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Η άποψη των φοιτητών:  
τα κριτήρια και τα... αντικριτήρια  
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων  
στις ναυτιλιακές σπουδές 

Η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας και οι 

προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις στρέφουν πολλούς νέους σε γνωστικά 

αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 

τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο και τις νέες 

τεχνολογίες. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζουμε τις απόψεις 

φοιτητών ή νέων αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις 

ναυτιλιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με έδρα τόσο την 

Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ALBA GRADUATE  

BUSINESS SCHOOL

MSc in Shipping Management

Της  Αθανασίας Καμζόλα,  

Δικηγόρου, Μεταπτυχιακής 

Φοιτήτριας (Part time 2016-2018)

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονε-

κτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του 

μεταπτυχιακού προγράμματος που 

παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Το MSc in Shipping Management του ALBA 

είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, που 

παρέχει στους φοιτητές μια ολιστική και 

σε βάθος γνώση των πιο σημαντικών θεμά-

των της σύγχρονης εμπορικής ναυτιλίας. Το 

πρόγραμμα σπουδών είναι άρτια δομημένο 

και προσφέρει γνώση και εμπειρία τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 

συντελώντας στο να αναπτύξουν οι φοιτη-

τές θεμελιωμένη άποψη επί του παγκόσμιου 

ναυτιλιακού γίγνεσθαι. Επιπλέον, στο ALBA 

προάγονται η συνεργασία και η ομαδικότητα 

των φοιτητών μέσω υποχρεωτικών ομαδι-

κών εργασιών σχεδόν σε όλα τα μαθήματα. 

Οι καθηγητές είναι υψηλού επιπέδου, κατέ-

χοντας εξέχουσες θέσεις στον ναυτιλιακό 

κλάδο, και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν με 

τους φοιτητές εμπειρίες που έχουν αποκο-

μίσει από την πολύχρονη ενασχόλησή τους 

με τη ναυτιλία. Επίσης, δίνεται στους φοιτη-

τές η δυνατότητα συμμετοχής σε ναυτιλιακά 

συνέδρια και σεμινάρια, ενώ και το ίδιο το 

ALBA διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευ-

τικές επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες 

και σε άλλους ναυτιλιακού ενδιαφέροντος 

οργανισμούς. Τέλος, το ALBA, συνεργαζό-

μενο με ναυτιλιακές εταιρείες, προσφέρει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές του να κάνουν 

πρακτική άσκηση σε κάποια από αυτές στο 

τέλος των σπουδών τους.  

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότε-

ροι παράγοντες για την επιλογή του 

συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;



Θεωρώ τη ναυτιλία έναν από τους πιο ελκυ-

στικούς και δυναμικούς κλάδους. Παράλ-

ληλα, θέλοντας να διευρύνω το γνωστικό 

μου επίπεδο πέρα από τα ναυτιλιακά και 

ως προς τα οικονομικά, επέλεξα το ALBA, 

επειδή θεωρείται κορυφαίο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα ως προς τις οικονομικές γνώσεις 

που προσφέρει στους αποφοίτους του. 

Επιπλέον, διατηρεί στενούς δεσμούς με 

την αγορά εργασίας, προσφέροντας πτυ-

χία που αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό, και είναι πλήρως 

οργανωμένο, παρέχοντας σύγχρονες εγκα-

ταστάσεις και οικογενειακό κλίμα. Τέλος, 

ένας από τους σημαντικότερους παράγο-

ντες είναι ότι το πρόγραμμα διδάσκεται 

στα αγγλικά, που αποτελούν και την επίση-

μη γλώσσα της ναυτιλίας.

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξω-

τερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που 

επηρέασαν την απόφασή σας; 

Επέλεξα να ακολουθήσω μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα στην Ελλάδα, καθότι το ALBA μπο-

ρεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές 

ισάξιες με αξιόλογων ιδρυμάτων του εξωτε-

ρικού, ενώ παράλληλα μπορώ να συνδυάζω 

τις σπουδές μου με την εργασία μου. 

