
1

2Ο2Ο-2Ο21#followyourfuture

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Η μόνη 
ολοκληρωμένη 

πρόταση 
Τουριστικής 
Εκπαίδευσης  
στην Ελλάδα

 
Το μοναδικό 

Κολλέγιο μέλος 
στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό 
Τουρισμού των 

Ηνωμένων Εθνών  
(UNWTO)
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Η τουριστική βιομηχανία είναι μία από τις σημαντικότερες 

και ραγδαία αναπτυσσόμενες  οικονομικές δραστηριότη-

τες 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 επαγγελ-

ματικής 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 στελε-

χώνεται 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.

ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …
η  Σχολή Τουρισμού  έχει 

βραβευθεί ως η «Καλύτερη 
Σχολή Ξενοδοχειακής 

Εκπαίδευσης» στα Greek 
Hospitality Awards 2016, 2017, 

2018, 2019 & 2020.

●

διαθέτει Bronze Award  
στα Tourism Awards 2020.

●

είναι μέλος κορυφαίων φορέων 
και οργανισμών του 

τουριστικού κλάδου σε Ελλάδα 
και εξωτερικό: 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. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ  |   ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει βραβευτεί 

για 4 συνεχή έτη ως η «Καλύτερη Σχολή Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης» 

(Best Hotel Education Provider), στα Greek Hospitality Awards [2016, 

2017, 2018 και 2019], ως αναγνώριση της παροχής υψηλής ποιότητας 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων στον κλάδο του τουρισμού και της 

φιλοξενίας, σε συνεργασία με διακριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια. 

Τα βραβεία διοργανώνει κάθε χρόνο η εταιρεία Ethos Awards και το 

περιοδικό Χρήμα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ξε-

νοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ξενοδόχων, του ΗΑΤΤΑ και της ΔΕΘ Helexpo. Πρόκειται για έναν θε-

σμό που συγκεντρώνει εκατοντάδες σημαίνουσες προσωπικότητες της 

ελληνικής ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας. 

Η εξαιρετική αυτή διάκριση αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο τουριστικών 

σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ευρύ δίκτυο συνεργα-

ζόμενων ξενοδοχείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών της 

Σχολής Τουρισμού.

Greek  
Hospitality  
Awards

ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ

ΓΙΑ 4Η  
ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ  

ΧΡΌΝΙΑ  
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε σε μία πρωτοποριακή συνερ-

γασία για τον κλάδο του Τουρισμού. Απέκτησε την ιδιότητα μέλους 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και, πλέον, αποτελεί 

το μοναδικό στην Ελλάδα Κολλέγιο, μέλος του UNWTO. 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (United Nations World Tourism 

Organisation) είναι το Εξειδικευμένο Όργανο του Οργανισμού Ηνω-

μένων Εθνών για την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης ανά-

πτυξης του τουρισμού διεθνώς. Κύριο στοιχείο της δραστηριότητας 

του είναι η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον 

Τουρισμό. Στις δράσεις του συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες για τη 

μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής συμβολής του τουρισμού 

και, ταυτόχρονα, την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 

επιπτώσεων του.  

Με γνώμονα τα παραπάνω, δημιουργεί τις τάσεις της αγοράς ενώ, πα-

ράλληλα, προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό και 

αναπτύσσει ανταγωνιστικές και βιώσιμες πολιτικές ώστε ο τουρισμός 

να μπορεί να αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης σε 

περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

έχει αναπτύξει συνεργασίες με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς σε 158 

χώρες και διαθέτει 500 Συνεργαζόμενα Μέλη παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επέλεξε το Μη-

τροπολιτικό Κολλέγιο ως το μόνο Κολλέγιο μέλος του στη χώρα, 

επισφραγίζοντας έτσι το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων τουρι-

στικών σπουδών. 

United Nations  
World Tourism 
Organisation

Το Μοναδικό Κολλέγιο  
στην Ελλάδα μέλος  

του Παγκόσμιου Οργανισμού  
Τουρισμού 
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Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουρι-

στικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Στόχος 

ήταν η δημιουργία ενός φορέα που θα εξέφραζε δυναμικά τις θέσεις 

του τομέα. Έκτοτε με την ένταξη και κλαδικών φορέων, στηρίζει και 

προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο 

και εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 

τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και 

κατ΄ επέκταση, της εθνικής οικονομίας.

Αποστολή του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-

τας του τουρισμού και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου 

στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σήμερα, διαθέτει 500 τακτικά 

και έκτακτα μέλη, τα οποία είναι είτε τουριστικές επιχειρήσεις, είτε 

Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, αλλά και 

φυσικά πρόσωπα.

H EURHODIP έχει έδρα στις Βρυξέλλες και ξεκίνησε τη δράση της το 

1988. Σήμερα, αριθμεί μέλη από 39 χώρες, εκπροσωπώντας περισσό-

τερους από 40.000 φοιτητές, προερχόμενους από 180 εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πλήρες 

μέλος της Ένωσης Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης 

(EURHODIP). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

είναι το μοναδικό Κολλέγιο-μέλος της ένωσης από την Ελλάδα.  

Greek  
Tourism  
Confederation

Το Μητροπολιτικο Κολλεγιο  
είναι πλήρες μέλος  

του Συλλόγου Ελληνικών  
Τουριστικών Επιχειρήσεων
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Ο κορυφαίος όμιλος Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), σε συνεργασία 

με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα στον ξενοδοχειακό κλάδο Προγράμματα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης VET BY EHL. 

Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση ελβετικού Διπλώματος 
Πιστοποίησης (Swiss Diploma) σε 4 σύγχρονες εξειδικεύσεις: 

► Hotel Administration Diploma 

► Service Professional Diploma

► Rooms Professional Diploma 

► Kitchen Professional Diploma

Στον όμιλο EHL ανήκει η Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο, βάσει 

του Διεθνούς Πίνακα κατάταξης Πανεπιστημίων QS 2019. Στόχος αυτής 

της διεθνούς συνεργασίας υπεροχής είναι η προσφορά σπουδών υψη-

λού επιπέδου με την εγγύηση της Ελβετικής παράδοσης και υπεροχής 

στην τουριστική εκπαίδευση.  Αξίζει να τονιστεί ότι τα προγράμματα 

της Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) αποτελούν το διαβατήριο των 

αυριανών στελεχών της παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας. 

Με 125 χρόνια ηγετικής πορείας, η Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) αποτελεί παγκόσμιο 

σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση και τη βασική δεξαμενή στελεχών των κορυ-

φαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1893 από την ένωση Ελβετών ξενοδόχων – έναν 

μη κερδοσκοπικό οργανισμό – και αποτέλεσε την πρώτη Πανεπιστημιακή Σχολή που εδραιώθηκε 

παγκοσμίως στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να κατέχει αδιαμφισβή-

τητα τη θέση της πρώτης Σχολής παγκοσμίως στον κλάδο της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης. Με 

εξέχουσα τοποθεσία στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, στην καρδιά της Ευρώπης, υπηρετεί 

πιστά την Ελβετική αίσθηση φιλοξενίας και ενσωματώνει στην κουλτούρα της, τις παγκοσμίως 

αναγνωρισμένες Ελβετικές αξίες της αριστείας και της κορυφαίας ποιότητας.  Το δίκτυο των 

αποφοίτων της EHL, που ξεπερνά σήμερα τους 25.000, είναι το μεγαλύτερο, πιο έμπειρο επαγ-

γελματικά και κοινωνικά δραστήριο δίκτυο αποφοίτων ξενοδοχειακών σπουδών στον κόσμο.

Ecole hôtelière  
de Lausanne 

SWISS DIPLOMAS  
από τη Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή  

στον κόσμο. 

Σπουδές 5 Αστέρων με την εγγύηση της Ελβετικής 
παράδοσης στην τουριστική εκπαίδευση.
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Νο 1 
Σχολή  

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 
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Ο σύνδεσμος AHLA με έδρα την Ουάσιγκτον, εξυπηρετεί τον κλάδο της φιλοξενίας για περισ-

σότερα από 100 χρόνια, προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαιδευτικούς πόρους 

στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Εκπροσωπεί περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια δωμάτια, που 

αντιστοιχούν σε περισσότερες από 25.000 ξενοδοχειακές μονάδες, το 50% του κλάδου! Το ιν-

στιτούτο AHLEI είναι το μη κερδοσκοπικό τμήμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του AHLA και 

ιδρύθηκε το 1953. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ο κορυφαίος φορέας στην πιστοποίηση 

του ξενοδοχειακού κλάδου, με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 95 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει 

το δικαίωμα να παρέχει τα παγκοσμίως φήμης Εκπαιδευτικά Προγράμ-

ματα Πιστοποίησης των στελεχών τουριστικών και επισιτιστικών 

επιχειρήσεων, τα οποία με την επιτυχή τους ολοκλήρωση οδηγούν 

στην απόκτηση των διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών του 

American Hotel and Lodging Αssociation [AHLA]. Τα προγράμματα 

καλύπτουν περισσότερες από 20 διαφορετικές εξειδικεύσεις του κλάδου 

της Φιλοξενίας, που υπάγονται στις εξής θεματικές ενότητες:

INTRODUCTION TO HOSPITALITY

ROOMS DIVISION

FOOD AND BEVERAGE

ACCOUNTING AND FINANCE

MARKETING AND SALES

HUMAN RESOURCES

GENERAL HOSPITALITY MANAGEMENT

American  
Hotel & Lodging  
Educational Institute 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι  
ο μοναδικός Global Academic Partner του 

American Hotel & Lodging Educational Institute 
(AHLEI) στην Ελλάδα.

Αποκλειστική Συνεργασία με το μεγαλύτερο  
Ίδρυμα Τουρισμού στην Αμερική



16
17

Πάνω από  

65  
χρόνια ιστορίας 

Εκπροσωπεί το  

60-70%  
της Παγκόσμιας 
Ξενοδοχειακής  

Βιομηχανίας 

Παρουσία σε  

95  
χώρες 

Συνεργασία με  

2.000  
Πανεπιστήμια και 

Τουριστικές Σχολές
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Σύγχρονα  
Προγράμματα  
Σπουδών 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προ-
γραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία 
με διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια.

Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζό-
μενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστά-
σεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως 
καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον, όλα τα προγράμματα έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και διεθνούς 
αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες 
επαγγελματικής αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
BACHELORS
►  BA (Hons) International Hospitality  

and Tourism Management 
Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων

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

Εστίασης

►  BA Culinary Arts, Baking and Patisserie 
Επισιτιστικές Τέχνες και Ζαχαροπλαστική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTER
►  MSc International Hospitality, Events  

and Tourism Management 
Διεθνή Φιλοξενία, Οργάνωση Εκδηλώσεων  
και Διοίκηση Τουρισμού
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έτος 1
Βασικές αρχές και  

πρακτικές Μάρκετινγκ

Οικονομικά για Επιχειρήσεις

Εισαγωγή στη Λογιστική  
και τα Χρηματοοικονομικά

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Τουρισμού & Φιλοξενίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας  
και Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Βασικές Αρχές Τουριστικής Διοίκησης

