλά και το ευρύ κοινό. Η εξαιρετική αυτή διάκριση αναδεικνύει το υψηλό 
επίπεδο τουριστικών σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ευρύ δίκτυο συ-
νεργαζόμενων ξενοδοχείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

BEST HOTEL
EDUCATION

PROVIDER
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ΠΡΏΤΑΓΏΝΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛ ΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ

Συμπληρώνοντας 45 χρόνια ηγετικής πορείας στην Ελλάδα και τον αριθμό ορόσημο 
των 25.000 σπουδαστών, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Μητροπολιτικό – ΑΚΜΗ βραβεύ-
θηκε ως «Πρωταγωνιστής» στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή Εκπαίδευση. Η βράβευση 
αυτή, επισφραγίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών και επιβεβαιώνει 
τον αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουν στην Ιδιωτική Μεταλυκει-
ακή Εκπαίδευση τα δύο κορυφαία brands του Όμίλου. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
αποτελεί το μεγαλύτερο Κολλέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα και το 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το μεγαλύτερο ΙΕΚ στην Ευρώπη με παρουσία σε 7 πόλεις σε όλη την 
Ελλάδα, στην Αθήνα, το Μαρούσι, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρή-
της, τη Λάρισα τη Ρόδο, με περισσότερα από 180 σύγχρονα προγράμματα σπου-
δών, 18 διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες υπεροχής και βραβευμένες εγκαταστά-
σεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε 24 κτίρια. Τα βραβεία – θεσμός στο ελληνικό 
επιχειρείν «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Όικονομίας 2019», διοργανώθηκαν υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Όικονομίας & Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Eπιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), παρουσία περισσότερων από 600 υψηλόβαθμων στε-
λεχών και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, 
βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται 
στις οικονομικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση Όι Ισχυροί της Ελλη-
νικής Όικονομίας. Η εκδήλωση τίμησε όλες τις επιχειρήσεις που, με τα επιτεύγματά 
τους και τη σκληρή και μεθοδική τους προσπάθεια οδηγούν τη χώρα και την οικο-
νομία μπροστά.

ΔΥΝΑΜΙΚ Α
ΑΝΑΠΤ Υ ΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Σ

Η Καλλιόπη Ροδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, τι-
μήθηκε με τo βραβείο «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας» στα πλαίσια του 
διαγωνισμού «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2017 της ΕRNST & YOUNG. Η 
βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μία λαμπερή εκδήλω-
ση παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού, θεσμικού και ακαδημαϊκού 
χώρου, οι οποίοι έδωσαν το παρών τιμώντας την ελληνική επιχειρηματική αριστεία και 
τη συμβολή της στην οικονομία της χώρας μας. 

Η πρωτοπόρος κτιριακή υποδομή, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η έμφαση και 
επένδυση στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, αλλά και ο διεθνής προ-
σανατολισμός, επιτεύγματα που έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της ηγετικής θέσης του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, αποτέλεσαν τις κύριες παραμέτρους που οδήγησαν στην 
κορυφαία αυτή βράβευση. 

Ό θεσμός της ΕRNST & YOUNG αποτελεί το υψηλότερου κύρους βραβείο για τους 
επιχειρηματίες παγκοσμίως. Αναδεικνύει όσους ξεχωρίζουν χάρη στις υψηλές επιδόσεις 
τους, τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης, τις ηγετικές ικανότητές τους, την αναπτυξιακή 
δυναμική τους, το καινοτόμο πνεύμα και την κοινωνική ευαισθησία τους. Στόχος της 
ΕRNST & YOUNG είναι η επιβράβευση, η προβολή και η διεθνής καταξίωση αυτών των 
επιχειρηματιών, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη της 
οικονομικής ανάπτυξης.
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YACHTING  
AWARDS 2019 

Η Maritime & Superyacht Academy διακρίθηκε στα Greek Yachting Awards 2019 με 
το Honorary Award 2019 για τα πρωτοποριακά προγράμματα εκπαίδευσης που 
προσφέρει σε συνεργασία με τη Warsash Superyacht Academy, καθώς και τη συνο-
λική συμβολή της στην Ανάπτυξη του κλάδου του Yachting. Το βραβείο παρέλαβε ο 
κ. Βαγγέλης Ροδόπουλος, μέλος της Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Όμίλου Μητρο-
πολιτικό - ΑΚΜΗ.

Τα Yachting Awards, τα οποία διοργάνωσε η ONDECK Media, πραγματοποιήθη-
καν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λαμβάνοντας χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο. Στό-
χος του θεσμού είναι να τιμήσει τους πρωταγωνιστές των κλάδων του Yachting, του 
Θαλάσσιου Τουρισμού και του Σκάφους Αναψυχής αποτίνοντας φόρο τιμής στις 
εταιρίες και τις προσωπικότητες που, επί δεκαετίες, αποτελούν τους μεγαλύτερους 
πρεσβευτές του κλάδου με το όραμα και τις καινοτόμες ιδέες τους. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαία στελέχη από την πολιτική και επιχειρημα-
τική σκηνή της χώρας.

Αυτή η νέα διάκριση αναδεικνύει την ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
της Ναυτικής και Superyacht Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ενισχύ-
οντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει προμηθεύοντας τον κλάδο του Yachting με 
πολύτιμα μέλη και στελέχη.

SAFET Y4SEA TR AINING 
AWARD 2019

Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
Ναυτικής & Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης στη Ν. Ευρώπη, με πλήθος πιστοποιήσεων από 
διεθνείς φορείς και ενώσεις του κλάδου, έλαβε το βραβείο SAFETY4SEA Training Award 
2019, για την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει 
σε αποκλειστική συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Warsash School of Maritime 
Science and Engineering του Πανεπιστημίου Solent στο Southampton, το οποίο αποτελεί 
ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες κατηγορίες των βραβείων SAFETY4SEA, 
τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι νικητές που τελικά βραβεύτηκαν είναι παγκοσμίου φήμης 
εταιρίες, καθώς και σημαίνουσες προσωπικότητες του κλάδου. Μετά τη διάκρισή της 
στο κομμάτι της εκπαίδευσης, η Ναυτική Ακαδημία του Κολλεγίου συγκαταλέγεται στη 
λίστα με τους παγκοσμίου βεληνεκούς ηγέτες της Ναυτιλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου και της Ναυτικής Ακαδημίας, καθώς και εκπρόσωποι από το συνεργα-
ζόμενο Sοlent University του Southampton.και βαρύτητα.

TOURISM  
AWARDS 2021 

Προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη πρόταση πανεπιστημιακής τουριστικής εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα, ηΣχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, έλαβε το 
Χρυσό Βραβείο "Best Tourism & Hospitality School”, στην κατηγορία « Προγράμματα 
εκπαίδευσης & εξειδίκευσης», στα Tourism Awards 2021. 

Ό θεσμός Tourism Awards έχει στόχο να αναδεικνύει και να επιβραβεύει τους πρω-
τοπόρους και τους καινοτόμους του κλάδου του Τουρισμού. Μάλιστα, όπως επισημαί-
νεται και στο επίσημο Δελτίο Τύπου της 8ης διοργάνωσης Tourism Awards, η ανάδειξή 
των φετινών νικητών έχει αυξημένη αξία -τόσο συμβολική, όσο και πρακτική-, καθώς εί-
ναι αυτοί που δείχνουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα και την ανάπτυξη του ποιοτικού 
τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η Μάγια Τσόκλη, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δή-
λωσε σχετικά: «Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός των ελληνικών Tourism Αwards επιβραβεύει 
τους άριστους, τους καινοτόμους, τους τολμηρούς. Αναγνωρίζει την αυθεντικότητα, το 
πάθος, την ευρηματικότητα, την προσαρμοστικότητα, την επιμονή. Όι βραβευθέντες, 
πέρα από την ηθική αναγνώριση των κόπων τους και την αντικειμενική πιστοποίηση 
της προσφοράς τους, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και κίνητρο για υπέρβαση. 
Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε ανάγκη από τον αισιοδοξία και την 
έμπνευση που απλόχερα μας προσφέρουν». 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει 
τιμηθεί και με το Bronze Award στα Tourism Awards 2020 για τα Προγράμματα Εκπαί-
δευσης και Εξειδίκευσης και για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
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«Έλληνας  
Επιχειρηματίας  
της Χρονιάς»  
2017 της  
ΕRNST & YOUNG

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο

Όι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου κατασκευάστηκαν με τις αυστηρότερες 
αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το 
αμφιθέατρο, οι αίθουσες διδασκαλίας, 
οι χώροι αναψυχής και οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις και τις ιδανικές συνθήκες 
για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 
Κάθε αίθουσα διδασκαλίας είναι 

εξοπλισμένη με Η/Υ και έχει σύνδεση 
με projector και ηχείαγια multimedia 
χρήσεις, παρουσιάσεις, slideshows 
κ.λπ. Παράλληλα λειτουργεί πλήρης 
και ανεξάρτητος κλιματισμός σε κάθε 
αίθουσα.