CASS BUSINESS SCHOOL

MSc in Shipping, Trade & Finance

 

Του  Γιώργου Πυρινή,  

Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονε-

κτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του 

μεταπτυχιακού προγράμματος που 

παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του 

μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρακο-

λούθηση και η μελέτη της πρακτικής εφαρμο-

γής πολλών εννοιών μέσω «case studies» από 

ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στον χώρο 

της ναυτιλίας σε διάφορους κλάδους. Ακόμα, 

το μεταπτυχιακό εφοδιάζει τον φοιτητή με τις 

απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στον 

γεμάτο προκλήσεις ναυτιλιακό κόσμο, μέσω 

της έκθεσής του σε μια πληθώρα πρακτικών 

και εννοιών, που καλείται να συνδυάσει, ώστε 

να απαντήσει στις εξετάσεις και να εκπονήσει 

διάφορες εργασίες. Το μόνο μειονέκτημα είναι 

ο λίγος διαθέσιμος χρόνος για την κατανόηση 

αυτής της ενδιαφέρουσας αλλά ταυτόχρονα 

απαιτητικής ύλης.

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότε-

ροι παράγοντες για την επιλογή του 

συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;

Τρεις παράγοντες συνετέλεσαν στην επι-

λογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού 

προγράμματος: η φήμη, το πρόγραμμα 

σπουδών και η τοποθεσία του πανεπι-

στημίου. Οι δύο πρώτοι παράγοντες είναι 

συνυφασμένοι, καθώς επάξια θεωρείται 

παγκοσμίως το πιο ολοκληρωμένο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα στα ναυτιλιακά, το 

οποίο προσελκύει τους μελλοντικούς 

πρωταγωνιστές του ναυτιλιακού στερεώ-

ματος. Τέλος, το Λονδίνο ήταν και θα είναι, 

παρά το επερχόμενο Brexit, μια μητρόπο-

λη του κόσμου που προσφέρει τα πάντα, 

με βαθιές ρίζες στη ναυτιλία ανέκαθεν.

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξω-

τερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που 

επηρέασαν την απόφασή σας; 

Θεωρώ πως, εάν κάποιος επιθυμεί να 

εργαστεί στο εξωτερικό, τότε ένα μετα-

πτυχιακό εκεί τον προετοιμάζει καλύτε-

ρα από ό,τι κάποιο στην Ελλάδα. Προσω-

πικά, επέλεξα να κάνω και το προπτυχια-

κό μου στο εξωτερικό ακριβώς γι’ αυτόν 

τον λόγο. Εκτός από την άμεση έκθεση 

σε μια ξένη χώρα και μια ξένη κουλτούρα 

και την εκμάθηση της γλώσσας, έχεις τη 

δυνατότητα άμεσης επαφής με τον επαγ-

γελματικό κόσμο και τις απαιτήσεις του 

κλάδου από έναν τελειόφοιτο, πράγμα 

που από την Ελλάδα θα ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε 

έναν νέο να παρακολουθήσει μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα στις ναυτιλιακές 

σπουδές;

Η ναυτιλία είναι τόσο μοναδικά «παγκό-

σμια», που μόνο εάν κάποιος μελετήσει τα 

κομμάτια που την απαρτίζουν μπορεί να 

το αισθανθεί και να το συνειδητοποιήσει. 

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ναυτι-

λιακές σπουδές προσφέρει στον φοιτητή 

σφαιρική γνώση γύρω από τους διάφο-

ρους ναυτιλιακούς κλάδους και τον προ-

ετοιμάζει ώστε να μπορεί να αξιολογεί τις 

εκάστοτε συνθήκες μιας κατάστασης ή 

ενός προβλήματος και να δίνει άμεσα την 

πιο αποτελεσματική λύση κατανοώντας 

όλα τα δεδομένα. Μέσω ενός μεταπτυχι-

ακού, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει την καριέρα που θέλει να ακο-

λουθήσει στη ναυτιλία, έχοντας εκτεθεί 

σε παραδοσιακές αλλά και μοντέρνες 

πρακτικές του εκάστοτε κλάδου.