Έτος 2
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών

Ειδικές και Εναλλακτικές  
Μορφές Τουρισμού

Εμπειρία Καταναλωτή

Πρακτική Άσκηση

Έτος 3
Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Επιχειρηματικότητα

Βιώσιμη Διαχείριση  
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας

Ο σύγχρονος κλάδος  
τροφίμων και ποτών

Τουρισμός και  
Αναπτυσσόμενες Χώρες

Έτος 4
Συμβουλευτική των επιχειρήσεων

Διαχείριση Διεθνών Προορισμών

Σύγχρονα θέματα στη Φιλοξενία  
και τον Τουρισμό

Διπλωματική Εργασία

Ό τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Ο Τομέας του Τουρισμού αποτελεί για την χώρα μας 
μία από τις βασικές πηγές εθνικού εισοδήματος και 
η ανάγκη για καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, 
τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια αγορά Φι-
λοξενίας και Τουρισμού, έχει γίνει πλέον επιτακτική.
Στα πλαίσια αυτά, η καινοτομία στην τουριστική 
βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για να παρα-
μείνει κάποιος ανταγωνιστικός, ενώ η οικονομική 
αξία των επιχειρήσεων στηρίζεται στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στη δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό, 
τη μοναδικότητα και το ταλέντο του. Η ικανοποίηση 
του πελάτη, η ανανέωση και η καινοτομία χαρακτη-
ρίζουν τις επιτυχημένες εταιρείες του σημερινού 
οικονομικού περιβάλλοντος.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να εφοδιάσει 
τους φοιτητές με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και 
τεχνικές γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία. Τους δίνει τη δυνατότητα 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα 
του Τομέα του Τουρισμού, να εμβαθύνουν σε νέες 
μεθοδολογίες και να εξοικειωθούν με το επαγγελμα-
τικό περιβάλλον μέσω της πρακτικής τους εξάσκησης 
σε συνεργαζόμενες με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.

BΑ  
International 
Hospitality 
& Tourism 
Management
Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση κατά τη διάρκεια 
και των 4 ετών φοίτησης 

σε επιχειρήσεις του 
κλάδου της φιλοξενίας.

●

Πρακτική άσκηση σε 
μεγάλες διοργανώσεις 

του κλάδου της φιλοξενίας 
σε όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους.

●

Eπαγγελματικές 
προοπτικές εντός 
και εκτός Ελλάδας, 
μέσω του γραφείου 

σταδιοδρομίας και του 
δικτύου συνεργαζόμενων 

τουριστικών και 
ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων με το 
Κολλέγιο.
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Έτος 1
Λειτουργίες Διαχείρισης  

Τροφίμων και Ποτών

Βασικές δεξιότητες  
και μέθοδοι μαγειρικής

Βασικές δεξιότητες και μέθοδοι  
αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής

Εισαγωγή στο περιβάλλον των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Οικονομικά του κλάδου της Εστίασης

Εισαγωγή στην Μαγειρική Τεχνολογία

Έτος 2
Υγιεινή & Ασφάλεια  

στον κλάδο της εστίασης

Προηγμένες δεξιότητες  
και μέθοδοι στη μαγειρική

Προηγμένες δεξιότητες και μέθοδοι  
στην αρτοποιία-ζαχαροπλαστική

Η επιστήμη του φαγητού  
και η ανθρώπινη διατροφή  
στον κλάδο της φιλοξενίας

Πρακτική άσκηση στον κλάδο  
της εστίασης

Έτος 3
Προηγμένες Δεξιότητες 

Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης  
για τη Βιομηχανία του Επισιτισμού

Catering, Διοργάνωση Συμποσίων  
και Επισιτιστικές Υπηρεσίες  

Υψηλού Όγκου

Επικοινωνία του φαγητού

Ανάπτυξη και Παραγωγή  
Επισιτιστικού Project

Γευσιγνωσία: Θεωρία και Πρακτική

Διοίκηση Μονάδων Ταχείας Εξυπηρέτησης

Υψηλή Γαστρονομία

Ό τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Η επισιτιστική βιομηχανία σήμερα κατακλύζεται 
από νέες τάσεις και στηρίζεται όλο και περισσότερο 
στην παραγωγή υψηλού όγκου, το catering, τις μο-
νάδες ταχείας εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα στην 
εξειδίκευση, την υψηλή αισθητική, τη θεωρία και 
πρακτική της γεύσης, τη δημιουργικότητα και την 
υψηλή τεχνογνωσία. Πρόκειται για βιομηχανία πα-
γκόσμιας εμβέλειας, με διαρκή διεύρυνση ευκαιριών 
καριέρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το μοναδι-
κό στην Ελλάδα 3ετές Πανεπιστημιακό πρόγραμμα 
σπουδών στις Επισιτιστικές Τέχνες και την Ανάπτυ-
ξη Υπηρεσιών Εστίασης. Το πρόγραμμα σπουδών 
βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των 
βασικών θεματικών του επαγγέλματος και καλλιερ-
γεί δεξιότητες επιχειρηματικότητας, διοίκησης και 
προηγμένης τεχνικής, εισάγοντάς τους στο «εδώ και 
τώρα» του διεθνούς επισιτισμού! Αποτελεί ένα από 
τα πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών μαγειρικής 
διεθνώς, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση 
και περιλαμβάνει μαθήματα που λαμβάνουν υπόψη τις 
τελευταίες τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες της 
παγκόσμιας επισιτιστικής βιομηχανίας.

