
Σπουδές Master και MBA: Tο "κλειδί" για 
την Παγκόσμια Αγορά Εργασίας 
 

Event Details 

  

 

Ο Όμιλος NETWORK, στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου Money Show, 
διοργανώνει το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο: 

  

Σπουδές Master και MBA - Το "κλειδί" για την παγκόσμια Αγοράς 
Εργασίας 

  
Θα καλυφθούν κρίσιμα θέματα όπως:  

  

 Γιατί να επενδύσεις σε ένα Μεταπτυχιακό τίτλο σε περιόδους οικονομικής κρίσης και πως 

αυτό σου δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα για να μπεις στην Παγκόσμια Αγορά Εργασίας 

 Ποιες είναι οι απαιτήσεις εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και πως 

να κάνετε τη δική σας επιλογή 

 Τι προετοιμασία χρειάζεται να κάνετε και ποιες οι διαφορές ανάμεσα στα εξειδικευμένα 

τεστ TOEFL - IELTS και GMAT - GRE 

 Ποιες οι διορίες των αιτήσεων της κάθε χώρας, ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να 

ξεκινήσετε τις αιτήσεις σας και ποιες οι ιδιαιτερότητες αιτήσεων της κάθε χώρας 

 Ποια είναι τα κόστη των Μεταπτυχιακών Σπουδών, και τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη 

δυνατότητας στέγασης. 



 Ποια τα βήματα που ακολουθούν οι υποψήφιοι για τη δικτύωσή τους με φορείς εντός και 

εκτός Πανεπιστημίων (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές) και για τη δημιουργία 

της Προσωπικής τους Επαγγελματικής Εικόνας με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους 

για την αγορά εργασίας 

 Master ή MBA? Ποιές οι διαφορές? 
  
  

Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2016 
13:00 - 14:30 

  
Ξενοδοχείο ATHENS HILTON 

  
Hashtag: #thekeysemathens  

    
  

*Εάν η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν μπορεί να ενταχθεί στον προγραμματισμό σας 
μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα ενημερώσεων για επερχόμενα σεμινάρια του 

NETWORK, κάνοντας κλικ εδώ  
  

Χορηγοί Επικοινωνίας  

  

 

  

 

 

  

 
  

  

 
  

 

 

 

 

 

    
  

  

http://www.network.gr/seminars/seminaria-metaptixiaka.htm
http://www.imoneyshow.eu/
http://www.startup.gr/
http://www.athensvoice.gr/
http://www.neolaia.gr/
http://www.universitypress.gr/
http://mystudentpass.gr/
http://www.prepare.gr/
http://www.epixeiro.gr/
http://www.getbusy.gr/
http://www.getcoding.gr/


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να: 

 

 Μπορείτε να αξιολογήσετε, να επιλέξετε και 
να επενδύσετε στα καλύτερα Πανεπιστήμια και προγράμματα 
Master και MBA, με βάση τους προσωπικούς σας στόχους 

 Οργανώσετε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή σε 
Top Μεταπτυχιακά 

 Ανταποκριθείτε εγκαίρως στις κρίσιμες ημερομηνίες για τις 
αιτήσεις σας ώστε να διασφαλίσετε την εισαγωγή σας στο 
Μεταπτυχιακό της επιλογής σας 

 Ξέρετε ποιά βήματα και ποιές ενέργειες θα πρέπει να 
ακολουθήσετε για τη δημιουργία του προσωπικού σας 
Επαγγελματικού προφίλ με σκοπό την εισαγωγή σας στην αγορά 
εργασίας 

  
  

  
Ομιλητής του Σεμιναρίου 

  

 

       

Πάνος Πολυχρονιάδης  
Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK 
  
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μ. Βρετανία με 
αντικείμενο Psychology with Economics (member of British 
Psychological Society) και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα απέκτησε την 
πιστοποίηση του Ψυχολόγου απο το Υπουργείο Υγείας. Ολοκλήρωσε 
επίσης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Education Management στο 
Πανεπιστήμιο του Leicester . 
Συνεχίζοντας τη Μετεκπαίδευσή του, το 2008 αποφοίτησε με 
Distinction από το πρόγραμμα εκπαίδευσης Επαγγελματιών 
Συμβούλων του Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.  
Το 2010 απέκτησε άλλον ένα Μεταπτυχιακό τίτλο, του Executive 
MBA, από το International Hellenic University. 

  
  

  

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ο οδηγός: 
"NETWORK Postgraduate Development"  

  

  



 
  

Επιστρέψτε στην αρχή της σελίδας και κάντε  
Εγγραφή 

 
 