CITY, UNIVERSITY OF LONDON

LLM in Maritime Law

Της  Βιβής Κολιοπούλου,  

Insurance & Claims Manager, 

Thenamaris (Ships Management) Inc.,  

Αποφοίτου του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος 2015-2016 

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότε-

ροι παράγοντες για την επιλογή του 

συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;

Παρακολούθησα το LLM in Maritime Law 

το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Εφόσον 

εργάζομαι στην Ελλάδα, ήταν σημαντικό 
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για μένα να βρω ένα μεταπτυχιακό που 

γίνεται στη χώρα μου και δεν απαιτεί ταξί-

δια. Επίσης, καθώς ήταν το δεύτερο μετα-

πτυχιακό –το πρώτο ακολούθησε τις προ-

πτυχιακές μου σπουδές–, δεν τέθηκαν ως 

κριτήριο επιλογής τα πλεονεκτήματα που 

έχει κάποιος φοιτητής από τη συνολική 

εμπειρία της ζωής και της φοίτησης σε 

ένα campus του εξωτερικού. 

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτή-

ματα, αλλά και μειονεκτήματα, του μετα-

πτυχιακού προγράμματος που παρακο-

λουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Το σημαντικό πλεονέκτημα για μένα ήταν ότι 

το πρόγραμμα έδινε στους συμμετέχοντες τη 

δυνατότητα να συζητήσουν πρακτικά ζητήμα-

τα που αντιμετωπίζει κανείς στην καθημερινή 

επαγγελματική του ζωή και να προσπαθήσουν 

να βρουν είτε λύσεις είτε μεθόδους πρόληψης, 

με βάση την ακαδημαϊκή και θεωρητική γνώ-

ση. Ο σπουδαστής καλείται να κάνει έρευνα 

σε βάθος και να αναλύσει περίπλοκα πολλές 

φορές ζητήματα, έχοντας στη διάθεσή του 

επίκαιρες βάσεις δεδομένων καθώς και την 

καθοδήγηση αρκετών έμπειρων καθηγητών. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς οι ώρες διδα-

σκαλίας είναι σχετικά περιορισμένες, όπως 

άλλωστε είθισται στα μεταπτυχιακά προγράμ-

ματα, και δεδομένου του μεγέθους του τμήμα-

τος, το οποίο επίσης απαρτίζεται από άτομα 

προερχόμενα από διαφορετικές σπουδές και 

επαγγελματικά περιβάλλοντα, αρκετές φορές 

ο χρόνος δεν επαρκούσε για να απαντηθούν 

λεπτομερώς ερωτήματα. Αυτό –στα συμβατικά 

μεταπτυχιακά– αντιμετωπίζεται συνήθως με τα 

λεγόμενα tutorials, τα οποία σε αυτή την περί-

πτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν, 

εφόσον οι καθηγητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα 

μόνο για τις ημέρες των μαθημάτων. Αρκετοί 

από τους καθηγητές, βέβαια, ήταν διαθέσιμοι να 

επικοινωνήσουν με τους φοιτητές και να απα-

ντήσουν σε ερωτήματα μέσω email.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν 

νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;

Αναμφίβολα, ένα μεταπτυχιακό βοηθάει πολύ 

τα νέα παιδιά να προχωρήσουν επαγγελματι-

κά, με την προϋπόθεση ότι δεν το αντιμετω-

πίζει κανείς σαν ένα τυπικό εφόδιο, μια άλλη 

πιστοποίηση που προστίθεται στο βιογραφι-

κό του, αλλά σαν εργαλείο για να αποκτήσει 

γνώσεις μέσα από σκληρή δουλειά καθώς 

και σαν ένα μέσο που σε εκπαιδεύει πάνω 

στη σωστή και δομημένη έρευνα. Προσω-

πική μου γνώμη είναι ότι το μεταπτυχιακό 

αποκτά μεγαλύτερη αξία εφόσον ο φοιτητής 

έχει και εργασιακή εμπειρία στον χώρο, έστω 

μικρή, γιατί αυτό του παρέχει καλύτερη κατα-

νόηση της ύλης, όπως και τη δυνατότητα να 

εμβαθύνει σε ζητήματα που τον απασχολούν 

στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο όπου 

θέλει να απασχοληθεί. 