BΑ  
Culinary Arts 
and Food Service 
Development
Επισιτιστικές Τέχνες και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εστίασης 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Πρωτοποριακό 
πανεπιστημιακό 

πρόγραμμα σπουδών 
για Chef σε συνεργασία 
με το Queen Margaret 
University, ένα από τα 
κορυφαία Βρετανικά 
Πανεπιστήμια στις 

σπουδές φιλοξενίας και 
γαστρονομίας.

●

Ό επισιτισμός αποτελεί 
βιομηχανία παγκόσμιας 

εμβέλειας, με διαρκή 
διεύρυνση ευκαιριών 
καριέρας τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό.

●

Η μεγαλύτερη επένδυση 
σε σύγχρονα εργαστήρια 

και εξοπλισμό, για 
έμφαση στην πρακτική 

εκπαίδευση.
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Έτος 1
Λειτουργίες Διαχείρισης  

Τροφίμων και Ποτών

Βασικές δεξιότητες  
και μέθοδοι μαγειρικής

Βασικές δεξιότητες και μέθοδοι  
αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής

Εισαγωγή στο περιβάλλον των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Οικονομικά του κλάδου της Εστίασης

Εισαγωγή στην Μαγειρική Τεχνολογία 

Έτος 2
Υγιεινή & Ασφάλεια  

στον κλάδο της εστίασης

Προηγμένες δεξιότητες  
και μέθοδοι στη μαγειρική

Προηγμένες δεξιότητες και μέθοδοι  
στην αρτοποιία-ζαχαροπλαστική

Η επιστήμη του φαγητού  
και η ανθρώπινη διατροφή  
στον κλάδο της φιλοξενίας

Πρακτική άσκηση στον κλάδο  
της εστίασης

Έτος 3
Προηγμένες Δεξιότητες 

Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης  
για τη Βιομηχανία του Επισιτισμού

Catering, Διοργάνωση Συμποσίων  
και Επισιτιστικές Υπηρεσίες  

Υψηλού Όγκου

Φαγητό και Επικοινωνία

Ανάπτυξη και Παραγωγή  
Επισιτιστικού Project

Διεθνής Δημιουργική Ζαχαροπλαστική

Προηγμένες Τεχνικές Αρτοποίησης

Υπηρεσίες παρασκευής  
και διάθεσης καφέ και ποτών

Ό τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Η εποχή της μικρομεσαίας επισιτιστικής επιχείρησης 
έχει πλέον παρέλθει. Η αρτοποιητική/ζαχαροπλαστική 
βιομηχανία στηρίζεται όλο και περισσότερο στην 
παραγωγή υψηλού όγκου, το catering, τις μονάδες 
ταχείας εξυπηρέτησης, σε νέες μεθόδους ψύξης και 
ψησίματος, στην εξειδίκευση, την υψηλή αισθητική, 
τη δημιουργικότητα, την υψηλή τεχνογνωσία, τη 
σύνδεση με τη βιομηχανία ποτών κ.ά. Ο επισιτισμός 
αποτελεί βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας, με διαρκή 
διεύρυνση ευκαιριών καριέρας τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στο εξωτερικό.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το μοναδι-
κό στην Ελλάδα 3ετές Πανεπιστημιακό πρόγραμμα 
σπουδών στις Επισιτιστικές Τέχνες και τη Ζαχαρο-
πλαστική. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών θεματικών 
του επαγγέλματος και καλλιεργεί δεξιότητες επιχει-
ρηματικότητας, διοίκησης και προηγμένης τεχνικής, 
εισάγοντάς τους στο «εδώ και τώρα» της διεθνούς 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής!

BΑ  
Culinary Arts, 
Baking and 
Patisserie
Επισιτιστικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3  ΕΤΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Το πρώτο στην Ελλάδα 
πανεπιστημιακό πρόγραμμα 
σπουδών στην Αρτοποιία 

/ Ζαχαροπλαστική σε 
συνεργασία με το Queen 
Margaret University, ένα 

από τα κορυφαία Βρετανικά 
Πανεπιστήμια στις 

σπουδές φιλοξενίας και 
γαστρονομίας.

●

Ό επισιτισμός αποτελεί 
βιομηχανία παγκόσμιας 

εμβέλειας, με διαρκή 
διεύρυνση ευκαιριών 

καριέρας τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό.

●

Η μεγαλύτερη επένδυση σε 
σύγχρονα εργαστήρια και 

εξοπλισμό, για έμφαση στην 
πρακτική εκπαίδευση.
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Ό τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Oxford Brookes

Με τη χώρα μας να βρίσκεται μεταξύ των δημο-
φιλέστερων τουριστικών προορισμών διεθνώς 
αλλά και τον ανταγωνισμό να εντείνεται, οι ξενο-
δοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις αναζητούν 
άρτια εκπαιδευμένα στελέχη.  Το Μητροπολιτικό 
κολλέγιο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες 
της αγοράς παρέχει, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα 
ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο 
συνδυάζει τη Διοίκηση στις μονάδες Τουρισμού και 
Φιλοξενίας και την Οργάνωση Εκδηλώσεων κάθε 
τύπου (συνέδρια, εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων κ.λπ.).  
Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε συνεργασία 
με το κορυφαίο Oxford Brookes University,  το 2ο 
στη Μ. Βρετανία και 9ο στον κόσμο καλύτερο Πανε-
πιστήμιο για Σπουδές Τουρισμού & Φιλοξενίας (βάσει 
του διεθνούς πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων QS 
Ranking 2019). 

