Η HEC Paris (Σχολή Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών του Παρισιού), με ειδίκευση στην διδασκαλία και
την έρευνα στον τομέα της Διοίκησης επιχειρήσεων, προσφέρει ένα
μοναδικό φάσμα
ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών για τους μελλοντικούς διευθύνοντες: το πρόγραμμα
Grande Ecole, εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα MSc, τη θερινή ακαδημία, το MBA, το
Executive MBA, το TRUUM Global Executive MBA, το Διδακτορικό δίπλωμα και ένα ευρύ φάσμα
προγραμμάτων για στελέχη και μάνατζερ.
Η HEC Paris, ιδρυθείσα το 1881 από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παρισιού, είναι
ιδρυτικό μέλος του πανεπιστημίου Paris-Saclay και απαρτίζεται από 108 καθηγητές πλήρους
απασχόλησης, περισσότερους από 4.400 φοιτητές και 8.000 στελέχη και διευθύνοντες σε
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ετησίως.
Σήμερα, η HEC Paris είναι ένα από τα πιο φημισμένα Business School παγκοσμίως για την ποιότητα
των αποφοίτων του, του διδακτικού προσωπικού του και της έρευνας που διεξάγεται. Η HEC Paris
καταλαμβάνει διαρκώς κορυφαία θέση σε πολλές κατατάξεις: το Financial Times το 2017 την
κατατάσσει στη 2η θέση των Ευρωπαϊκών Business School, τα περιοδικά Challenges, Le Point, Le Figaro
Etudiant, Le Parisien Etudiant όπως και πολλά ακόμη την κατατάσσουν στην 1η θέση σε επίπεδο
Γαλλίας.
Η Σχολή προσφέρει επίσης σε κάθε φοιτητή της μια παιδαγωγική μέθοδο που συνδυάζει τις
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις της έρευνας γνώσεις και τις πρακτικές των εκπροσώπων του
σημερινού επιχειρηματικού κόσμου. Αυτή η ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξοπλίζει τους
φοιτητές με δεξιότητες κρίσης και ανάλυσης που είναι απαραίτητες για κάθε μάνατζερ, ενώ τους
μυεί στην πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου.
Πρόγραμμα Grande Ecole :
Master in Management
Προγράμματα απόκτησης διπλού τίτλου σπουδών με άμεση εισαγωγή:
 M2M HEC-FGV
 M2M HEC – HKUST
 M2M HEC-Yale


Μονοετή προγράμματα MSc / MS:
 MSc International Finance
 MSc Managerial and Financial Economics
 MSc Marketing
 MSc Strategic Management
 MSc Sustainability and Social Innovation
 MS/LLM Droit et Management International
 MS Entrepreneurs
 MS Management de Grands Projets
 MS/MSc Médias, Art et Création

Υποτροφίες HEC Paris - IFG:
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, η HEC Paris βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει μία
υποτροφία αριστείας για μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (MiM, M2M, Msc, MS)
H HEC Paris προσφέρει στον υπότροφο μηνιαία τροφεία ύψους 767€ καθαρά και μια ενδεχόμενη
μείωση στα δίδακτρα που θα εξεταστεί κατά περίπτωση.
Ο υπότροφος θα λάβει υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS), πρόσβαση σε μια
φοιτητική εστία CROUS με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων, και αεροπορικό εισιτήριο μετ’
επιστροφής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσφορά της αεροπορικής εταιρείας Air France.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στο ίδρυμα και
να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του προγράμματος υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Τμήματος
Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (bourses@ifa.gr)
και τους υπεύθυνους της HEC Paris (hecprograms@hec.fr).