Campuses
Υπερσύγχρονα 

Σε 8 σημεία στην Ελλάδα

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
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Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξενεί 
στους χώρους του σύγχρονη βιβλιοθήκη 
με πλήρη βιβλιοθηκονομική υποστήριξη. 
Χιλιάδες βιβλία και επιστημονικά 
περιοδικά, είναι στη διάθεση των 
φοιτητών για όλα τα επίπεδα σπουδών. 
Όι βιβλιοθήκες ανανεώνονται και 
εμπλουτίζονται διαρκώς με τις πλέον 
σύγχρονες εκδόσεις, ενώ λειτουργεί και 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Στους χώρους 
της βιβλιοθήκης βρίσκονται Η/Υ και 
υποστηρικτικό λογισμικό, απαραίτητα για 
τους φοιτητές και τις εργασίες τους

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ
Τα εργαστήρια του Κολλεγίου είναι ισότιμα 
με τα καλύτερα της Ευρώπης. Σύγχρονα 
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και Internet labs ελεύθερης πρόσβασης, 
συγκροτούν εργαστήρια που 
υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την έρευνα. Πιστοποιημένοι τεχνικοί 
είναι στη διάθεση των φοιτητών κάθε 
στιγμή. Tα εργαστήρια Πληροφορικής και 
Δομημένου & Φυσικού Περιβάλλοντος 
περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό Η/Υ και 
περιφερειακών τελευταίας τεχνολογίας 
(State of the Art labs). Ειδικότερα το 
εργαστήριο μηχανικών υπολογιστών 
είναι εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς 
και τεχνολογίας όργανα και εργαλεία για 
την πρακτική διδασκαλία των τμημάτων 
υπολογιστών. Όλα τα εργαστήρια είναι 
ανοικτά για όλους τους φοιτητές και εκτός 
των ωρών διδασκαλίας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
(WIFI ZONE)
- Σε όλα τα εργαστήρια Η/Υ του κολλεγίου.
- Σε όλους τους Η/Υ της βιβλιοθήκης.
- Σε επιλεγμένους χώρους του κολλεγίου 
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 
φορητού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου 
με υποστηριζόμενες υπηρεσίες.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το κολλέγιο παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης εξειδικευμένου οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού για την υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται 
οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας 
τεχνολογίας όπως προβολικά 
συστήματα, οθόνες plasma, κάμερες 
βιντεοσκόπησης, καθώς και εξελιγμένα 
ηχητικά συστήματα (DOLBY DIGITAL/
DTS 5.1) για την καλύτερη και 
πληρέστερη παρακολούθηση των 
μαθημάτων.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ
Όλοι οι χώροι του κολλεγίου είναι 
σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν 
προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MOODLE)
Το κολλέγιο στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών και υποστηρικτών 
υπηρεσιών που παρέχει σε φοιτητές και 
ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολλεγίου, 
εφαρμόζει υπηρεσίες που προσφέρει η 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Μέσα από την πλατφόρμα, κάθε ένας από 
τους συμμετέχοντες, με τον προσωπικό 
του κωδικό πρόσβασης, μπορεί να 
δουλέψει στο δικό του χωρικό και 
χρονικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, δίνεται η 
δυνατότητα υποστήριξης εικονικής τάξης 
και πληροφοριών όπως:

• Σχέδια μαθημάτων
• Σχέδια εργασιών
• Ωρολόγιο πρόγραμμα εξαμήνου
• Βαθμολογίες 
• Βιβλιογραφία
• Ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό
• Πίνακες δραστηριοτήτων
• Όμάδες συζητήσεων 
• Forum φοιτητών, κ.α.

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
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Campus Αμαρουσίου
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Campus Πειραιά
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Campus Αθήνας
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Campus Θεσσαλονίκης
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Campus Λάρισας

Campus Κρήτης

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Campus Ρόδου
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●  Διεθνές Συνέδριο στην 
Ασφάλεια Πληροφοριών 
& την Ηλεκτρονική 
Εγκληματολογία

●  Διεθνές Συνέδριο 
Ναυτικής Εκπαίδευσης

●  Διεθνές Διεπιστημονικό 
Συνέδριο Αποκατάστασης

●  Διεθνές Συνέδριο 
Εργοθεραπείας ENOTHE

●  Ινστιτούτο Επιστήμης 
Έργου & Αποκατάστασης

●  Συμπόσιο Έρευνας  
& Καινοτομίας Φοιτητών

Έρευνα & 
Διεθνή Συνέδρια



Από το 2015 το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με πρωτοβουλία 
της Σχολής Πληροφορικής, διοργανώνει το Διεθνές 
Συνέδριο Πληροφορικής, "Information Security and Digital 
Forensics - ISDF", το οποίο λαμβάνει χώρα, στο αμφιθέατρο 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του συνεδρίου είναι η διάδοση 
γνώσεων και ιδεών πάνω σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών, όπως προστασία 
δεδομένων, ηλεκτρονική εγκληματολογία, 
κρυφές επικοινωνίες, βιομετρία, ζητήματα 
ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, καθώς 
και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με 
την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή και 
πραγματικότητα.

Το τριήμερο γεγονός φιλοξενεί 
διακεκριμένους διεθνείς ομιλητές οι οποίοι 
μιλούν για τις τελευταίες εξελίξεις και 

προκλήσεις στον κλάδο της Ασφάλειας 
Πληροφοριών, καθώς και επαγγελματίες και 
ερευνητές από τον χώρο της Πληροφορικής 
οι οποίοι μοιράζονται ιδέες που προωθούν 
την καινοτομία και την πρωτοπορία. 
Το Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής 
παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατοντάδες 
φοιτητές, ερευνητές, επαγγελματίες από 
τον χώρο της Πληροφορικής και της 
Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Πληροφοριών 
τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό.

Διεθνές Συνέδριο στην  
Ασφάλεια Πληροφοριών  
& την Ηλεκτρονική 
Εγκληματολογία 

Διεθνές Συνέδριο  
Ναυτικής Εκπαίδευσης

Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου διοργανώνει κάθε χρόνο το 
Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης, 
που στόχο έχει να συζητήσει τα θέματα 
που αφορούν την εκπαίδευση των 
σύγχρονων επαγγελματιών της θάλασσας.

Το 2019, το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής 
Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στο 
Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου 
και φιλοξένησε 20 κορυφαίους ομιλητές 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Με κεντρικό 
θέμα τις προκλήσεις εκπαίδευσης των 
ναυτικών του 2030 (The Challenges 
of Educating the Seafarer of 2030), το 
Συνέδριο αναπτύχθηκε σε τέσσερις άξονες 
που ανέλυσαν και συζήτησαν θέματα 
ασφάλειας των ναυτικών στη θάλασσα, 
θέματα που αφορούν την προσαρμογή 
της διαδικασίας προετοιμασίας της νέας 
γενιάς ναυτικών στην ψηφιακή εποχή και τις 
νέες τεχνολογίες, θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος που έχουν έλθει δυναμικά 
στο προσκήνιο εν όψει της εφαρμογής των 
νέων διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών, 
αλλά και το μέλλον της απασχολησιμότητας 
στη ναυτιλία.

Όι ενδιαφέρουσες ομιλίες και 
παρουσιάσεις προσέλκυσαν δεκάδες 
επαγγελματίες και φοιτητές από τον χώρο 
της ναυτιλίας, ενώ η διοργάνωση του 
συνεδρίου για δεύτερη συνεχή χρονιά 
με επιτυχία και πλήθος συμμετοχών, το 
καθιστούν πλέον σταθμό για την ενημέρωση 
της Ελλη- νικής Ναυτιλιακής Κοινότητας 
γύρω από θέματα ναυτικής εκπαίδευσης.

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο Έ Ρ Έ Υ Ν Α  &  Δ Ι Έ Θ Ν Ή  Σ Υ Ν Έ Δ Ρ Ι Α

84 85



25ο Διεθνές Συνέδριο  
Εργοθεραπείας ENOTHE 

Το 25ο Διεθνές Συνέδριο της ENOTHE (European 
Network of Occupational Therapy in Higher 
Education), ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
σημαντικά γεγονότα Εργοθεραπείας διεθνώς, 
φιλοξενήθηκε στην Αθήνα από το Τμήμα 
Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 
συγκεντρώνοντας περισσότερους από  
350 συνέδρους και ομιλητές, από 36 χώρες  
και 113 διαφορετικά Πανεπιστήμια. 

Με θέμα τη Βιωσιμότητα στις σπουδές 
Εργοθεραπείας και τίτλο "Sustainability 
in Occupational Therapy Education", στο 
Συνέδριο διεξήχθησαν ομιλίες σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις σε επιστημονικά 
επιτεύγματα, μεθόδους θεραπείας 
και εκπαίδευσης και νέες προκλήσεις 
ενώ, παράλληλα, τέθηκαν σύγχρονα 
ερωτήματα που απασχολούν τον κλάδο της 
Εργοθεραπείας.

Eκτός από τη φιλοξενία του Συνεδρίου, το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε 
εκδήλωση αποκλειστικά για τους 

φοιτητές που συμμετείχαν στο Συνέδριο. 
Eκατοντάδες φοιτητές Εργοθεραπείας από 
διαφορετικά Πανεπιστήμια του κόσμου, 
μεταξύ των οποίων μέλη του SPOTeurope, 
μαζί με τους φοιτητές Εργοθεραπείας του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχαν 
σε δραστηριότητες δικτύωσης και σε 
βιωματικά workshops ανταλλάζοντας 
απόψεις και γνώσεις.

Διεθνές Διεπιστημονικό  
Συνέδριο Αποκατάστασης

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε με 
μεγάλη επιτυχία για πρώτή φορά στην 
Ελλάδα το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό 
Συνέδριο Αποκατάστασης με θέμα “Advancing 
Interdisciplinary Rehabilitation to Improve Lives”, 
παρουσία μερικών από τα σημαντικότερα κλινικά 
κέντρα Αποκατάστασης, όπως ΑNIMUS, Άκτιος, 
Ανάπλαση, ΕΛΕΠΑΠ, Θησέας, Φιλοκτήτης και 
πολλά ακόμα. 