Το περιεχόμενο του προγράμματος εφοδιάζει τους 
φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για 
κάθε εργαζόμενο στον κλάδο του τουρισμού.  Ό διε-
θνής προσανατολισμός του αποτελεί ισχυρό σύμμαχο 
στην επαγγελματική αποκατάσταση των απόφοιτων 
εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ η σύγχρονη φύση των 
μαθημάτων αποτελεί εγγύηση για ένα ανταγωνιστικό 
βιογραφικό.

MSc  
International Hospitality, 
Events and Tourism 
Management
Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Φιλοξενία,  
Οργάνωση Εκδηλώσεων και Διοίκηση Τουρισμού 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνθεση των κλάδων Τουρισμού, 
Φιλοξενίας και Εκδηλώσεων

Marketing στον Τουρισμό και  
στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Στρατηγικές Ψηφιακής Διανομής 
Τουριστικού Προϊόντος

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ηγεσία και Καθοδήγηση

Μεθοδολογία της Έρευνας

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  
στον Τουρισμό

Πτυχιακή εργασία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών από το Oxford 
Brookes University, το 2ο 
στη Μ. Βρετανία και 9ο 
στον κόσμο καλύτερο 

Πανεπιστήμιο για 
σπουδές τουρισμού  
(QS Ranking 2019).

●

Σεμινάρια από ισχυρά 
στελέχη του κλάδου (π.χ. 
ξενοδοχειακές κρατήσεις 

- πρόγραμμα Opera, 
Τεχνικές upselling, Wine 

tasting κ.λπ.).

●

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
σε ξενοδοχεία, εστιατόρια 

και τουριστικές 
επιχειρήσεις.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.

●

Δυνατότητα πρακτικής 
άσκησης σε πλήθος 

επιχειρήσεων (ξενοδοχεία 
4 και 5 αστέρων, 

τουριστικά γραφεία, κ.α.).

●

Προγραμμα Mentorship: 
σε κάθε φοιτητή 

αντιστοιχεί ένας μέντορας 
ο οποίος αναλαμβάνει 

να τον καθοδηγήσει και 
να τον προετοιμασει στα 
επόμενα επαγγελματικά 

του βήματα.
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HoTEL OPEN FORUM

Ο ετήσιος θεσμός HoTEL OPEN FORUM (Hospitality Tourism Education 

League) της Σχολής Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημι-

ουργήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Πανεπιστημιακής εκπαί-

δευσης σε νέους, οι οποίοι επιλέγουν τον συγκεκριμένο κλάδο για τις 

σπουδές τους, με στόχο να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στη ραγδαία 

αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία, αλλά και με σκοπό να τους 

προσφέρει την ευκαιρία να μάθουν από τους καλύτερους της αγοράς. 

Ο θεσμός υποδέχεται εξέχουσες προσωπικότητες του ξενοδοχειακού 

κλάδου, οι οποίες μοιράζονται με το κοινό τις πολύτιμες εμπειρίες 

από την πολυετή καριέρα τους. Οι 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. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τιμόθεος Ανανιάδης,  
Γενικός Διευθυντής /  
Διευθύνων Σύμβουλος  
Hotel Grande Bretagne & King George, 
Luxury Collection Hotels Athens,  
Marriott International

Λία Ζαμπέτογλου, 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΣΕΤΕ

Γιάννης Ρέτσος,  
Πρόεδρος ΣΕΤΕ 

Ιωάννα Δρέττα,  
CEO Marketing Greece
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31CAREER DAY  

TOURISM  
Στο πλαίσιο της συνεχούς διασύνδεσης της Σχολής Τουρισμού του Μη-

τροπολιτικού Κολλεγίου με την αγορά του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο Ημέρες Καριέρας, σε συνεργασία με 

το CAREER OFFICE του Κολλεγίου. 

Για μια ολόκληρη ημέρα, οι φοιτητές της Σχολής έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν από κοντά στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων φι-

λοξενίας και τουρισμού και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις μαζί 

τους, με στόχο μία θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 CAREER OFFICE
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ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ  
ΕΡΓΑ ΣΤΗΡ ΙΑ 

Ένα πραγματικό  
Ξενοδοχείο 5 Αστέρων  
στις Εγκαταστάσεις μας   

Για τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Τουρισμού 

έχουν δημιουργηθεί στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπερσύγχρονα 

εργαστήρια, τα οποία είναι πλήρως και πολυτελώς εξοπλισμένα και 

προσομοιάζουν την πραγματική λειτουργία ενός Ξενοδοχείου 5 αστέ-

ρων. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν Fine Dining εστιατόριο, πλήρως 

εξοπλισμένη Reception, πραγματικά Δωμάτια Ξενοδοχειακής Μονάδας 

και Εργαστήρια Οροφοκομίας, καθώς και κουζίνες με εξοπλισμό τελευ-

ταίας τεχνολογίας οι οποίες πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές 

υγιεινής ασφάλειας.  Με αυτόν τον τρόπο, ακολουθείται με ακρίβεια το 

πλέον σύγχρονο Σύστημα Εκπαίδευσης στη Φιλοξενία, το οποίο δίνει 

έμφαση στην εξάσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας μέσα στα πρότυπα της αγοράς. 
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ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΌ  

F I N E  D I N I N G
TA S T E  G A L L E R Y

Σε αυτόν τον χώρο που λειτουργεί ως πραγματικό εστιατόριο 

ακολουθείται το πρότυπο σύστημα Serve and Learn, δηλαδή η σί-

τιση γίνεται με εδέσματα που οι ίδιοι οι φοιτητές προετοιμάζουν, 

σερβίρουν και απολαμβάνουν ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι φοιτητές 