ROTTERDAM SCHOOL OF 

MANAGEMENT, ERASMUS 

UNIVERSITY

MSc in Maritime Economics  

and Logistics

Του  Γιώργου Καπασακαλίδη,  

Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονε-

κτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του 

μεταπτυχιακού προγράμματος που 

παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του 

Rotterdam School of Management, ενός εκ 

των σπουδαιότερων πανεπιστημίων στην 

Ευρώπη για επιχειρησιακές σπουδές, και την 

ίδια στιγμή βρίσκεται δίπλα στο μεγαλύτερο 

ευρωπαϊκό λιμάνι, με πληθώρα ναυτιλιακών 

δραστηριοτήτων και ευκαιριών για επαγγελ-

ματική αποκατάσταση σε ένα ολοκληρω-

μένο ναυτιλιακό cluster με μεγάλη ποικιλία 

επιλογών. Οι καθηγητές συνδυάζουν πλού-

σια επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία, 

πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την 

πραγματική κατανόηση της λειτουργίας της 

αγοράς. Ως μειονέκτημα του τμήματος θεω-

ρώ την εστίασή του μόνο στο κομμάτι των 

Logistics, με ουσιαστική απουσία της κατα-

νόησης των Maritime Economics, καθώς και 

την επικέντρωσή του σε μεγάλο βαθμό στην 

αγορά και στη βιομηχανία των containers και 

των διαδικασιών γύρω από αυτά. 

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι 

παράγοντες για την επιλογή του συγκε-

κριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;

Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι 

καθόρισαν την επιλογή του μεταπτυχιακού 

προγράμματος ήταν οι προοπτικές για επαγ-

γελματική αποκατάσταση, η αίγλη και το όνο-

μα του πανεπιστημίου (ranking), το πρόγραμ-

μα σπουδών (τα μαθήματα), η τοποθεσία του, 

η ποικιλία διαφορετικών εθνικοτήτων των 

φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμ-

μα κάθε έτος, η σύνδεση με την αγορά εργα-

σίας καθώς και η αναγνωρισιμότητα του πτυ-

χίου από τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς.

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξω-

τερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που 

επηρέασαν την απόφασή σας; 

Αναζήτησα μόνο μεταπτυχιακά προγράμ-

ματα στο εξωτερικό. Επιθυμούσα πρω-

τίστως να διευρύνω τον κοινωνικό μου 

περίγυρο και τις επαφές μου με άτομα 

διαφορετικών εθνικοτήτων, και να εκμε-

ταλλευτώ την ευκαιρία της εμπειρίας τού 

να ζεις στο εξωτερικό. Είναι ανεκτίμητης 

αξίας το να μαθαίνεις να επικοινωνείς και 

να συναναστρέφεσαι με άτομα με δια-

φορετική από τη δική σου κουλτούρα 

και αντίληψη, και ένα μεταπτυχιακό στο 

εξωτερικό ίσως είναι η καλύτερη προσο-

μοίωση ώστε να μάθεις να λειτουργείς ως 

μέλος πολυεθνικής ομάδας, καθώς η ναυ-

τιλία είναι διεθνής και πολλοί από εμάς θα 

βρεθούμε σε θέση να πρέπει να συνεργα-

στούμε με στελέχη του εξωτερικού στη 

μετέπειτα επαγγελματική μας ζωή.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν 

νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;

Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία η οποία καλύ-

πτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, των 

οποίων την ύπαρξη δεν γνωρίζει η πλειονό-

τητα των νέων. Σχεδόν με οποιοδήποτε ακα-

δημαϊκό υπόβαθρο, ένα μεταπτυχιακό στις 

ναυτιλιακές σπουδές μπορεί να παρέχει στον 

απόφοιτο πρόσβαση σε ποικιλία πιθανών 

επιλογών για επαγγελματική αποκατάσταση. 

Επιπροσθέτως, η ναυτιλία είναι μια βιομηχα-



νία που έχει μεγάλο περιθώριο για καινοτο-

μίες και για νέα μυαλά με φρέσκες ιδέες, και 

η θεωρία που παρέχεται στα μεταπτυχιακά 

προγράμματα καθώς και η συναναστροφή με 

άλλους νέους φοιτητές με διάθεση να καινο-

τομήσουν και να πρωτοπορήσουν μπορεί να 

βοηθήσει στη δημιουργία ή και στην ωρίμα-

ση υπαρχόντων ιδεών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ

MSc in International Shipping,  

Finance and Management

Του  Άγγελου Χαριτωνίδη,  

Αποφοίτου του ΜΠΣ 2016-2017

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτή-

ματα, αλλά και μειονεκτήματα, του μετα-

πτυχιακού προγράμματος που παρακο-

λουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Το κυριότερο πλεονέκτημα του μεταπτυχι-

ακού αποτελεί σίγουρα η ποιότητά του. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πλήρως ανα-

νεωμένο και βαθιά εμπλουτισμένο σε επίπε-

δο syllabus, ενώ παράλληλα έχει γίνει πολύ 

προσεκτική επιλογή σε επίπεδο καθηγητών. 