Το τριήμερο Συνέδριο έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις του Campus Αμαρουσίου του 
Μητροπολιτικού Κολλέγιου, προσελκύοντας 
το ενδιαφέρον και την παρουσία εκατο-
ντάδων συνέδρων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Φιλοξενώντας περισσότερους από 100 
εξέχοντες διεθνείς ομιλητές - ακαδημαϊκές 
προσωπικότητες και επαγγελματίες- από το 
χώρο της Αποκατάστασης, το 1ο Διεθνές 
Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης 
εκπλήρωσε τον στόχο να αποτελέσει μια 
διεπιστημονική πλατφόρμα συζητήσεων και 
ανταλλαγής ιδεών αναφορικά με τις τρέχου-
σες εξελίξεις, τις νέες προκλήσεις, τις τάσεις, 
τις καινοτομίες και τις προοπτικές ανάπτυ-
ξης στον χώρο της Αποκατάστασης καθώς 
και στους συναφείς με αυτή κλάδους Υγείας.

Όι ομιλίες και οι παρουσιάσεις του 
Συνεδρίου προσέγγισαν σύγχρονα ζητήματα 
που σχετίζονται με την αποκατάσταση, 
όπως:

► Διαχείριση νευρολογικών παθήσεων
► Διαχείριση μυοσκελετικών παθήσεων
► Διαχείριση καρδιοαναπνευστικών παθήσεων
► Εμβιομηχανική 
►  Τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη  

της Αποκατάστασης 
► Ψυχολογία Ασθενών/Φροντιστών 
► Διαχείριση Πόνου
Επιπλέον, στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 
επιστημονικά άρθρα, έρευνες και εργασίες 
σχετικά με θεωρητικά και πρακτικά θέματα 
Αποκατάστασης από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, 
επαγγελματίες και φοιτητές από τον κλάδο της 
Υγείας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
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 Ινστιτούτο  
Επιστήμης Έργου  
& Αποκατάστασης

Συμπόσιο Έρευνας  
& Καινοτομίας Φοιτητών

Με έμφαση στη διασύνδεση Καινοτομίας, 
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και 
Ανάπτυξης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει κάθε χρόνο 
το Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας 
Φοιτητών. 

Το Συμπόσιο που έχει γίνει πλέον θεσμός, 
αποτελεί ένα ετήσιο forum διάδοσης 
ιδεών, θεωριών και πειραματικής έρευνας, 
με σκοπό την ανάδειξη της ακαδημαϊκής 
δραστηριότητας των φοιτητών του 
Κολλεγίου σε μια πλειάδα επιστημονικών 
πεδίων και την παράλληλη προβολή 
ποικίλων projects που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της πρακτικής και κλινικής τους 
άσκησης, σε τομείς που αγγίζουν την 
καθημερινότητα όλων μας - όπως η υγεία, 
ψυχολογία, πολιτισμός, αρχιτεκτονική. 
Το Συμπόσιο, το οποίο λαμβάνει χώρα 
στο αμφιθέατρο Μέγας Αλέξανδρος του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, 
παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατοντάδες 
νέοι, φοιτητές και απόφοιτοι Κολλεγίων, 
ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΙΕΚ, επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο του Συμποσίου 
παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες 
και καινοτόμες ιδέες των φοιτητών και 
αποφοίτων. Όι συμμετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 
θεματικές συνεδρίες και παρουσιάσεις 
των φοιτητών στα ευρύτερα επιστημονικά 
πεδία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
των Επιστημών Υγείας, των Πολυτεχνικών 
Επιστημών, των Επιστημών Πληροφορικής, 
Πολιτισμού και Επικοινωνίας, Τουρισμού 
καθώς και των Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων & Όικονομικών.

Σημειώνεται πως το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο δραστηριοποιείται σε ενέργειες 
έρευνας και καινοτομίας επί σειρά ετών. 
Με την παροχή τεκμηριωμένης γνώσης 
από τους χιλιάδες φοιτητές και αποφοίτους 
του κάθε χρόνο, το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο φιλοδοξεί να συνδράμει στη 
διαμόρφωση αποδοτικών πολιτικών 
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με το 
μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στην 
κοινωνία και στην οικονομία.
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ενισχύοντας τη δράση του 
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και έχοντας 
εδραιώσει στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών που 
αφορούν στις Eπιστήμες Yγείας, τις Aνθρωπιστικές 
και Kοινωνικές επιστήμες, δημιούργησε το Ινστιτούτο 
Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

Σκοπός του ΙΝΕΕΑΠ είναι να αποτελέσει 
πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και 
έρευνας στην Επιστήμη του Έργου, αλλά 
και της Αποκατάστασης και, τελικά, να 
προάγει τη γνώση και την εμπειρία όσον 
αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας 
και της ευημερίας των ατόμων. Η ίδρυση 
του ΙΝΕΕΑΠ προστίθεται σε μια σειρά 
πρωτοβουλιών που αφορούν στη 
δημιουργία θεσμών που σχετίζονται  

με την κεφαλαιοποιημένη τεχνογνωσία  
του Κολλεγίου και αποσκοπούν στην 
προαγωγή των επιστημών και των 
προγραμμάτων που προσφέρει το Κολλέγιο 
αλλά και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων 
του ακαδημαικού μας προσωπικού  
και των φοιτητών μας.
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●  Shipping Leaders  
in Residence

● Disruptors

● Yachting Talks

● Hotel Open forum

Ετήσιοι 
εκπαιδευτικοί 
θεσμοί



O ετήσιος θεσμός  
της Σχολης Ναυτιλίας

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.  
Όι 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.

Όι 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 διαλέξεις 
του θεσμού “SHIPPING LEADERS 
IN RESIDENCE” εκπροσώπους 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.

Στόχος του θεσμού είναι η παροχή 
ολοκληρωμένης, σύγχρονης 
εκπαίδευσης και έμπνευσης στους 
φοιτητές του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου όλων των ειδικοτήτων, αλλά 
και το εξωτερικό κοινό, φέρνοντάς 
τους σε επαφή με δυναμικά start ups 
που έχουν ήδη καταξιωθεί εντός και 
εκτός των συνόρων και δίνουν μια 
νότα αισιοδοξίας για το επιχειρηματικό 
μέλλον της χώρας μας.

Στο πλαίσιο του θεσμού,  
οι φιλοξενούμενες επιχειρήσεις  
– case studies επιλέγονται από 
διαφορετικό κάθε φορά  κλάδο 
δραστηριοποίησης, προκειμένου 
οι φοιτητές να είναι σε θέση να 
σχηματίσουν σφαιρική άποψη  
της σύγχρονης αγοράς και  
των τελευταίων εξελίξεων και 
απαιτήσεων κάθε κλάδου.

O θεσμός που στηρίζει τις καινοτόμες ιδέες 
και την επιχειρηματικότητα

Το 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”.

Ό ετήσιος, πρωτοποριακός θεσμός, “THE DISRUPTORS”, 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου φιλοξενεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σειρά διαλέξεων 
καινοτόμων Ελλήνων που κατάφεραν να ταράξουν 
τα νερά του σύγχρονου επιχειρείν. 
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O ετήσιος θεσμός  
της Σχολής Τουρισμού

O νέος θεσμός από τη  
Superyacht Academy 

Στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους, 
που επιλέγουν τον συγκεκριμέ νο 
κλάδο για τις σπουδές τους, να 
σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στη 
ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική 
βιομηχανία, αλλά και να τους προσφέρει 
την ευκαιρία να μάθουν από τους 
καλύτερους της αγοράς. Ό θεσμός 
υποδέχεται εξέχουσες προσωπικότητες 
του ξενοδοχειακού κλάδου, που 
μοιράζονται με το κοινό τις πολύτιμες 
εμπειρίες από την πολυετή καριέρα τους. 

Όι φιλοξενούμενες διαλέξεις αφορούν 
ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά, το 
οποίο σχετίζεται άμεσα με το Hospitality 
Management, αλλά και με τις τελευταίες 
εξελίξεις στον κλάδο παγκοσμίως. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, 
αντιλαμβανόμενο το έντονα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς 
φιλοξενίας, προάγει την άμεση σύνδεση 
της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα στους 
φοιτητές την πολυπολιτισμική κουλτούρα, 
απαραίτητο χαρακτηριστικό ενός 
επιτυχημένου επαγγελματία στον κλάδο 
του τουρισμού. 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει στόχο να 
αναδείξει τρέχοντα θέματα που αφορούν 
στο Yachting, έναν από τους πλέον 
δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, 
που αποτελεί το σημείο συνάντησης της 
Ναυτιλίας και του Τουρισμού. 

To Yachting Talks δίνει βήμα σε 
εξέχουσες προσωπικότητες του Yachting, 
ώστε να αναπτύξουν τις απόψεις τους 
σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και 
εξελίξεις στον κλάδο.

Όι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
(Round Tables) πραγματοποιούνται μία 
φορά το μήνα στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της Superyacht Academy 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 
στο κέντρο του Πειραιά παρουσία 
σημαντικών παραγόντων του κλάδου.  
Όι συζητήσεις  επικεντρώνονται γύρω 
από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: 
η εξέλιξη της ναυλαγοράς σκαφών 
αναψυχής, η εκπαίδευση πληρωμάτων,  
οι προσδοκίες για το μέλλον του 
yachting, οι παρεμβάσεις σε επίπεδο 
υποδομών και υπηρεσιών, το μέλλον των 
superyachts στην Ελλάδα και η συμβολή 
των ελληνικών μαρίνων σε αυτό κ.α.

Η Superyacht Academy του Μητροπολιτικού  
Κολλεγίου πρωτοπορεί εγκαινιάζοντας  
τον θεσμό Yachting Talks.

Ό ετήσιος θεσμός HoTEL OPEN FORUM (Hospitality 
Tourism Education League) της Σχολής Τουρισμού  
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημιουργήθηκε  
στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένης Τουριστικής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
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Διασύνδεση  
με την αγορά
εργασίας

● Career Office

●  DevelopingU

● Career Days

● Alumni Club



 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 να παρέχει συμβουλές συμβουλές 
επιτυχημένης συνέντευξης. 

Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο οργανώνει το project 
DevelopingU και τις Ημέρες Σταδιοδρομίας (Career Days).

