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Πρoκηρυξη YπoτρoΦiαg γι(Ι, τo Πρ6γραμμα MSc in Business for Laιυyers τoυ

ALBA Graduate Business School

απoκλειοτικιi για τα μ6λη τoυ Δικηγoρικo0 Συλλ6γoυ AΘηvιbv

To ALBA Graduab Business School ανακoιvιbvει 6τι δ61εται αιτηoειg για τηv 12. Aκαδημαiκη Σεφ& τou Πρoγpιiμματog

MSc in Business for Laιryers πoυ 61ει 6vαρξη τov |αvoυdριo τoυ 2ot2, και πρoκηρ6ooει μiα πληρoυg Qoiτηoηg

υπoτρoQiα για ηv κ&λυι1lη των διδdιαριrlν απoι<λειατικ& για τα μ6λη τoυ Δικηγoριιιoιi Συλλ6γoυ AΘηvΦv.

To MSc in Business for lawyers ε(vαι τo μoναδικ6 μετωιτυ1ιακ6 πρ6γραμμα σrην E}ιλdδα πou oυvδ€ει τo νoμκ6

επ&ψελμα με τη o6pgrovη διoικητικη επιατημη εατιdιζowαξ αηv καrαv6ηoη τωv oιiψρoνι^lv oικovoμικιbν και

επιχεφηματικιirν πρακrκιilv. Mε τηv oλoκληριυση τoυ πρoγρΦματoξ, oι oπouδαoτ€q εivαι oε Θ6oη vα αvΕιμεπrlπ[οoυv

απoτελεoματκd, κ&Θε πoλιiπλoκo επιχεφηματικ6 και oικovoμικ6 ζllτημα. E(vαι oυvεπιirg <δικηγ6ρoι-μ&vατζερξD με

cπρατηγικη και επιχεφηματικη oκ€ι}η καΘιilq και διαrιραγματευπκ69 ικαv6τητεg, ατoι1εiα απαρα[τητα σε κ&Θε

επαψελματiα τoυ κλd.δoυ πoυ επιΘυ με [ vα ε[vαι αιπαγιυvιατικ6 g.

To πρ6γραμμα απευΘιivεται σε ιloμικo0g oυμβ0λoυg εμπoρικιirν και βιoμη1αvικιitv επι1εφηoεωη τροοιεζιilv,

αoQαλιoπκΦν, επεvδυτικιilη χρηματισrηριακιbv εταιρεκbv και oυvαQιirv oργανιoμιirv, σε ατελ€xη δικηγoρικιitv

γραQε(ωv και voμικΦν υπηρεoιΦv, καΘιbg και σε αoκo0μεvoυg δικηβρoυξ. To πρ6γραμμα 61ει γλιilooα εργαo(αg τηv

αψλικη, εivαι διd.ρκειαq 16 μηvιbν καιτα μαθιiματα διεξdγoιπαι απoγευματιν6q ιilρεq.

12. Για περιoo6τερε9 πληρoΦoρbq

o1ετκd, με τιξ υπoτρoQ(εξ και τα κριτηρια πoυ απαιτoιiιπαι, oι ενδιαQερ6μεwι μπoρo0v vα επικoινιυvoιiv με ην κα Λ(λα

ΕυoταΘιdδη, τηλ.: zto 8964531 (εoωτ. 283|, e-mai|: buslaw@a|ba.edu,gr. ΠληρoQoρkg για τo Πρ6γραμμα ε(vαι

διαΘ€oιμεξ στην ιoτooελiδα http://www.a|ba.edu.erlacademic/|aw/ και τα απαρα(τητα δκαιoλoγητικd περιγρ&Qowαι

παρακ&ταl:

Kριτ{ρια Eπιλoγηg:

- Πτυ1[o ΝoμικηgΣ1oληq,
- Aριατη γvιboη τηgAψλικηg γλιilooαg
- Aκαδημαiκη επiδooη.

oι υπo$fQιoι Θα πρ€πει να καταΘ€σoυv ατo ALBA τα παρακ&πr:

- Tηv α[τηoη συμμετoχιiq αro Πρ6γραμμα oυμrιεριλ,αμβαvoμ€vωv διio πρ6oQατων 61ηpιομιοv Qι..rτoγραsιιilv,

- Tηv αiτηoη για uπoτρoQ[α,
- Δ0ooυαταπκ€qεπιατoλ€Q,. 

^.-,.,^πrf..τ '.,,, rττllYintr {απιξ πooπτυYιακ€c 6 κι αrιoυδ69 αv- Avαλυτικη βαΘμoλoγ[α και αιπiγραQo τoυ πτυ1ioυ (αrι6 πρoπτυ1ιακ€g η και μεταπυ1ιακ€g

υπd.ρ1oυv),
- Πιοτoπoiηoη γνιiloηg ηq Aγγλκηq γλιilooαq με Proficiency { τOEFL (ελξιατη απαιτo6μεvη βαΘμoλoγ[α: 100) η

IELτS (ελ&xιoτη απαιτo6μεvη βαΘμoλoγ[α: 7.o) εκr6q εdv oι oπoυδ69 61oυν γiνει oε αψλ6Qι..lvo πανεπι(Γτημιo.
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