διαμορφώνουν το χώρο του εστιατορίου πριν από κάθε βάρδια, 

ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πελάτες.
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Π Ρ Α Γ Μ ΑΤ Ι Κ Α 
Δ Ω Μ ΑΤ Ι Α 

ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΑΚΗΣ ΜΌΝΑΔΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ενότητα της Υπηρεσίας Ορό-

φων (Housekeeping) σε ακριβή αντίγραφα δωματίων ξενοδο-

χειακών μονάδων 5 αστέρων, λειτουργώντας σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας, ώστε να είναι άρτια προετοιμασμένοι για την 

επαγγελματική τους ζωή. 
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Τ Ε Χ Ν Ω Ν  
ΠΡΌΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑΣ

Σύγχρονες κουζίνες, πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα μαζικής 

εστίασης, τα οποία χρησιμοποιούνται  για την παραγωγή πραγματι-

κών γευμάτων από τους φοιτητές.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  

ΜΕ ΤΗΝ ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (EHL)

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρώτη παρουσίαση της κορυφαίας συνεργασίας 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με τον όμιλο της Ecole hôtelière de Lausanne για την παροχή στην 
Ελλάδα των διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη φημισμένη 
EHL. Η λαμπρή εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Αθήνας με πλήθος εξεχουσών 
προσωπικοτήτων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών ο Director του Ecole hôtelière de 
Lausanne Advisory Services – André Mack ο οποίος παρουσίασε την ιστορία και το όραμα της Ecole 
hôtelière de Lausanne. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελβετίας στην 
Ελλάδα - Olaf Kjelsen ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας τη σημασία της νέας συνεργασί-
ας για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά και ο Προέδρος του ΣΕΤΕ – Γιάννης Ρέτσος ο 
οποίος, στη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του, επικρότησε με ενθουσιασμό τη νέα συνεργασία του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου με την EHL.
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Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ PHILOXENIA-HOTELIA 2018 

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε 

στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις Philoxenia – Hotelia 2018 που έλαβαν 

χώρα στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Με περισσότερους από 

20.000 επισκέπτες από 47 χώρες και 615 εκθέτες, πρόκειται για τις μεγαλύτερες 

τουριστικές διοργανώσεις των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης. Το Κολλέγιο ήταν εκεί με το δικό του περίπτερο στο οποίο υποδέχτηκε 

πλήθος επισκεπτών με ενδιαφέρον για τα πανεπιστημιακά προγράμματα 

σπουδών που προσφέρει, καθώς και επαγγελματίες του κλάδου.

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΟΡΗΓΟΣ  
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ NEXT IS NOW FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ  
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε ως χορηγός στο Next is Now Forum 

με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προο-

πτικές». Με επίκεντρο τη σημασία του Τουρισμού στην ανασυγκρότηση της 

ελληνικής οικονομίας, η διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα του Προέδρου 

της Δημοκρατίας και διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Του-

ρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο του Forum, ο Πρόεδρος 

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, έδωσε ομιλία 

με θέμα «Σύγχρονα “εργαλεία” που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του 

τουριστικού προϊόντος – Χρηματοδότηση, Επενδύσεις, Τεχνολογία, Εκπαί-

δευση και Marketing», με συντονιστή τον Γιάννη Πολίτη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ  
ΣΤΟ 8Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Σχολή Τουρισμού συμμετείχε ενεργά στο 8ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας. 

Πρόκειται για ένα τριήμερο τουριστικό επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής 

διάρκειας άνω των 30 ωρών, με πλήθος εισηγήσεων επαγγελματιών και εκ-

προσώπων φορέων του κλάδου της φιλοξενίας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, 

ομάδα φοιτητών παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε με 

θέμα τις βέλτιστες πρακτικές στην πρακτική άσκηση. Από την πλευρά τους, 

οι ακαδημαϊκοί του Μητροπολιτικού Κολλεγίου μίλησαν κατά τη διάρκεια της 

Συνεδρίας με τίτλο: «Ελληνική γαστρονομία: Ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος». 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ  
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HYATT REGENCY 

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των φοιτητών με τη διεθνή αγορά εργασίας, 

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε, στις εγκαταστάσεις του Campus 
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Αμαρουσίου, εκπροσώπους της ξενοδοχειακής αλυσίδας Hyatt Regency 

από τη Μ. Βρετανία με σκοπό να γνωρίσουν το επαγγελματικό προφίλ των 

φοιτητών της Σχολής Τουρισμού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι φοιτητές 

παρακολούθησαν την εταιρική παρουσίαση του Ομίλου Hyatt σχετικά με τις 

αξίες και το όραμά του και ενημερώθηκαν για τη ζωή στο Λονδίνο. Στη συνέ-

χεια, η HR Manager του ομίλου, Danita Van Charldorp, μαζί με την ομάδα 

της πραγματοποίησαν συνεντεύξεις στους φοιτητές για θέσεις εργασίας στα 

ξενοδοχεία Andaz και Hyatt Regency London–The Churchill. 

Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ HAPCO

Η κα Μάγδα Πειστικού, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της Σχολής Τουρισμού, 

παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον κόσμο των 

Συνεδρίων» στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HAPCO για τον Επαγγελματι-

κό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο «Ραγδαίες αλλαγές – Νέες τάσεις και 

προκλήσεις». Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε θέματα τα οποία 

έχουν προκύψει από τις τελευταίες εξελίξεις στο συνεδριακό και πολιτικό 

«γίγνεσθαι» της χώρας μας και κύριοι ομιλητές ήταν επαγγελματίες του 

συνεδριακού τουρισμού από την ελληνική και διεθνή αγορά, εκπρόσωποι 

της πολιτικής ηγεσίας, επαγγελματίες διοργάνωσης συνεδρίων, εξέχουσες 

προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΏΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Οι φοιτητές της Σχολής Τουρισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη σχετικά με την περίπτωση της Τήνου ως πα-

ράδειγμα Τουριστικού Μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο της διάλεξης, η οποία έλαβε 

χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Αθήνας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε 

την τιμή να φιλοξενήσει την Αντιδήμαρχο του νησιού, κα Αναστασία Δεληγιάν-

νη, αλλά και τη Σύμβουλο Μάρκετινγκ, κα Μαρία Τζάννουη, η οποία ανέλαβε 

να παρουσιάσει τη μεθοδολογία, τη στρατηγική και την καμπάνια προβολής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ SUNSOFT

Με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακών σπουδών και 

με στόχο τη διασύνδεση των προσφερόμενων γνώσεων με τις απαιτήσεις 

της σύγχρονης αγοράς εργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προέβη σε 

στρατηγική συνεργασία με τη Sunsoft, εταιρία με περισσότερα από 25 χρό-

νια εμπειρίας στο χώρο της σχεδίασης και εγκατάστασης ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις 

επιχειρήσεις εστίασης. Κεντρικός άξονας της συνεργασίας ήταν η χορηγία 

από την Sunsoft του ξενοδοχειακού προγράμματος Αλέξανδρος Front Office 

το οποίο αποτελεί μία κορυφαία εφαρμογή, που καλύπτει πλήρως όλο το φά-

σμα διαχείρισης και λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας και συμβάλλει 

στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Τουρισμού στις εφαρμογές της 

τεχνολογίας στη διοίκηση σύγχρονων τουριστικών μονάδων. 
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7ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ  

26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε για 2η συνεχή χρονιά ως υποστηρικτής 

στην 26η Γενική Τακτική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων, μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του ΣΕΤΕ, 

η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο με ατζέντα την πορεία του Ελληνικού 

Τουρισμού, καθώς και τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων τουριστικής 

πολιτικής. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι 

άρτια εκπαιδευμένοι φοιτητές της Σχολής Τουρισμού βοήθησαν και αυτή τη 

φορά ουσιαστικά τη διοργάνωση, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε καίριες 

λειτουργικές θέσεις όπως η υποδοχή και εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η 

προετοιμασία των αιθουσών και του συνεδριακού-ενημερωτικού υλικού της 

συνέλευσης. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ 6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ  

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έδωσε το δυναμικό παρών 

στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα με πλήθος ενερ-

γειών. Κατά τη διάρκεια της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, οι καθηγητές της Σχολής Τουρισμού 

πραγματοποίησαν σεμινάρια με άκρως χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες 

για κάθε φοιτητή, απόφοιτο, επαγγελματία του κλάδου του Τουρισμού. Πα-

ράλληλα, ο executive chef και καθηγητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, 

Βησσαρίωνας Παρθένης, παρουσίασε σεμινάριο μαγειρικής. 

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ

Ο φοιτητής του προγράμματος BA Culinary Arts and Food Service Development 

της Σχολής Τουρισμού, Βαγγέλης Παπανίκας βρέθηκε στους έξι που προκρίθηκαν 

στην τελική φάση (σε σύνολο 40 εκπροσώπων από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές 

της Αθήνας) στον διαγωνισμό με θέμα την Ελληνική Σαλάτα που διοργανώνουν 

η εταιρεία Papadimitriou Kalamata, το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και το 

ΙΝΣΕΤΕ. Η διάκριση του φοιτητή είναι το αποτέλεσμα της εντατικής και υψη-

λού επιπέδου προετοιμασίας του για τον διαγωνισμό, στα έμπειρα χέρια του 

διεθνώς διακεκριμένου σεφ και καθηγητή του Τμήματος, κου Σταμάτη Τσίλια.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Με πρωτοβουλία των φοιτητών του προγράμματος σπουδών BA (Hons) 

International Hospitality and Tourism Management, το Μητροπολιτικό Κολ-

λέγιο διοργάνωσε ανοιχτή ημερίδα με τίτλο «Γαστρονομία των Κυκλάδων». 
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Στο πλαίσιο της ημερίδας, η οποία έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus 

Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το παρόν και το μέλλον 

της Κυκλαδίτικης γαστρονομίας στην οποία συμμετείχαν δημοσιογράφοι, 

μεταξύ των οποίων οι κκ. Νανά Δαρειώτη, Θάλεια Τσιχλάκη και Ανδρέας Ν. 

Ανδρουλιδάκης, αλλά και ηγετικές προσωπικότητες του Τουριστικού Κλάδου 

όπως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος. Οι φοιτη-

τές, από την πλευρά τους, παρουσίασαν βίντεο που οι ίδιοι δημιούργησαν με 

τις τοπικές γαστρονομικές ιστορίες των Κυκλάδων. Η εκδήλωση τέλεσε υπό 

την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SUCCESS STORY ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ 

Στο πλαίσιο της δράσης «Meet the Producer» για το μάθημα Culinary Concept 

& Production, οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΒA Culinary Arts and 

Food Service Development (Επισιτιστικές Τέχνες και Ανάπτυξη Υπηρεσιών 

Εστίασης) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση του Αυγοτάρα-

χου Τρικαλινός στα εργαστήρια του Campus Αθήνας. Η σεφ του Αυγοτάραχου 

Τρικαλινός, κα Λίλα Κούρτη, αφηγήθηκε την ιστορία της επιχείρησης, ανέλυσε 

τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων, ενημέρωσε για τις συνεχείς μελέτες που 

γίνονται σε θέματα υγείας, καθώς και για τις αδιάκοπες έρευνες όσον αφορά 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
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Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Ύποστήριξης 
(Academic Learning Centre) έχει ως στό-
χο την παροχή αποτελεσματικής κα-
θοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές 
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν 
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβου-
λές και λύσεις σε θέματα που απασχο-
λούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές, 
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονω-
μένους φοιτητές, όσο και σε μικρές 
ομάδες που παρουσιάζουν τις ίδιες 
ελλείψεις. 

