ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (MSc)

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), ένας διεθνής οργανισμός που υπάγεται στο
Διακρατικό Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), ανακοινώνει στην
έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας δύο (2)
ακαδημαϊκών ετών που οδηγούν σε Master of Science (MSc) (https://www.iamc.ciheam.org/):


Business Economics and Management,



Food Quality and Chemistry of Natural Products;



Geoinformation in Environmental Management



Horticultural Genetics and Biotechnology;



Sustainable Agriculture.

Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τετραετούς φοίτησης
(240 ECTS), συναφών επιστημονικών πεδίων, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής, που επιθυμούν να
αναπτύξουν τις γνώσεις τους και προσανατολίζονται προς μια σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό ή
στον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουν σχεδιαστεί με βάση τα
διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα, εστιάζουν στην παροχή υψηλής θεωρητικής κατάρτισης και στην
ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, καλλιεργούν την πρωτοβουλία και τη συνεργασία και
υλοποιούνται σ’ ένα σύγχρονο, διεθνικό, διαπολιτισμικό και υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο οι
φοιτητές μπορούν να ευδοκιμήσουν.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική ενώ ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των
προγραμμάτων του CIHEAM-MAICh είναι ότι η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από επισκέπτες
Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους.
Υποτροφίες που συμπεριλαμβάνουν δίδακτρα, διαμονή και διατροφή στο campus του Ινστιτούτου,
παρέχονται σε περιορισμένο αριθμό ελλήνων και ξένων φοιτητών.
«Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών
Σπουδών είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 142/Α/03-08-2018).
Η αναγνώριση της σημασίας των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων και το διεθνές κύρος μας,
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι μας κατέχουν διακεκριμένες θέσεις σε ακαδημαϊκά
και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, τοπικές αρχές αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ
πολλοί από αυτούς έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης διδακτορικού
διπλώματος με πλήρη υποτροφία σε πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
https://www.iamc.ciheam.org/en/education/career_prospects.
Πληροφορίες και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ιστοσελίδα:
https://www.iamc.ciheam.org/.
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ANNOUNCEMENT
The Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), an institution of the
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), invites university
graduates interested in applying for the following two-year Master of Science (MSc) Programs
offered in the next academic year 2019-20:
 Business Economics and Management
 Food Quality and Chemistry of Natural Products
 Geoinformation in Environmental Management
 Horticultural Genetics and Biotechnology
 Sustainable Agriculture
We especially seek highly qualified students holding a relevant university degree with a minimum
four academic years (240 ECTS), with a very good command of the English language, who are
committed and dedicated to develop their knowledge and become innovators in the academic
and/or the entrepreneurial world. Our programs are designed on the basis of international
educational standards, focusing on providing advanced up-to-date theoretical knowledge and
developing research skills. They are devised to foster initiative and collaboration, and are
implemented in a modern, transnational, intercultural and supportive environment where students
can thrive.
All courses are taught exclusively in English, while CIHEAM-MAICh's hallmark is the quality of its
teaching staff who are all faculty members in renowned universities in the EU, Canada, and the USA.
Full scholarships (including tuition fees, board and accommodation) will be given to 4-5 university
graduates from your country to follow the Master of Science Programmes offered.
The Greek government recently recognized the MSc diplomas awarded by CIHEAM (International
Center of Advanced Mediterranean Agronomic Studies) as equivalent to the postgraduate diplomas
of the Greek public higher education institutions (Government Gazette 142 / Α / 03-08-2018).
Our ambition is for our students to deepen their knowledge, critical understanding, applied skills, and
capacity to analyze and evaluate, as well as to implement advanced research so that they are able to
contribute towards specific issues concerning the Mediterranean agriculture, food systems,
environment, rural development and other related topics. We believe that our MSc graduates
maximize the return of investment not only for their own interests but also for the mutual benefit of
their countries. Many of our alumni are currently holding esteemed positions in academic and/or
research organizations, government management bodies, aid programs, local authorities, as well as
positions in the private sector. In addition, more than 300 former CIHEAM-MAICh MSc graduates
have accomplished or are in the process of finishing a PhD degree on full scholarship in many
universities all around the world, while many of them are now faculty members in prestigious
universities in their countries and elsewhere.
If you are a motivated person who would like to follow advanced MSc studies, we invite you to visit
our site and apply for the programs offered by CIHEAM-MAICh at: https://www.iamc.ciheam.org/.
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