Παράλληλα, είναι από τα λίγα μεταπτυχιακά 

στην Ελλάδα που διδάσκεται αποκλειστι-

κά στα αγγλικά, γεγονός το οποίο λαμβά-

νει εξαιρετικές διαστάσεις, δεδομένης της 

παγκόσμιας φύσης της ναυτιλίας. Τέλος, 

το μεταπτυχιακό περιλαμβάνει, σχεδόν σε 

εβδομαδιαία βάση, επισκέψεις σε ναυτιλια-

κές εταιρείες, αλλά και σχετικά σεμινάρια και 

ημερίδες, προκειμένου να φέρει όλους τους 

φοιτητές σε επαφή με άτομα του κλάδου 

και να τους εξοικειώσει με τον τρόπο που 

οι θεωρητικές γνώσεις εφαρμόζονται στην 

καθημερινότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας.

Όσον αφορά ορισμένα σημεία που ενδεχο-

μένως να επιδέχονται βελτίωσης, κάποιος θα 

μπορούσε να σταθεί στη σχετική έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής, συγκριτικά με τα 

ιδρύματα του εξωτερικού.

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι 

παράγοντες για την επιλογή του συγκε-

κριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;

Οι σημαντικότεροι παράγοντες στην επι-

λογή του προγράμματος ήταν κατ’ αρχάς 

το ίδιο το περιεχόμενό του, το οποίο είναι 

μοναδικό στην Ελλάδα, το γεγονός ότι διδά-

σκεται στα αγγλικά, αλλά και η προοπτική 

διασύνδεσης με τον κλάδο, το οποίο θεωρώ 

από τα πιο σημαντικά κριτήρια στην επιλογή 

ενός μεταπτυχιακού.

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξω-

τερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που 

επηρέασαν την απόφασή σας;

Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή μου ήταν 

δύσκολη, γιατί ήθελα ένα μεταπτυχιακό διε-

θνούς κύρους, το οποίο να διδάσκεται στα 

αγγλικά και, παράλληλα με την ποιότητα των 

μαθημάτων, να προσφέρει μια καλή διασύν-

δεση με την αγορά. Η πρωτοφανής επιλογή 

έδειχνε εξωτερικό. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα 

ελληνικά προγράμματα είναι πλέον αντάξια 

(αν όχι καλύτερα) από πολλά του εξωτε-

ρικού, γι’ αυτό και επέλεξα να επενδύσω 

σε ένα ελληνικό μεταπτυχιακό. Εν τέλει, η 

εμπειρία μου στο εν λόγω πρόγραμμα επα-

λήθευσε την αντίληψή μου.

Από πού αντλήσατε πληροφορίες για 

την επιλογή του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;

Για την επιλογή του μεταπτυχιακού κατ’ 

αρχάς έκανα τη δική μου έρευνα μέσω 

διαδικτύου, προκειμένου να έχω μια 

πρώτη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών. 

Έπειτα, έκανα πολλές συζητήσεις με τους 

καθηγητές μου στο προπτυχιακό, καθώς 

και με άτομα του χώρου της ναυτιλίας και 

των χρηματοοικονομικών, προκειμένου να 

αποκτήσω μια ολοκληρωμένη άποψη των 

προοπτικών που θα μου προσέφερε το 

πρόγραμμα.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν 

νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;