 

Ό ετήσιος θεσμός “DevelopingU” περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια 
και επιστημονικές ημερίδες από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους 
ομιλητές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και field trips, Career Days, 
καθοδήγηση και συμβουλευτική καριέρας και πρακτικής/κλινικής 
άσκησης. Όι δράσεις του DevelopingU διοργανώνονται σε διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα ανά έτος για να εξασφαλίζουν τη διαρκή επαφή των 
φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

3400 
συμμετοχές

220 
σεμινάρια

40+ 
εταιρίες στα  
Career Days

7
πόλεις

195 
ομιλητές

19
επιστημονικά 

πεδία
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 CAREER DAYS
Oι Ημέρες Σταδιοδρομίας (Career Days) έχουν ως στόχο να έρθουν οι 
φοιτητές και οι απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε άμεση επαφή 
με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
εργασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τους δίνετε η δυνατότητα να 
συναντήσουν εκπροσώπους των εταιριών, να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους και να συμμετάσχουν με μεγάλη επιτυχία σε συνεντεύξεις εργασίας, 
σχηματίζοντας έτσι μια ρεαλιστική εικόνα για τον επαγγελματικό χώρο 
στον οποίο έχουν επιλέξει να κινηθούν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2019 
οι Ημέρες Σταδιοδρομίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία περισσότερων 
από 50 εταιρειών και εκατοντάδων φοιτητών και αποφοίτων του Κολλεγίου.

 ALUMNI CLUB
Ό Σύλλογος Αποφοίτων (Alumni Club) αποτελεί ισχυρή θεσμική παρουσία 
στο χώρο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι οποιοι επικοινωνούν μεταξύ 
τους και διατηρούν την επαφή τους με το Κολλέγιο και τις εξελίξεις που το 
αφορούν. Το Κολλέγιο ενισχύει τη λειτουργία του Alumni Club φιλοξενώντας 
τις ποικίλες δραστηριότητές του στους χώρους του. Στα μέλη του Alumni 
Club παρέχονται πολλές διευκολύνσεις που αφορούν τόσο στην πιθανότητα 
επανένταξής τους νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και στη συνέχιση 
των σπουδών τους και στην επαγγελματική τους απορρόφηση. Τα μέλη του 
Alumni Club έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις βιβλιοθήκες, 
στα εργαστήρια και στους χώρους άθλησης και αναψυχής του Κολλεγίου. 
Παράλληλα, ο Σύλλογος Αποφοίτων αναδεικνύεται σε σοβαρότατο 
μηχανισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους φοιτητές του Κολλεγίου, 
καθώς συχνά οι απόφοιτοι προσκαλούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες 
τους σε συζητήσεις με τους σημερινούς φοιτητές.

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
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Η στρατηγική του ιδρύματος αναγνωρίζει ότι η διεθνοποίηση εκτείνεται σε 
όλα τα διαφορετικά επίπεδα της λειτουργίας του και ότι όλες οι υπηρεσίες 
του έχουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. 
Το εξειδικευμενο International Programmes Office είναι αρμόδιο για τη 
διεθνή φοιτητική κοινότητα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, παρέχοντας 
συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή, τη μετανάστευση, 
τη στέγαση, τα διαπολιτισμικά και προσωπικά θέματα, σε ένα άκρως 
εμπιστευτικό περιβάλλον. Επίσης διοργανώνει καθ'όλη τη διάρκεια του 
ακαδημαικού έτους σεμινάρια πληροφόρησης για τις διάφορες επιλογές 
σπουδών που προσφέρονται σε διεθνείς υποψήφιους, όπως πώς να 
παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα μετά τις σπουδές τους.

Το Γραφείο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και ομάδα 
“Student Ambassadors”. Όι βασικοί του ρόλοι καλύπτουν: ανταλλαγές 
σπουδαστών και σπουδές στο εξωτερικό, ειδικά προγράμματα (π.χ. 
Summer Programmes), προσέγγιση διεθνών φοιτητών, υπηρεσίες ειδικής 
υποστήριξης για φοιτητές, προσωπικό και ακαδημαϊκούς επισκέπτες από 
το εξωτερικό, σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες και χορηγούς, 
διακρατικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Η φοιτητική ζωή στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει ένα μοναδικό, 
πολύμορφο και πολύπολιτισμικό περιβάλλον, όπου οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που θα διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους, εξερευνώντας τα όριά τους, ανακαλύπτοντας νέα 
ενδιαφέροντα και κάνοντας φιλίες ζωής. Κάθε χρόνο, το International 
Programmes Office διοργανώνει Εκδήλωση Προσανατολισμού (Orientation 
Day) για τους διεθνείς φοιτητές του, η οποία περιλαμβάνει σειρά 
συναντήσεων και εκδηλώσεων που παρέχουν μια εξαιρετική εισαγωγή στη 
ζωή στην Ελλάδα και στη φοιτητική ζωή του Κολλεγίου και αποτελούν 
βασικό βήμα για μια επιτυχημένη εμπειρία φοίτησης. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει Γραφείο 
Υποστήριξης ∆ιεθνών Φοιτητών (International 
Programmes Office), στο πλαισιο του διεθνούς 
προσανατολισμου του ιδρύματος, ο οποίος 
αποτελεί βασικό στρατηγικό του στόχο. 

Τμήμα Διεθνών 
φοιτητών
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Επιπλέον, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει:  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, για να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη υποστήριξη των φοιτητών. Όι υποψήφιοι που 
δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση γλώσσας, μπορούν να εγγραφούν 
σε θερινά τμήματα που επιτρέπουν την έγκαιρη προετοιμασία τους για τις 
εξετάσεις IELTS. Η υποστήριξη των διεθνών φοιτητών παρέχεται καθ 'όλη 
τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω διαλέξεων και εργαστηρίων.

 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ιδρύσει Κέντρο Υποστήριξης Ελληνικής 
Γλώσσας για να προσφέρει υποστήριξη σε ακαδημαϊκές σπουδές και 
γενικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα. 

Τ Μ Ή Μ Α  Δ Ι Ε Θ Ν Ώ Ν  Φ Ο Ι Τ Ή Τ Ώ Ν
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TΙ ΜΠΟΡΩ  
ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

BACHELORS  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
MASTERS 
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BA (Hons) Business Management  
Διοίκηση Επιχειρήσεων

►  BSc (Hons) Economics for Business 
Οικονομικά

►  BA (Hons) Marketing  
Μάρκετινγκ

►  BSc (Hons) Accounting & Finance 
Λογιστική & Χρηματοοικονομική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters
►  MBA 

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  
με 4 κατευθύνσεις: 
Project Management, 
FinTech Management,  
Business Analytics,  
International Business

►  MSc Digital and Social Media Marketing 
Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και  
στο Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων

►  MSc Accounting and Finance 
Μεταπτυχιακό στη Λογιστική & 
Χρηματοοικονομική

►  MSc Enterpreneurship and Innovation 
Μεταπτυχιακό Επιχειρηματικότητας & 
Καινοτομίας

►  MSc Real Estate Investment Finance 
Μεταπτυχιακό στην Διαχείριση Επενδύσεων 
Ακίνητης Περιουσίας

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΣκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων  
& Όικονομικών

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
είναι το μοναδικό κολλέγιο 

στην Ελλάδα μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Επιχειρηματικής Ηθικής 
(European Business Ethics 

Network-ΕΒΕΝ).

●

είναι μέλος του διεθνούς 
δικτύου SAP University 

Alliances του πολυεθνικού 
κολοσσού SAP - ηγέτη 

στην αγορά του λογισμικού 
επιχειρησιακών εφαρμογών.

●

η Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων & 

Οικονομικών διαθέτει 
λογισμικό προσομοίωσης, 
ίδρυσης και λειτουργίας 
εικονικής επιχείρησης 

(SimVenture).

●

προσφέρει στους φοιτητές 
τη δυνατότητα 

παρακολούθησης 
σεμιναρίων και εκδηλώσεων 
από διακεκριμένα στελέχη 

επιχειρήσεων.

Tαυτόχρονα τους βοηθά να αναπτύξουν διοικητικές 
ικανότητες, απαραίτητες για την επαγγελματική τους 
εξέλιξη και σταδιοδρομία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. 

Τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα ώστε να 
συνδυάζουν την επιστημονική θεωρία με την 
επαγγελματική πρακτική. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται 
στην έρευνα και τη μελέτη τόσο της τοπικής και όσο 
και διεθνούς αγοράς. Η ποικιλία των προσφερόμενων 
ειδικοτήτων επιτρέπει την επαγγελματική εξέλιξη των 
αποφοίτων σε πλήθος επιχειρηματικών λειτουργιών 
όπως: το Μάρκετινγκ, το Μάνατζμεντ, τα Οικονομικά, η 
Λογιστική & Χρηματοοικονομική, η Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία, η Διαχείρηση Επενδύσεων Ακίνητης 
Περιουσίας κ.α.

Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων & 
Οικονομικών

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οικονομικών προσφέρει στους φοιτητές 
ολοκληρωμένες γνώσεις και εμπειρίες 
που αφορούν τη ζωή και τη δράση των 
επιχειρήσεων.
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BA (Hons) International Hospitality  
& Tourism Management  
Διοίκηση Τουριστικών & Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων

►  BA Culinary Arts and  
Food Service Development 
Επισιτιστικές Τέχνες &  
Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εστίασης

►  BA Culinary Arts, Baking & Patisserie 
Αρτοποιία / Ζαχαροπλαστική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | VET BY EHL 
ECOLE HOTELIERE  
DE LAUSANNE  
►  Hotel Administration Diploma | VET BY EHL

►  Service Professional Diploma | VET BY EHL

►  Rooms Professional Diploma | VET BY EHL

►  Kitchen Professional Diploma | VET BY EHL

►  Online Hospitality Hygiene & Safety 
Training | VET by EHL

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters
►  MSc International Hospitality,  

Events & Tourism Management 
Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Φιλοξενία, Οργάνωση 
Εκδηλώσεων και Διοίκηση Τουρισμού

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η  Σχολή Τουρισμού  έχει 

βραβευθεί ως η «Καλύτερη 
Σχολή Ξενοδοχειακής 

Εκπαίδευσης» στα Greek 
Hospitality Awards 2016, 
2017, 2018, 2019 & 2020.

