
Το Κολλέγιο Κρήτης MBS και στη Δυτική Κρήτη 

 

Το Αγγλικό Κρατικό Πανεπιςτιμιο Staffordshire University και το αποκλειςτικό του παράρτθμα ςτθν Ελλάδα, 

Κολλζγιο Κριτθσ MBS, εγκαινιάηει το Κέντρο Πληροφοριών & Ενημέρωσης Δυτικισ Κριτθσ, ςτο κζντρο των 

Χανίων. Αυτό είναι αποτζλεςμα του ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ και εμπιςτοςφνθσ που ζχουν δείξει όλα αυτά τα 

χρόνια οι επαγγελματίεσ και οι κάτοικοι των Χανίων για τα ακαδθμαϊκά προγράμματα του πανεπιςτθμίου που 

προςφζρονται κατ' αποκλειςτικότθτα ςτθν Ελλάδα από το Κολλζγιο Κριτθσ MBS. Το κζντρο πλθροφοριών και 

ενθμζρωςθσ κα δώςει τθν ευκαιρία ςτουσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Δυτικισ Κριτθσ να 

ενθμερώνονται για τα προγράμματα του πανεπιςτθμίου χωρίσ να απαιτείται θ μετάβαςθ τουσ ςτο Ηράκλειο, 

όπωσ γίνονταν μζχρι και ςιμερα. 

Το Κολλζγιο Κριτθσ MBS είναι το μοναδικό Κολλζγιο ςτθν Ελλάδα ςε ςυνεργαςία με το Αγγλικό Κρατικό 

Πανεπιςτιμιο Staffordshire University, που προςφζρει αναγνωριςμζνεσ ςπουδζσ εξαςφαλίηοντασ ςτον απόφοιτο 

τα ίδια δικαιώματα και πλεονεκτιματα με αυτά που κα είχε εάν ςποφδαηε ςτθ ζδρα του πανεπιςτθμίου ςτθν 

Αγγλία. 

Τα πανεπιςτθμιακά προγράμματα του Staffordshire University που μπορεί να παρακολουκιςει ζνασ φοιτθτισ ςτο 

Κολλζγιο Κριτθσ MBS είναι: 

•  BA (Hons) Business Management - Διοίκθςθ Επιχειριςεων 

•  BA (Hons) Accounting & Finance - Λογιςτικι και Χρθματοικονομικά 

• LLB (Hons) Law - Νομικι 

• BSc ( Hons) Psychological Science - Ψυχολογία 

κακώσ και το παγκοςμίου εμβζλειασ μεταπτυχιακό τίτλο ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων ΜΒΑ - Master in Business 

Administration. 

Όλα τα παραπάνω προγράμματα υλοποιοφνται εξ ολοκλιρου ςτθν Κριτθ προςφζροντασ πλιρθ επαγγελματικά 

δικαιώματα ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα (άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ 

ΑΣΕΠ). Επιπρόςκετα, οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του Staffordshire University διακζτουν ουςιαςτικό 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθν αγορά εργαςίασ ζχοντασ εξειδικευκεί ςτισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ και εργαλεία 

που μόνο ζνα Αγγλικό Πανεπιςτιμιο κφρουσ μπορεί να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ του. 

Επίςθσ, το Κολλζγιο Κριτθσ MBS ξεκινά ςυνεργαςία με το κρατικό πανεπιςτιμιο τθσ Τςεχίασ Charles University in 

Prague, ζνα από τα καλφτερα και αρχαιότερα πανεπιςτιμια ςτθν Ευρώπθ, για τθν διεξαγωγι του προγράμματοσ 

τθσ Φαρμακευτικισ, με υλοποίθςθ του εξ ολοκλιρου ςτθν Κριτθ, από τουσ ίδιουσ κακθγθτζσ που διδάςκουν και 

ςτθν ζδρα του Πανεπιςτθμίου. Από τον Οκτώβριο του 2014 οι νζοι και οι νζεσ τθσ Κριτθσ, αλλά και τθσ Ελλάδασ, 

κα είναι ςε κζςθ να ξεκινιςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτθ Φαρμακευτικι παρακολουκώντασ το προπαραςκευαςτικό 

ζτοσ (foundation in Pharmacy) που διαςφαλίηει τθν ομαλι ειςαγωγι τουσ ςτο 1
ο
 ζτοσ του προγράμματοσ. 

Με αφορμι τθν ζναρξθ του Κέντρου Πληροφοριών & Ενημέρωσης, διοργανώνεται ειδικι εκδιλωςθ 

παρουςίαςθσ του Staffordshire University και των ακαδθμαϊκών του προγραμμάτων, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2014 

και ώρα 18:30, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Επιμελθτθρίου Χανίων. 
 

 