Προσωπικά βρίσκω συναρπαστικό το γεγο-

νός πως η ναυτιλία αποτελεί τον συνδετικό 

κρίκο του διεθνούς εμπορίου και άρα επηρε-

άζεται άμεσα από κάθε οικονομικό, γεωπο-

λιτικό και κοινωνικό γεγονός, σε κάθε γωνιά 

του κόσμου. Επομένως, μαθαίνοντας κανείς 

για τη ναυτιλία, έρχεται σε επαφή με άτομα, 

πολιτισμούς και οικονομικά τεκταινόμενα 

από όλο τον κόσμο. Επιπλέον (στο πρακτικό 

της υπόθεσης), η χώρα μας βρίσκεται στην 

κορυφή της παγκόσμιας ελίτ, συνεπώς ένας 

απόφοιτος μεταπτυχιακού στις ναυτιλιακές 

σπουδές απευθύνεται αμέσως αμέσως στις 

κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΜΣ – Ναυτιλία, Μεταφορές  

και Διεθνές Εμπόριο

Του  Αλέξανδρου Κατσαρού,  

Αποφοίτου του ΜΠΣ 2016-2017

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτή-

ματα, αλλά και μειονεκτήματα, του μετα-

πτυχιακού προγράμματος που παρακο-

λουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου παρουσιάζει ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό 

κράμα. Από τη μια, εξαιρετικοί και ανοιχτοί 

προς επικοινωνία εκπαιδευτικοί και, από την 

άλλη, άνθρωποι του χώρου με επιχειρησιακή 

και ναυτική παρουσία λόγω της παράδοσης 

της Χίου. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το 

γεωγραφικά απομακρυσμένο Βόρειο Αιγαίο 

για τους φοιτητές, καθώς ίσως προκαλεί 

φόβο, μια λέξη βέβαια που δεν συνάδει με 

το ναυτιλιακό επιχειρείν. 

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι 

παράγοντες για την επιλογή του συγκε-

κριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;
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Βασικές παράμετροι ήταν σίγουρα το 

κόστος, εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα προ-

γράμματα, όπως επίσης το όνομα και η 

παράδοση τόσο του τμήματος όσο και του 

τόπου. Τέλος, η ευκαιρία μιας νέας περιπέ-

τειας στη ζωή μου σίγουρα έπαιξε και αυτή 

τον ρόλο της.

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξω-

τερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που 

επηρέασαν την απόφασή σας; 

Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Θεωρώ 

ότι, για κάθε νέο που θέλει να βοηθήσει 

τόσο τον εαυτό του όσο και τη χώρα του, 

η εμπειρία της διαμονής για εύλογο χρο-

νικό διάστημα σε χώρες με διαφορετική 

κουλτούρα και πολιτισμό είναι ένα «πρέ-

πει». Έτσι, θα καταλάβει τόσο τα πλεονε-

κτήματα όσο και τις αδυναμίες του τόπου 

του. Απλώς στην περίπτωσή μου θεώρησα 

κουτό να μάθω τη ναυτιλία αλλού και όχι 

από τους καλύτερους.

Από πού αντλήσατε πληροφορίες για 

την επιλογή του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;

Αρχικά μέσω διαδικτύου, στη συνέχεια 

μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος 

και τελικώς αναζητώντας τη γνώμη ανθρώ-

πων του κλάδου και παλιών αποφοίτων.  

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν 

νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;

Θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε το πού 

μπορεί να σε οδηγήσει ένα μεταπτυχιακό. 

Υπάρχει το ακαδημαϊκό και το επιχειρημα-

τικό μονοπάτι. Για έναν νέο που του αρέ-

σει η έρευνα σε οποιαδήποτε πτυχή της, ο 

ναυτιλιακός κλάδος μπορεί να φιλοξενήσει 

κάθε λογής ερευνητή, με πολλά κομμά-

τια που παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητα. 

Πάμε τώρα και στο πιο καυτό θέμα, το επι-

χειρηματικό. Δεν μπορώ να συμβουλεύσω 

κανέναν, μπορώ όμως να πω πως, αν είσαι 

άνθρωπος που σου αρέσει καθημερινά να 

μετράς τις δυνάμεις σου σε ένα πλήρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον παγκοσμίως, αν 

θέλεις να εργαστείς σκληρά και λατρεύεις 

τις στιγμές πίεσης, τότε μια θέση στη ναυ-

τιλία θα σε κάνει να νιώθεις καθημερινά 

ζωντανός. Ξέχασα να αναφερθώ και στο 

χρηματικό σκέλος, βεβαίως...