●

διακρίθηκε με Gold Award  
στα Tourism Awards 2021.

●

είναι μέλος κορυφαίων 
φορέων και οργανισμών 
του τουριστικού κλάδου 
σε Ελλάδα και εξωτερικό: 
Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού (UNWTO), 

ΣΕΤΕ, EURHODIP, AHLEI.

●

έχει δημιουργήσει τον 
πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 

θεσμό "HoTEL OPEN 
FORUM".

●

ο όμιλος της Ecole Ηôtelière 
de Lausanne, σε συνεργασία 

με το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, παρέχει για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα  
τα διεθνώς αναγνωρισμένα  

στον τουριστικό 
κλάδο προγράμματα 

επαγγελματικής 
εκπαίδευσης VET BY EHL. 

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολής Τουρισμού

Η τουριστική βιομηχανία είναι μία από τις σημαντικότερες και 
ραγδαία αναπτυσσόμενες  οικονομικές δραστηριότητες 
στη χώρα μας.  Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη για καλά 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες τόσο στην τοπική όσο και την 
παγκόσμια αγορά Φιλοξενίας και Τουρισμού έχει γίνει πλέον 
επιτακτική. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές επαγγελματικής 
απασχόλησης είναι λαμπρές για τους αποφοίτους της Σχολής, 
τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Τουρισμού του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου περιλαμβάνουν σύγχρονα 
μαθήματα με πρακτική διάσταση και εξειδικεύουν τους φοιτητές 
σε περιζήτητες ειδικότητες της σύγχρονης βιομηχανίας 
του τουρισμού. Η Σχολή Τουρισμού στελεχώνεται από 
διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς 
και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Στην πλειοψηφία 
τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών σε 
τουριστικές επιχειρήσεις.

Σχολή  
Τουρισμού

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου προσφέρει στους φοιτητές 
όλα τα απαραίτητα εφόδια με σκοπό την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο 
στον ξενοδοχειακό τομέα όσο και σε όλο το 
φάσμα της διεθνούς βιομηχανίας τουρισμού.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BArch (Hons) Architecture (RIBA part 1) 
Αρχιτεκτονική

►  MEng Civil Engineering & Construction  
Πολιτικών Μηχανικών

►  MEng Electrical  
& Electronic Engineering 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων

►  MEng Mechanical Engineering  
& Manufacturing  
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MArch Architecture & Urban Design 
Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική  
& τον Αστικό Σχεδιασμό

►  MSc Civil Engineering  
& the Built Environment  
Μεταπτυχιακό Πολιτικών Μηχανικών  
& Δομημένου Περιβάλλοντος

►  MSc Electrical Engineering  
& Computer Systems  
Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Συστημάτων Η/Υ

►  MSc Electronic & Electrical Systems 
Engineering  
Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Πολυτεχνικής Σχολής

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Πολυτεχνική Σχολή είναι η 
1η και πληρέστερη ιδιωτική 

Πολυτεχνική Σχολή στην 
Ελλάδα.

●

διαθέτει σύγχρονα και άρτια 
εξοπλισμένα εργαστήρια, 

ειδικά διαμορφωμένα 
σύμφωνα με τις υψηλές 

απαιτήσεις του κάθε 
προγράμματος.

●

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
είναι ο μοναδικός 

εκπαιδευτικός οργανισμός 
στη Νότια Ευρώπη, 

που έγινε ARM Certified 
Training Partner. Η 

επιτυχής παρακολούθηση 
του Efficient Embedded 
System Design, οδηγεί 

σε πιστοποίηση από την 
κορυφαία εταιρεία ARM.

●

είναι 1 από τα 7 
εκπαιδευτικά ιδρύματα 

στην Ευρώπη και 1 
από τα 25 διεθνώς, που 
έχουν πιστοποιημένα 

προγράμματα 
Αρχιτεκτονικής από το 
Royal Institute of British 

Architects (RIBA).

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών αλλά και η 
αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης στην υπηρεσία του 
ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί τον 
πυρήνα της βασικής φιλοσοφίας της Σχολής. 

Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει 
ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, το οποίο 
περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική, την ειδικότητα των Πολιτικών 
Μηχανικών, των Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
των Μηχανολόγων Μηχανικών.

Τα προγράμματα σπουδών αναβαθμίζονται διαρκώς – ώστε να 
ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατες εξελίξεις των 
πολυτεχνικών επιστημών – και πραγματοποιούνται 
στα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ειδικά διαμορφωμένα σύμφωνα 
με τις υψηλές απαιτήσεις του κάθε προγράμματος και των 
συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων της Μ.Βρετανίας.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων της Πολυτεχνικής Σχολής 
διαθέτουν σοβαρή επιστημονική υποδομή και σύγχρονο 
γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και πολλές επαγγελματικές 
δεξιότητες, απαραίτητες για την ένταξή τους στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση των σύνθετων 
προκλήσεων της εποχής. Έτσι, έχουν την προοπτική άμεσης 
επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και απευθείας συνέχισης 
των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πολυτεχνική  
Σχολή

Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου μελετά, καταγράφει και προβλέπει τις 
τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις στον κλάδο 
των κατασκευών και του περιβάλλοντος. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο  

είναι το πρώτο, επίσημο 
πιστοποιημένο κέντρο της 

CISCO στην Ελλάδα, δίνοντας 
τη δυνατότητα απόκτησης  
των πιστοποιήσεων CISCO  

κατά τη διάρκεια  
των σπουδών.

●

αποτελεί  μέλος του Oracle 
University Workforce 
Development Program 

δίνοντας τη δυνατότητα 
απόκτησης πιστοποιήσεων 
της Oracle κατά τη διάρκεια 

των σπουδών.

●

διοργανώνει από το 2015, το 
ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 

Πληροφορικής, "Information 
Security and Digital Forensics".

●

διαθέτει πλήρως 
εκσυχρονισμένα, 

εξειδικευμένα  
εργαστήρια Η/Υ. 

●

είναι μέλος της δημοφιλούς 
πλατφόρμας GitHub 

Education. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BSc (Hons) Computer Science 
Επιστήμη της Πληροφορικής

►  BSc (Hons) Cyber Security & Networks 
Κυβερνοασφάλεια & Δίκτυα Υπολογιστών

►  BSc (Hons) Information Technology  
for Business 
Τεχνολογία Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MSc Computing & Information 
Communication Technology 
Μεταπτυχιακό Τεχνολογίας Ηλ. Υπολογιστών  
& Επικοινωνίας Πληροφορίας

►  MSc Information Security  
& Digital Forensics 
Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών  
& την Ψηφιακή Εγκληματολογία

►  MSc Computer Games Development 
Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ

►  MSc Data Science 
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολής Πληροφορικής

Τα προγράμματα σπουδών είναι προσανατολισμένα να 
καλύπτουν τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της 
επιστήμης, σύμφωνα με τις διεθνώς μεταβαλλόμενες 
παραγωγικές και επιχειρησιακές ανάγκες. 

Με γνώμονα αυτό, προσφέρει Bachelors και Masters σε 
σύγχρονες εξειδικεύσεις όπως: η Επιστήμη της 
Πληροφορικής, τα Δίκτυα Η/Υ, η Τεχνολογία πληροφοριών, 
η Ασφάλεια Πληροφοριών και η Ηλεκτρονική 
Εγκληματολογία, η Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ και  
η Επιστήμη Δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διεθνή διάσταση των 
εξελίξεων σε επίπεδο τεχνολογίας και έρευνας, γεγονός 
που οδηγεί σε διαρκή αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων πληροφορικής στα νέα διεθνή δεδομένα.

Με το πέρας των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν 
αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν 
να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη 
διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας του κλάδου 
της τεχνολογίας, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
σύγχρονου τεχνολογικού γίγνεσθαι και να αναπτύξουν 
κριτικό πνεύμα στην πρόοδο της επιστήμης.

Σχολή 
Πληροφορικής

Η Σχολή Πληροφορικής του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου μελετά, 
καταγράφει και προβλέπει τις  
τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BSc (Hons) Sports Coaching  
& Physical Education  
Προπονητική & Φυσική Αγωγή

►  BA (Hons) Sport Management  
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MA Sport Development & Management  
Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη  
& Διοίκηση Αθλητισμού

►  MSc Applied Sport  
& Exercise Nutrition 
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διατροφής 
Αθλητισμού & Άσκησης

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters της Σχολής  
Επιστημών Αθλητισμού & Φυσικής Αγωγής

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Σχολή Επιστημών 

Αθλητισμού & Φυσικής 
Αγωγής περιλαμβάνει 
τα πλέον σύγχρονα και 

ανερχόμενα προγράμματα 
σπουδών στην Ελλάδα.

●

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
διαθέτει πλήρως 

εξοπλισμένα εργαστήρια 
Αθλητισμού και Φυσικής 

Αγωγής τελευταίας 
τεχνολογίας.

●

δίνει τη δυνατότητα 
πρακτικής άσκησης σε ευρύ 

δίκτυο συνεργαζόμενων 
αθλητικών οργανισμών.

Η Σχολή Επιστημών Αθλητισμού & Φυσικής Αγωγής  
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου περιλαμβάνει καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών όπως η Προπονητική ́ & Φυσική ́ 
Αγωγή,́ η Αθλητική ́ Διατροφή, καθώς και η Ανάπτυξη  
& Διαχείριση Αθλητισμού.

Βασικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων, που 
προσφέρονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 
είναι η ολιστική προσέγγιση της αθλητικής βιομηχανίας 
και η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και τρόπου 
σκέψης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να συμβάλλουν 
στη μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός αθλητή, αλλά 
και να αναλάβουν μια διοικητική θέση σε αθλητικούς 
οργανισμούς και φορείς με στόχο την προώθηση  
των αξιών του αθλητισμού σε οικονομικό, κοινωνικό  
και πολιτιστικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού  
και Φυσικής Αγωγής μπορούν να ασχοληθούν με μία 
πληθώρα κλάδων που σχετίζονται με την προπονητική 
διαδικασία, την αθλητική διατροφή, αλλά και τη διοίκηση 
αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, την οργάνωση 
αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων.

Σχολή Επιστημών 
Αθλητισμού & 
Φυσικής Αγωγής

Η ραγδαία ανάπτυξη της επαγγελματικής 
αθλητικής βιομηχανίας δημιουργεί ́ την 
ανάγκη για την εκπαίδευση εξειδικευμένων 
προπονητών και στελεχών που θα 
ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης και 
επαγγελματισμó στις απαιτήσεις ενός 
συγχρόνου αντικειμένου. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Σχολή Υγείας είναι μέλος ή 

έχει πιστοποιηθεί από 
πολυάριθμα διεθνή δίκτυα 
και οργανισμούς: ENPHE, 
ΕΝΟΤΗΕ, WFOT, ΙBMS.

●

διοργάνωσε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, το 1ο Διεθνές 
Διεπιστημονικό Συνέδριο 

Αποκατάστασης.

●

έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο 
Επιστήμης του Έργου και 

Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

●

διαθέτει πλήρως 
εξειδικευμένα, ιδιόκτητα 
εργαστήρια με εξοπλισμό 

τελευταίας γενιάς. 

●

το Μητροπολιτικό είναι το 
μοναδικό Κολλέγιο με 

απόφοιτους επιστημών Υγείας 
οι οποίοι – ακολουθώντας 
την προβλεπόμενη από τη 

σχετική νομοθεσία διαδικασία 
– απέκτησαν την ιδιότητα του 

Μέλους του HCPC.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors
►  BSc (Hons) Speech and Language Therapy 

Λογοθεραπεία 

►  BSc (Hons) Physiotherapy  
Φυσικοθεραπεία

►  BSc (Hons) Biomedical Sciences  
Βιοϊατρικές Επιστήμες

►  BSc (Hons) Dietetics  
Διαιτολογία

►  BSc (Hons) Occupational Therapy 
Εργοθεραπεία

►  BSc (Hons) Nursing  
Νοσηλευτική

►  BSc (Hons) Midwifery  
Μαιευτική

►  BSc (Hons) Podiatry  
Ποδιατρική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MSc Sports Physiotherapy 
Μεταπτυχιακό στη Αθλητική Φυσικοθεραπεία

►  MSc Applied Sport & Exercise Nutrition 
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διατροφής 
Αθλητισμού & Άσκησης

►  MSc Rehabilitation 
Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση

►  MSc Medical Genetics & Genomics 
Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Γενετική & 
Γονιδιωματική

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολής Υγείας

Περιλαμβάνει επιστήμες όπως η Φυσικοθεραπεία,  
η Λογοθεραπεία, η Διαιτολογία, οι Βιοϊατρικές Επιστήμες,  
η Εργοθεραπεία, η Νοσηλευτική, η Μαιευτική και η 
Ποδιατρική, κλάδοι στους οποίους το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο έχει μακρά εκπαιδευτική παράδοση.

Τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται από έντονο 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ολιστικό τρόπο 
προσέγγισης στη γνώση, στηρίζονται στην εφαρμογή 
σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων με τη χρήση νέας 
τεχνολογίας και διαγνωστικού εξοπλισμού νέας γενιάς, 
προάγουν το πνεύμα της καινοτόμου επιστημονικής έρευνας 
και βοηθούν τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία 
στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής 
σκέψης. Η κλινική άσκηση των φοιτητών αποτελεί ένα 
σημαντικό μέρος των σπουδών και είναι απαραίτητη για 
την προετοιμασία επιστημόνων ικανών να ασκήσουν το 
επάγγελμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών Υγείας 
πραγματοποιούνται στα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα 
εργαστήρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ενώ 
περιλαμβάνουν κλινική πρακτική σε μεγάλες μονάδες και 
οργανισμούς υγείας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Σχολή Υγείας 

Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα  
ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων  
και επιστημών με υψηλή ζήτηση  
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BSc (Hons) Maritime Business 
Ναυτιλιακές Σπουδές

►  BSc (Hons) Shipping & Port Management 
Διοίκηση Λιμένων & Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων

►  BSc International Logistics Management 
Διοίκηση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας

►  BSc (Hons) Maritime Law & Business 
Ναυτιλιακό Δίκαιο & Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MSc International Maritime Business 
Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ναυτιλιακή 
Διοίκηση

►  MSc International Shipping & Logistics  
Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ναυτιλία  
& την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολής Ναυτιλίας

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Σχολή Ναυτιλίας αποτελεί ́ 

ένα από τα μεγαλύτερα 
κέντρα Ναυτιλιακής 

Εκπαίδευσης στη Νότια 
Ευρώπη.

●

έχει δημιουργήσει τον 
ετήσιο εκπαιδευτικό θεσμό 

Shipping Leaders  
in Residence.

●

 αποτελεί την πληρέστερη 
και πιο ολοκληρωμένη 

πρόταση σπουδών 
Ναυτιλίας στην Ελλάδα

●

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
φέρει πιστοποιήσεις από 
τους κορυφαίους φορείς: 

DNV-GL, MCA, IAMI, 
PYA, RYA καθώς και από 

τους διακεκριμένους 
επαγγελματικούς συλλόγους 
και οργανισμούς: ICS, CILT, 

BIMCO, INTERTANKO, 
INTERCARGO. Παράλληλα 
είναι μέλος των IMarEST & 

HΕLMEPA.

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.

Σχολή  
Ναυτιλίας

Τα ακαδημαϊκά προγράμματα ναυτιλίας  
του Solent University (Southampton) 
που προσφέρει το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
κορυφαίων προγραμμάτων ναυτιλιακής 
εκπαίδευσης στον κόσμο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO
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ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Ναυτική Ακαδημία έχει 

τιμηθεί με το βραβείο 
SAFETY4SEA Training  

Award 2019.

●

αποτελεί ́ ένα απó  
τα μεγαλύτερα κέντρα 
Ναυτικής Εκπαίδευσης  

στη Νότια Ευρώπη.

●

εδρεύει σε υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. 
στην καρδιά του Πειραιά 
και διαθέτει εξειδικευμένα 
εργαστήρια με σύγχρονο 

εξοπλισμό ́ τελευταίας γενιάς. 

●

 διοργανώνει κάθε χρόνο το 
Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής 

Εκπαίδευσης.

●

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
φέρει πιστοποιήσεις από ́ τους 
κορυφαίους φορείς: DNV-GL, 
MCA, IAMI, PYA, RYA καθώς 
και από τους διακεκριμένους 
επαγγελματικούς συλλόγους 
και οργανισμούς: ICS, CILT, 

BIMCO,  INTERTANKO, 
INTERCARGO. Παράλληλα 
είναι μέλος των IMarEST & 

HΕLMEPA.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors
►  BSc (Hons) Marine Operations 

Management 
Διοίκηση Ναυτικών Λειτουργιών 
– Πλοίαρχοι Εμπορικού Ναυτικού

►  BEng (Hons) Marine Engineering and 
Management 
Ναυτική Μηχανολογία & Διοίκηση 
– Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors  
της Ναυτικής Ακαδημίας

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).

Ναυτική 
Ακαδημία

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. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
►  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 
►  Yacht Captain Special Training  

Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καπετάνιων 
Σκαφών Αναψυχής

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
►  Engineer 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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
► Yacht Steward
► G.U.E.S.T. 1
► G.U.E.S.T. 2 (Coming soon)
► G.U.E.S.T. 3 (Coming soon)
► Yacht Chef
► Deck Hand (Ναύτης)
► Exclusive Seminars

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
RYA 
►  Yachtmaster Ocean
►  Yachtmaster Offshore
►  Yachtmaster Coastal
►  Advanced Powerboat
►  Tender Operator
►  Powerboat Level 2
►  GMDSS SRC (VHF)

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα προγράμματα σπουδών 
της Ακαδημίας Superyacht

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Superyacht Academy 
διακρίθηκε στα Greek  
Yachting Awards 2019  
με Honorary Award.  

●

έχει δημιουργήσει τον 
καινοτόμο εκπαιδευτικό 
θεσμό Yachting Talks. 

●

φέρει πιστοποιήσεις από 
τους κορυφαίους φορείς: 

IAMI, PYA, RYA

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.

Ακαδημία  
Superyacht

Η Superyacht Academy του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει 
υψηλής ποιότητας προγράμματα 
εκπαίδευσης αξιωμάτων και πληρωμάτων 
σκαφών αναψυχής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO
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ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
τα τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής & Ειδικής Αγωγής 
έχουν συνάψει συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία 
Δυσλεξίας (ΕΕΔ) και είναι 

χορηγός της European 
Dyslexia Association (EDA). 

●

Διαθέτουν το Creativity Lab, 
ένα online εργαστήριο 
για την ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης. 

●

Τα μαθήματα 
πραγματοποιούνται σε ένα 

πρωτοποριακά σχεδιασμένο 
εργαστήριο παιδαγωγικών, 

το οποίο προσομοιώνει 
τις πραγματικές συνθήκες 
εργασίας ενός παιδικού 
σταθμού/νηπιαγωγείου. 

