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Το UGSM- Monarch Business School:

Το UGSM - Monarch Business School
αναγνωρίζεται διεθνώς µέσω της συµµετοχής
του σε πλήθος ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών φορέων πιστοποίησης ποιότητας όπως
ενδεικτικά τα:

£½ÍÁÉ ÄÉÅÓÍÏÕ ÁÍÁÇÍÔÐÉÑu»ÍÎ ËÁÉ ËÁÒÁÊÉÔu»ÍÎ
#VTJOFTT4DIPPMÒÎ×$BOUPOÒÎ×;VHÒÈÕ£ÌÂÅÒ½ÁÕ
Προσφέρει αναγνωρισµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα
διοίκησης επιχειρήσεων τόσο για εν ενεργεία σπουδαστές, όσο και για στελέχη και επιχειρηµατίες που επιθυµούν να αποκτήσουν την ανώτατη δυνατή ακαδηµαϊκή
και επαγγελµατική εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον
χώρο του management και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Accreditation Council for Business Schools
& Programs (ACBSP)
European Council for Business Education
(ECBE)
Academy of Management (AOM)

ÅÉÒÎ×ÐÇÅ½ uÅ ÂÑÈ ÒÁ £ÌÂÅÒÉË Ð¾Ò×Á ÎÉ¾ÒÈÒÁÕ
αναφορικά µε τα ακαδηµαϊκά προγράµµατά και τις
διοικητικές µεθόδους που εφαρµόζει.

European Institute for Advanced Studies in
Management (EIASM)

Aποσκοπεί στην διάχυση κορυφαίας τεχνογνωσίας
διοίκησης επιχειρήσεων και στην διαµόρφωση ηγετικών δεξιοτήτων σε όλους τους τοµείς management για
τους σπουδαστές που το παρακολουθούν.

US Distance Learning Association
(USDLA)

Canadian Institute of Management (CIM)

European International Business
Academy (EIBA)

Το MBA είναι κατάλληλα σχεδιασµένο ώστε να
εξυπηρετεί χρονικά τους εργαζόµενους επαγγελµατίες
που επιθυµούν να µην διακόψουν την εργασία τους.
Το πρόγραµµα διαρκεί 18 µήνες και χωρίζεται θεµατικά σε 6 ακαδηµαϊκούς κύκλους µαθηµάτων µε υποχρεωτική τετραήµερη παρακολούθηση (Πέµπτη ως Κυριακή) στην αρχή κάθε τριµήνου.
Έχοντας αυτή την δοµή, το MBA του UGSM-Monarch Business School
παρέχει στους εργαζόµενους σπουδαστές του την απαραίτητη ευελιξία
ώστε να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριοποίηση κατά την
διάρκεια των σπουδών τους.
Ο κάθε ακαδηµαϊκός κύκλος µαθηµάτων επικεντρώνεται σε ένα κρίσιµο
πεδίο τεχνογνωσίας και ένα φάσµα συγκεκριµένων δεξιοτήτων που
πρέπει να διαθέτει κάθε manager ανώτατου επιπέδου.

Executive MBA - Program Design
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18µηνο πρόγραµµα µε 4 µέρες µαθηµάτων για κάθε ενότητα
3µηνη διάρκεια ακαδηµαϊκών ενοτήτων

Το UGSM-Monarch Business School παρέχει τώρα την δυνατότητα εξ’ολοκλήρου
φοίτησης των σπουδαστών MBA στην Αθήνα!

Οι σπουδαστές µετέχουν σε ολιγοµελή τµήµατα και
συνεργάζονται µε τους εταίρους τους κατά την διάρκεια
των σπουδών τους.

ΠΕΜΠΤΗ

Η επιτυχής παρακολούθηση των 6 ακαδηµαϊκών
κύκλων και παράδοση των απαιτούµενων ατοµικών και
οµαδικών εργασιών οδηγεί στην απόδοση του πτυχίου
του Master of Business Administration (MBA).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εκτός από τις οµαδικές εργασίες και παρουσιάσεις,
υπάρχουν και ατοµικές εργασίες που πρέπει να
διεκπεραιώσει επιτυχώς ο κάθε σπουδαστής µέχρι το
τέλος του προγράµµατος.

Κατ' ιδίαν συναντήσεις µε τον MBA Director *
1η Ενότητα
2η Ενότητα
∆είπνο Καλωσορίσµατος

08:30 - 10:00
10:30 - 12:00
13:30 - 15:00
15:30 - 17:00

1η Ενότητα
2η Ενότητα
3η Ενότητα
4η Ενότητα

ΣΑΒΒΑΤΟ

Η οµαδική εργασία πάνω σε case studies αποσκοπεί
στην πιστή προσοµοίωση των συνθηκών αλληλεπίδρασης και συνδιαµόρφωσης ηγετικών αποφάσεων κατά
την διαχείριση επιχειρησιακών και στρατηγικών
θεµάτων ύψιστης σηµασίας.

10:00 - 12:00
13:30 - 15:00
15:30 - 17:00
18:00 - 21:00

08:30 - 10:00
10:30 - 12:00
13:30 - 17:00
18:00 - 21:00

1η Ενότητα
2η Ενότητα
Επισκέπτης Εισηγητής
Group Outing

ΚΥΡΙΑΚΗ

Το κάθε τµήµα ή το κάθε group σπουδαστών είναι
επιφορτισµένο µε την προετοιµασία οµαδικών εργασιών
και παρουσιάσεων πάνω σε case studies που
αντλούνται από πραγµατικές επιχειρησιακές καταστάσεις.

Monarch Executive MBA in Athens
Πρόγραµµα Μαθηµάτων

08:30 - 10:00
10:30 - 12:00
13:30 - 15:30

1η Ενότητα
2η Ενότητα
Κατ' ιδίαν συναντήσεις µε τον MBA Director *
(*εθελοντικά)

Οι έξι κύκλοι µαθηµάτων πραγµατοποιούνται στις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του Eκπαιδευτικού Ερευνητικού Κέντρου labidea που
εδρεύει επί της οδού Λαγουµιτζή 24 στην περιοχή του Παντείου.
Η εξέλιξη αυτή δίνει την δυνατότητα σε στελέχη και επιχειρηµατίες που
έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα να αποκτήσουν ένα
κορυφαίο διεθνές MBA από καταξιωµένο Ελβετικό Business School
χωρίς να εγκαταλείψουν την εργασία και την έδρα διαµονής τους.

Αιτήσεις
Ο επόµενος κύκλος σπουδών MBA µε έδρα την Αθήνα θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2011.
Οι ενδιαφερόµενοι σπουδαστές καλούνται να προβούν άµεσα στις
απαραίτητες ενέργειες (συνέντευξη µε τον ∆ιευθυντή MBA, κατάθεση
δικαιολογητικών πρότερων σπουδών και βιογραφικού, εγγραφή) ώστε
να διασφαλίσουν θέση στο πρόγραµµα, καθώς το UGSM-Monarch
Business School θα δεχτεί αυστηρά µόνο 20 σπουδαστές για τον
τρέχοντα κύκλο σπουδών στην Αθήνα.
Πληροφορίες για την διαδικασία αίτησης και εγγραφής δίδονται από το
τµήµα MBA στο email: info@ugsm-monarch.gr

UGSM-Monarch Business School in Athens
Λαγουµιτζή 24, 17671 Αθήνα
Τηλ 210 9247008
Fax 210 9223806
Email: info@ugsm-monarch.gr