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

MSc International Maritime Business

Του  Παναγιώτη Δράκου,  

Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονε-

κτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του 

μεταπτυχιακού προγράμματος που 

παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρα-

κολουθώ (MSc International Maritime 

Business) στη Σχολή Ναυτιλίας του Μητρο-

πολιτικού Κολλεγίου στον Πειραιά διαθέτει 

αρκετά πλεονεκτήματα. Το πιο σημαντικό 

είναι πως, μέσα από τα μαθήματα, αλλά κυρί-

ως μέσα από τις εργασίες που μας ανατίθε-

νται, το πρόγραμμα σε βάζει αρκετά βαθιά 

στον κόσμο της ναυτιλίας, δίνοντας έτσι 

στον κάθε φοιτητή σημαντικά εφόδια, που 

θα του χρειαστούν εάν ασχοληθεί με τον 

συγκεκριμένο κλάδο. Μειονεκτήματα δεν 

θα έλεγα ότι υπάρχουν, καθώς το πρόγραμ-

μα του βρετανικού πανεπιστημίου Solent 

University είναι καλά δομημένο και καλύπτει 

μια ευρεία γκάμα της ναυτιλίας.

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότε-

ροι παράγοντες για την επιλογή του 

συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;

Δύο ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους επέλεξα το συγκεκριμένο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα. Ο πρώτος ήταν 

πως έχει άμεση σχέση με την επαγγελ-

ματική μου σταδιοδρομία, καθώς εργά-

ζομαι στο Operations Department μεγά-

λης ναυτιλιακής εταιρείας, δίνοντάς μου 

επιπλέον σημαντικά εφόδια και γνώσεις, 

πέρα από την υπάρχουσα εμπειρία. Ο 

δεύτερος λόγος είναι ότι το συγκεκρι-

μένο πρόγραμμα και ο μεταπτυχιακός 

τίτλος προσφέρονται από ένα πάρα 

πολύ καλό βρετανικό πανεπιστήμιο, με 

μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία (Solent 

University στο Southampton), μέσω του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ενός από τα 

μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας.

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξω-

τερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που 

επηρέασαν την απόφασή σας; 

Ένας ήταν ο σημαντικός λόγος που επη-

ρέασε την απόφασή μου για μεταπτυχι-

ακό στην Ελλάδα. Ήταν ο μόνος τρόπος 

να συνδυάσω τις σπουδές με την εργασία 

μου, χωρίς να χρειαστεί να δυσκολευτώ 

καθόλου. Από τη στιγμή που υπάρχει κιό-

λας, από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η 

δυνατότητα της part time φοίτησης, τότε 

τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα.

Από πού αντλήσατε πληροφορίες για 

την επιλογή του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος;

Αναζητώντας μέσω του διαδικτύου μετα-

πτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, είδα 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά από 

συνάντηση ενημέρωσης στο Μητροπολιτι-

κό Κολλέγιο για όλες τις λεπτομέρειες, ήταν 

πάρα πολύ εύκολο να διαλέξω το συγκε-

κριμένο πρόγραμμα. Οι ακαδημαϊκοί υπεύ-

θυνοι των προγραμμάτων σπουδών είναι 

γνώστες του αντικειμένου και μπορούν να 

συμβουλεύσουν τον καθένα και να λύσουν 

όλες τις απορίες που μπορεί να προκύψουν.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε 

έναν νέο να παρακολουθήσει μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα στις ναυτιλιακές 

σπουδές;

Είναι πολύ σημαντική απόφαση για έναν 

νέο να παρακολουθήσει και να αποκτήσει 

ένα αξιόλογο μεταπτυχιακό στις ναυτιλι-

ακές σπουδές από ένα αξιόλογο πανεπι-

στήμιο, με ιστορία στον χώρο. Η ναυτιλία 

είναι ένας πολύ απαιτητικός κλάδος και 

κάποιος που θα ήθελε να ασχοληθεί με 

αυτόν καλό θα ήταν να διαθέτει όσο το 

δυνατόν περισσότερα εφόδια. Ένα μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα μέσω του Μητροπο-

λιτικού Κολλεγίου είναι ό,τι καλύτερο. 