●

Οι φοιτητές μέσω της 
πρακτικής του άσκησης 

αποκτούν εμπειρία στο ευρύ 
δίκτυο συνεργαζόμενων 

φορέων και σχολείων του 
Κολλεγίου. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors
►  BA (Hons) Early Childhood Education 

Προσχολική Εκπαίδευση

►  BA (Hons) Special Educational Needs  
& Disabilities 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες & Αναπηρίες

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MA Special Educational Needs (SEN)  
Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

►  MA Leadership in Education 
Mεταπτυχιακό στην Ηγεσία/Διοίκηση  
στην Εκπαίδευση

►  MA Ιnformation & Communication 
Technologies in Education 
Mεταπτυχιακό στις Tεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

►  MA Child Psychology for Education 
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών 
εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολή Παιδαγωγικών

Σχολή  
Παιδαγωγικών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 
που προσφέρονται χαρακτηρίζονται από έντονο 
ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο. Στηρίζονται στην εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων, με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων 
στην εκπαίδευση και περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση και 
εθελοντισμό στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, 
φορέων, νηπιαγωγείων και σχολείων ειδικής αγωγής του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Οι απόφοιτοι της Σχολής Παιδαγωγικών λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για να μπορούν να χαράξουν μια 
επιτυχημένη και γόνιμη επαγγελματική πορεία ως 
παιδαγωγοί και ειδικοί παιδαγωγοί, σε έναν από τους 
πιο νευραλγικούς τομείς για το μέλλον της χώρας: την 
εκπαίδευση των παιδιών. 

Η Σχολή Παιδαγωγικών του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει 
σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών -Bachelors και Masters- 
σε εξειδικεύσεις που αφορούν την 
εκπαίδευση και αγωγή παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει 
τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής 
Αγωγής και Παιδοψυχολογίας.
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Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Σχολή Ψυχολογίας είναι 

μέλος του BACP. 
Παράλληλα, είναι 

πιστοποιημένη από το BPS 
και το EMCC. 

●

προσφέρει επαγγελματική 
δικτύωση μέσα από την 

παρακολούθηση σεμιναρίων 
από καταξιωμένους 
ακαδημαϊκούς και 

επαγγελματίες ψυχολόγους.

●

οι φοιτητές μέσω της 
πρακτικής τους άσκησης 

αποκτούν εμπειρία σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους 

φορείς ψυχικής υγείας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors
►  BSc (Hons) Psychology  

Ψυχολογία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters
►  ΜSc Clinical & Community Psychology 

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Κοινοτική 
Ψυχολογία

►  MSc  Business Psychology 
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας

►  MSc Psychology  
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία

►  MA Counselling & Psychotherapy 
Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και την 
Ψυχοθεραπεία

►  MSc Applied Positive Psychology & 
Coaching Psychology 
Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική  
Ψυχολογία & Ψυχολογία Coaching

►  ΜSc Cognitive Neuropsychology 
 Μεταπτυχιακό στη Γνωστική Νευροψυχολογία

PROFESSIONAL 
DOCTORATE
►  Professional Doctorate in Psychology with 

Counselling Practice (Level 8)  
Διδακτορικό στη Ψυχολογία με κατεύθυνση  
στην Συμβουλευτική Ψυχολογία

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν 
τα προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας είναι η θεωρητική 
κατάρτιση των φοιτητών, η εξοικείωσή τους στην 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και η επιστημονική 
έρευνα. Η επιστημονική υποδομή των φοιτητών ενισχύεται 
από την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της 
πρακτικής άσκησης, δίνοντας στους απόφοιτους τις 
απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη καριέρα 
στον κλάδο τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό. 

Σχολή  
Ψυχολογίας

Η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου προσφέρει σύγχρονα 
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών–
Bachelors, Masters & Διδακτορικό- με 
έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, 
σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων 
του κλάδου της Ψυχολογίας: Κλινική 
Ψυχολογία, Ψυχολογία της Εργασίας, 
Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, Θετική 
Ψυχολογία και Coaching, Παιδοψυχολογία.

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors, τα Masters και το Διδακτορικό  
της Σχολή Ψυχολογίας
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors

►  BA in Media Production - Journalism  
Δημοσιογραφία

►  BA in Media Production - Film Directing  
Σκηνοθεσία Κινηματογράφου

►  BA (Hons) Music Technology  
and Production  
Μουσική Τεχνολογία και Παραγωγή

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Masters

►  MA Creative Writing 
Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή

►  MA Acting 
Μεταπτυχιακό στην Υποκριτική

Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τα Bachelors και τα Masters  
της Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνίας

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
η Σχολή Πολιτισμού και 
Επικοινωνίας διαθέτει 

σύγχρονες, εξειδικευμένες, 
ιδιόκτητες εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις 
επαγγελματικών 
προδιαγραφών.

●

προσφέρει στους φοιτητές 
τη δυνατότητα εκπαίδευσης 
σε πραγματικές συνθήκες 

εργασίας από έμπειρα 
στελέχη. 

●

το Τμήμα Σκηνοθεσίας είναι 
πολυβραβευμένο, καθώς 

ταινίες φοιτητών και 
αποφοίτων του έχουν 
διακριθεί και κερδίσει  

Πρώτα Βραβεία  
Σκηνοθεσίας και Καλύτερης 

Ταινίας σε Ελληνικά 
και Διεθνή Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου.

●

διοργανώνει κάθε χρόνο την 
ετήσια προβολή ταινιών 

μικρού μήκους των 
αποφοίτων Σκηνοθεσίας 

με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό.

Η Σχολή περιλαμβάνει τμήματα όπως η Δημοσιογραφία,  
η Σκηνοθεσία, η Μουσική Τεχνολογία & Παραγωγή και η 
Δημιουργική Γραφή, κλάδους στους οποίους το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο έχει μακρά εκπαιδευτική παράδοση.

Το επίπεδο σπουδών που παρέχεται στους φοιτητές είναι 
εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικάνικων 
σχολών επικοινωνίας και τεχνών. Τα προγράμματα σπουδών 
χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, 
αποκαλύπτουν την προσωπικότητα του κάθε φοιτητή και 
αποτελούν τον προθάλαμο για συνέχιση των σπουδών στα 
μεγαλύτερα Πανεπιστήμια Τεχνών του κόσμου.

Οι απόφοιτοι της Σχολής διαθέτουν μια σοβαρή υποδομή,  
αλλά και όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας 
και μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο τους, στην Ελλάδα  
ή το εξωτερικό.

Σχολή Πολιτισμού 
& Επικοινωνίας

Η Σχολή Πολιτισμού & Επικοινωνίας καλύπτει 
ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και 
παραστατικών τεχνών, οι οποίες έχουν ως 
βασικό γνώμονα τη δημιουργία, την ενημέρωση 
και τον πολιτισμό. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Tι προγράμματα 
σπούδων μπορώ  
να επιλέξω;

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ …
το πρόγραμμα σπουδών 

στη Νομική στηρίζεται στη 
διαδραστική εκπαίδευση 
όπως με συμμετοχή των 

φοιτητών σε εικονική δίκη, 
σύνταξη νομικών εγγράφων 

και αιτήσεων, επαφή με 
την ελληνική νομοθεσία και 
δικηγορική πρακτική κ.α.

●

Το πτυχίο πληροί τις 
απαιτήσεις του Bar Standards 

Board's, αναφορικά με την 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση των 

υποψήφιων.

●

Πρόκειται για 
αναγνωρισμένο πτυχίο 
Νομικής (Qualifying Law 

Degree) από την Solicitors 
Regulation Authority της 
Αγγλίας και της Ουαλίας.

●

Προσφέρει διεθνείς 
επαγγελματικές προοπτικές 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Bachelors
►  LLB (Hons) Bachelor of Laws  

Νομική

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

Ένα ισχυρό πλεονέκτημα του προγράμματος σπουδών 
είναι ότι βασίζεται περισσότερο στην διαδραστική, 
συμμετοχική αλλά και πρακτική διδασκαλία, ώστε 
οι φοιτητές να αποκτούν γνώση του νόμου, όχι 
μόνο μέσω του κειμένου, αλλά κατανοώντας τις 
βαθύτερες πτυχές του. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 
πρόγραμμα προσφέρει ρεαλιστικές εμπειρίες στους 
φοιτητές ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα 
των νομικών ζητημάτων και να έρθουν σε επαφή με 
την πραγματικότητα του νομικού επαγγέλματος, στο 
Ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Νομική Σχολή

Το πρόγραμμα σπουδών Νομικής, LLB 
(Hons) Bachelor of Laws, στο 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρεται 
σε συνεργασία με το διακεκριμένο 
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University 
(OBU International Programmes) και 
αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα 
ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στη 
Νομική επιστήμη. 

Σκανάρετε το QR Code  
για αναλυτικές πληροφορίες  
για τo Bachelor  
της Νομικής Σχολής
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Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής 
αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα από τα 
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 
που προσφέρει το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει 
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την 
αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον 
αυτή εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής 
πρέπει να προσκομίσει, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, μία σειρά 
υποχρεωτικών δικαιολογητικών. Μετά 
την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι 
υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη 
με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του κάθε 
προγράμματος που έχουν επιλέξει. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σταδίου 
ο υποψήφιος φοιτητής εγγράφεται 
επισήμως στο πρόγραμμα σπουδών της 
επιλογής του. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/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

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/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

Μετεγγραφές 
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της 
Αλλοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτικό 
Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η 
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει 
να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή 
ΤΕΕ, αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων 
που έχουν κατοχυρώσει σε άλλα 
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
συστατικές επιστολές, ύλη μαθημάτων, 
κ.λπ.) ελέγχεται και αξιολογείται από 
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το 
συνεργάζομενο Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού. 

