Το Montpellier Business School, μέλος
της Conférence des Grandes Écoles, είναι
ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και
κληρονόμος
μιας
μακράς
εκπαιδευτικής παράδοσης, ανοιχτό στις
ανάγκες των εταιρειών και των αγορών.
Από το 1897, η ποιότητα της στρατηγικής
και των επιτεύγματά του του είναι
διεθνώς αναγνωρισμένη. Χάρη στην
τριπλή πιστοποίηση EQUIS, AACSB και
AMBA, κατέχει μια θέση ανάμεσα στα 50
καλύτερα Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση
επιχειρήσεων (Masters in Management)
σε παγκόσμια κλίμακα βάσει της
κατάταξης των Financial Times το 2016 και την 13η θέση σε επίπεδο Γαλλίας βάσει
της κατάταξης των Financial Times το 2017. Τρεις μεγάλες ομάδες αξιών καθοδηγούν
το MBS:
Ηθική, Ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα και Υπευθυνότητα-Συνολική επίδοση.
Αυτές οι θεσμικές αξίες αντικατοπτρίζονται στις δράσεις και τις δεσμεύσεις του MBS
για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εκπαίδευση όλων των ταλαντούχων
νέων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και την κοινωνική κατάσταση τους.
Το MBS δεσμεύτηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβολαίου των Ηνωμένων Εθνών
και του Χάρτη της ∆ιαφορετικότητας στις επιχειρήσεις για να ευαισθητοποιήσει και
να εκπαιδεύσει τους φοιτητές, δηλαδή τους μελλοντικούς μάνατζερ, στις αρχές της
υπεύθυνης διοίκησης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της αειφόρου
ανάπτυξης. Το MBS είναι το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει
διακριθεί με την Πιστοποίηση Διαφορετικότητα και την Πιστοποίηση Επαγγελματική
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Το Montpellier Business School καλωσορίζει κάθε χρόνο περισσότερους από 3000
φοιτητές, από τους οποίους 700 είναι αλλοδαποί, 40 διαφορετικών εθνικοτήτων. Ο
Σύλλογος MBS Alumni απαριθμεί περίπου 14.000 αποφοίτους που βρίσκονται σε
περισσότερες από 70 χώρες.
Επιπλέον, το MBS είναι η πρώτη Grande École στη Γαλλία βάσει του αριθμού
φοιτητών σε προγράμματα που συνδυάζουν εκπαίδευση και εργασία
(apprentissage). Περισσότεροι από 40 μεγάλοι εταίροι και αρκετές χιλιάδες
επιχειρήσεις υποδέχονται τους ασκούμενους ή τους μαθητευόμενους…
Οι κύκλοι σπουδών προσφέρουν δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για
επαγγελματική αποκατάσταση χάρη σε πολλές περιόδους πρακτικής άσκησης και
ομαδικών εργασιών που σχετίζονται με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές του
Montpellier Business School επωφελούνται από τις υπηρεσίες του Career Center, μια
ομάδα επαγγελματιών που ασχολείται αποκλειστικά με την απασχολησιμότητα των

φοιτητών μας και τους συνοδεύει σε κάθε στάδιο των επαγγελματικών τους σχεδίων,
από την αυτοαξιολόγηση μέχρι την εύρεση πρακτικής άσκησης, προγράμματος
εκπαίδευσης & εργασίας ή θέσης εργασίας. Περισσότερο από το 70% των φοιτητών
μας προσλαμβάνονται πριν αποφοιτήσουν.
Υποτροφίες του MBS:
Το MBS προσφέρει υποτροφίες αριστείας για εισαχθέντες φοιτητές σε
μεταπτυχιακά προγράμματα. Συγκεκριμένα προσφέρει μερικές υποτροφίες ύψους
500-2000 ευρώ που θα αφαιρούνται από τα δίδακτρα του ακαδημαϊκού έτους
2018/2019 ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.
Τα εν λόγω προγράμματα είναι τα εξής:
Master Grande Ecole
Master of Science in Marketing
Master of Science in Finance
Master of Science in International Business
Master of Science in Global Business
Master of Science in Digital Management
Master of Science in Lean Operations Management
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους ηλεκτρονικά
στο Ίδρυμα και θα πρέπει ταυτόχρονα να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του
προγράμματος υποτροφιών BCS της Γαλλικής Πρεσβείας και να επικοινωνήσουν με
το Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος (bourses@ifa.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα
Εισαγωγή Αλλοδαπών Φοιτητών μέσω e-mail (apply2@montpellier-bs.com) ή
τηλεφωνικώς στο +33 (0)4 67 10 60 16.