► Συμβουλές για αποτελεσματική χρή-
ση 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 υποστήρι-
ξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές 
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προ-
βλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλι-
ψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος. 
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με 
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- 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 εμπιστευτι-
κή συμβουλευτική υποστήριξη 
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να 
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από 
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβου-
λους 
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρα-
κολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμι-
νάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχε-
τικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης  
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατά-
στασης Μαθησιακών Δυσκολιών 
(Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) αποτελεί μια νέα πρωτο-
βουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, 
που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τους 
φοιτητές που αντιμετωπίζουν μαθησια-
κές δυσκολίες - διαγνωσμένες ή μη - να 
ανταποκριθούν στις σπουδές τους με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελ-
τιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση. 
Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν:

► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές 
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμο-
σμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει 
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών 
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες πε-
ριπτώσεις - και παραπομπή προς αξι-
ολόγηση 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 μο-
ναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προ-
σφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία 
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια 
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολό-
γιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής 
υποστήριξης, που ασχολείται με την 
παροχή υποστήριξης και συμβουλών 
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας. 
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοι-
τους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολο-
γίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των 
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών 
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων 
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

►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 σύμβου-
λος αποτελεί έναν από τους βασι-
κότερους θεσμούς υποστήριξης της 
μαθησιακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τους φοιτητές, συ-
νεργάζεται 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 θε-
μάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρ-
κεια 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 ενθαρρύ-
νει και στηρίζει την ερευνητική δρα-
στηριότητα και το επιστημονικό έργο 
τόσο των έγκριτων ακαδημαϊκών του, 
όσο και επιλεγμένων ομάδων φοιτη-
τών, στα διαφορετικά πεδία ενδιαφέ-
ροντος που καλύπτουν οι Σχολές και 
τα προγράμματα σπουδών του ιδρύ-
ματος. Κατά τη διάρκεια του ακαδη-
μαϊκού έτους, εκπονούνται ερευνητικά 
projects σε συνεργασία με φορείς του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επι-
στημονικούς φορείς, οργανισμούς, και 
αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα απο-
τελέσματα των οποίων ανακοινώνο-
νται στο ευρύ κοινό και στην ακαδημα-
ϊκή 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 προ-
γράμματα του Μητροπολιτικού Κολ-
λεγίου, η πρακτική / κλινική άσκηση 
των φοιτητών είναι υποχρεωτική στα 
πλαίσια των σπουδών τους. Η ποιό-
τητα και εγκυρότητα της πρακτικής / 
κλινικής άσκησης θεωρείται μια από 
τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας από τα συνεργαζό-
μενα Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί 
προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή 
αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείω-
ση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 
και την απόκτηση των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων. Στο Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, η πρακτική / κλινική άσκη-
ση υλοποιείται με τη συνεργασία των 
μεγαλύτερων νοσοκομείων, κέντρων 
αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και 
κλινικών (επιστήμες Ύγείας), παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα εκπαί-
δευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες), ξε-
νοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις 
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες 
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση 
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της με-
τέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής 
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκη-
σης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη 
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε 
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
γκάμα περιστατικών και περιπτώ-
σεων στο επάγγελμα της επιλογής 
τους, προκειμένου να εφοδιαστούν 
κατάλληλα με την απαραίτητη γνώ-
ση και εμπειρία, η οποία αργότερα θα 
εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα, αυξάνοντας την ανταγωνιστικό-
τητά τους στην αγορά εργασίας.

Αναγνωρισμένες Σπουδές 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προ-
σφέρει στην Ελλάδα αναγνωρισμένα 
προγράμματα σπουδών Διεθνών Πα-
νεπιστημίων, τα οποία εμπίπτουν στις 
κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσό-
ντων όπως αυτές ορίζονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και το Ύπουργείο 
Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής 
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοι-
τητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα 
από τα πανεπιστημιακά προγράμμα-
τα σπουδών που προσφέρει το Μη-
τροπολιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συ-
μπληρώσει 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 Ύπεύθυνο 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 

ΠΡΟΠΤΎΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότη-
τας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότη-
τας (4) 
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαι-
τείται) 
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπου-
δών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου

ΜΕΤΑΠΤΎΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογη-
τικά  
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από κα-
θηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφό-
σον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές 
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλ-
λοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολι-
τικό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η 
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ, 
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων 
που έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτο-
βάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστα-
τικές επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) 
ελέγχεται και αξιολογείται από το Μη-
τροπολιτικό Κολλέγιο και το συνεργά-
ζομενο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Απουσίες 
Τα προγράμματα σπουδών είναι 
πλήρους παρακολούθησης (Full time). 
Η παρουσία και η ενεργητική συμμε-
τοχή των φοιτητών στις παραδόσεις 
είναι απαραίτητη. Οι απουσίες δι-
καιολογούνται με επίσημη βεβαίωση 
γιατρού ή εργοδότη και δεν θα πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να υπερ-
βαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό  
των ωρών διδασκαλίας όπως προβλέ-
πεται για κάθε μάθημα. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
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