Απουσίες 
Τα προγράμματα σπουδών είναι πλήρους 
παρακολούθησης (Full time). Η παρουσία 
και η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών 
στις παραδόσεις είναι απαραίτητη. Οι 
απουσίες δικαιολογούνται με επίσημη 
βεβαίωση γιατρού ή εργοδότη και δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό  
των ωρών διδασκαλίας όπως 
προβλέπεται για κάθε μάθημα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ &  
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΈΙΣ ΈΓΓΡΑΦΗΣ 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις εγγραφής για όλα τα 
πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών καθ ό́λη τη διάρκεια τους 
έτους. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών 
υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός 
θέσεων και τηρείται αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας. 
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Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΈΓΙΟ

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις πλέον 
σύγχρονες εκπαιδευτικές και μαθησιακές 
μεθόδους. Συμμετέχουν σε διαλέξεις, 
σεμινάρια, εργαστήρια και ομαδικές 
εργασίες. Ο συνδυασμός της θεωρητικής 
εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση, 
ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών 
με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 
συστήματος και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες πραγματοποιείται κατά την 
πρώτη εβδομάδα φοίτησης. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου οι φοιτητές 
ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο 
σπουδών και τις διαδικασίες αξιολόγησης. 
Παράλληλα, πληροφορούνται σχετικά με 
τις διάφορες παροχές και τα συστήματα  
υποστήριξης σπουδών.
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Τρόπος φοίτησης 
ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ (FULL TIME)
Ο φοιτητής παρακολουθεί τουλάχιστον 
επτά (7) μαθήματα ανά έτος (σύστημα 
πιστωτικών μονάδων).
ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ (PART TIME)
Ο φοιτητής παρακολουθεί μέχρι έξι (6) 
μαθήματα ανά έτος (σύστημα πιστωτικών 
μονάδων).
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ &  
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΏΣ
Ο φοιτητής έχει πρόσβαση σε 
υπερσύγχρονη πλατφόρμα online 
εκπαίδευσης για παράλληλη υποστήριξη 
της δια ζώσης διδασκαλίας και 
αντιμετώπιση όλων των έκτακτων 
συνθηκών.

Σύστημα πιστωτικών μονάδων  
(Credit system)
Κάθε πιστωτική μονάδα ισοδυναμεί  
με συγκεκριμένο αριθμό ωρών 
ενασχόλησης με ένα μάθημα.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ή 
περισσότερες πιστωτικές μονάδες. 
Το σύνολο ωρών ενασχόλησης με το 
μάθημα είναι το δεκαπλάσιο του αριθμού 
των πιστωτικών μονάδων που φέρει το 
μάθημα (π.χ., για μάθημα 10 πιστωτικών 
μονάδων απαιτούνται 100 ώρες συνολικής 
ενασχόλησης). Ένα έτος σπουδών σε ένα 
προπτυχιακό πρόγραμμα ισοδυναμεί με 
120 πιστωτικές μονάδες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΗΣ ΠΙΣΤΏΤΙΚΏΝ 
ΜΟΝΑΔΏΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, ένα πλήρες 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (degree 
programme) απαρτίζεται από έναν αριθμό 
θεματικών ενοτήτων. Η κάθε θεματική 
ενότητα (subject unit) αποτελείται από ένα ή 
δύο μαθήματα (courses), εξάμηνης διάρκειας. 
Η θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε έναν 
αριθμό πιστωτικών μονάδων (credits).

Προσωπική ακαδημαϊκή υποστήριξη  
Σε κάθε φοιτητή παρέχεται τριπλή 
ακαδημαϊκή υποστήριξη. Ορίζονται 
εκπαιδευτικοί σύμβουλοι για κάθε φοιτητή 
σε τρία επίπεδα:
►Σύμβουλος καθηγητής (Academic tutor)
►Ακαδημαϊκός συντονιστής προγράμματος 
σπουδών (Programme coordinator)
►Ακαδημαϊκός διευθυντής τμήματος (head 
of department)

Αξιολόγηση φοιτητών (Assessment)
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εφαρμόζει 
πολλές μεθόδους αξιολόγησης που στόχο 
έχουν την αντικειμενική εκτίμηση της 
απόδοσης του φοιτητή. Παράλληλα η 
πολύπλευρη αξιολόγηση αναπτύσσει τη 
δυνατότητα του φοιτητή για μεταφορά της 
επιστημονικής γνώσης σε επαγγελματικό 
περιβάλλον.

Τύποι αξιολόγησης
Ακολουθούν κάποιοι από τους τύπους 
αξιολόγησης που εφαρμόζει το 
ακαδημαϊκό και επιστημονικό δυναμικό του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου: Εργασίες,
Παρουσιάσεις, Μελέτες, Ανάθεση Ρόλων, 
Κουίζ, Πρόοδοι, Εξετάσεις

Αξιολόγηση Επίδοσης
Στην αξιολόγηση της ακαδημαϊκής 
επίδοσης λαμβάνονται υπόψη η τακτική 
παρακολούθηση των μαθημάτων από τον 
φοιτητή, οι βαθμοί προόδου των γραπτών 
ή προφορικών εξετάσεων, καθώς και της 
τελικής γραπτής εξέτασης.

ΟΡΓΑΝΏΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ  
ΣΠΟΥΔΏΝ

142 143



Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο

ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΦΟΙΤΗΤΏΝ
Οι φοιτητές του Κολλεγίου 
υποστηρίζονται σε όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους με ειδικά προγράμματα 
και δραστηριότητες. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις 
στις ακαδημαϊκές τους σπουδές και 
εξασφαλίζουν άριστες προοπτικές 
επαγγελματικής αποκατάστασης και 
καταξίωσης.

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 
ελλείψεις. 

► Συμβουλές για αποτελεσματική χρήση 
διαθέσιμου χρόνου μελέτης 
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής 
γραφής
► Κριτική 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 προβλή- 
ματα, 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 σύμβουλους 

► 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:

► Ακαδημαϊκή 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 
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια πρω-
τοβουλία του Τμήματος Διαιτολόγιας του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Πρόκειται για 
μια μονάδα διατροφικής υποστήριξης, που 
ασχολείται με την παροχή υποστήριξης 
και συμβουλών πάνω σε θέματα διατρο-
φής και υγείας. Το Γραφείο στελεχώνεται 
από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος 
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Διαιτολογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη 
των ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών 
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων - 
προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες υπη-
ρεσίες:

►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους 
►Κλινική διατροφική θεραπεία 
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους 
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας 
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός 
►Διατροφή αθλητών

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 
(Personal Academic Advisor)
Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος 
αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
θεσμούς υποστήριξης της μαθησιακής 
διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με 
τους φοιτητές, συνεργάζεται στενά για την 
πορεία των σπουδών τους,
την επαγγελματική τους αποκατάσταση και 
γενικότερα για την αντιμετώπιση κάθε 
θέματος στην καθημερινή εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ο προσωπικός ακαδημαϊκός 
σύμβουλος μερίμνα για την επίλυση 
όλων των θεμάτων που ανακύπτουν 
κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Με την 
ολοκλήρωση της φοίτησης, βασικό 
του μέλημα είναι η συνεργασία με τον 
πτυχιούχο για την εξεύρεση των πλέον 
ενδεδειγμένων επαγγελματικών λύσεων. 

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει και 
στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα 
και το επιστημονικό έργο τόσο των 
έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και 
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα 
διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος που 
καλύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα 
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους, εκπονούνται 
ερευνητικά projects σε συνεργασία με 
φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
με επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, 
και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα 
αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται 

στο ευρύ κοινό και στην ακαδημαϊκή 
επιστημονική κοινότητα μέσω του 
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού 
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια. 

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου, η πρακτική / κλινική άσκηση 
των φοιτητών είναι υποχρεωτική 
στα πλαίσια των σπουδών τους. Η 
ποιότητα και εγκυρότητα της πρακτικής 
/ κλινικής άσκησης θεωρείται μια από τις 
σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα 
Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί 
προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή 
αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείωση 
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και 
την απόκτηση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, 
η πρακτική / κλινική άσκηση υλοποιείται 
με τη συνεργασία των μεγαλύτερων 
νοσοκομείων, κέντρων αποκατάστασης, 
θεραπευτηρίων και κλινικών (επιστήμες 
Υγείας), παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, 
κέντρα εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές 
επιστήμες), ξενοδοχεία και τουριστικές 
επιχειρήσεις και εκδηλώσεις-εκθέσεις 
(επιστήμες Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική 
άσκηση συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της 
μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής 
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης 
είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη 
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε 
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων 
στο επάγγελμα της επιλογής τους, 
προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα 
με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, 
η οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά 
εργασίας.
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ΤΈΛΈΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ  
ΠΤΥΧΙΏΝ

Η επιτυχής φοίτηση σε όλα τα προγράμματα 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου οδηγεί σε 
πτυχίο, το οποίο απονέμεται απευθείας από το 
εκάστοτε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο.
Οι τίτλοι σπουδών ετοιμάζονται και 
αποστέλλονται στην Ελλάδα αμέσως μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου 
ακαδημαϊκού έτους των σπουδών, ενώ η 
απονομή των πτυχίων πραγματοποιείται κατά 
τη διάρκεια επίσημης τελετής (Graduation Day) 
και πληροί τις προϋποθέσεις αποφοίτησης των 
βρετανικών πανεπιστήμιων. Το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο κάθε χρόνο διοργανώνει επίσημη 
τελετή αποφοίτησης, ενώ οι φοιτητές έχουν 
τη δυνατότητα (εφόσον το επιθυμούν) να 
συμμετάσχουν και στην αντίστοιχη τελετή η 
οποία προγραμματίζεται από το εκάστοτε 
συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο στη Μ. Βρετανία. 
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