ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ετήσιο
Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές
στις χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία
(αγγλόφωνα προγράµµατα).
Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων
φοιτητών, που θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους
µε εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες
αιχµής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα
∆ιοίκησης και Στρατηγικής.
• Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγµατοποίηση
σπουδών πλήρους φοίτησης, µε µέγιστη διάρκεια τα
δυο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
• Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι
υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να εργαστούν
στον Όµιλο µέχρι τρία έτη, εφ’ όσον τους ζητηθεί.
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2015/ 2016 θα χορηγηθούν επτά
(7) συνολικά υποτροφίες. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει
δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων
και δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆ΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για µεταπτυχιακές σπουδές σε
θεµατικές ενότητες που αφορούν Τοµείς της Μηχανικής,
µε έµφαση στη ∆ιύλιση και Εµπορία Πετρελαιοειδών
(ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΜ∆), όπως:
• Process and Chemical Engineering
• Fuel Technology
• Environmental Engineering
• Maintenance Engineering

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για µεταπτυχιακές σπουδές
σε θεµατικές ενότητες που αφορούν Επιστήµες
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε εφαρµογές στη ∆ιύλιση και
Εµπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΟ∆), όπως:
• ΜΒΑ
• Finance and Economics
• Petroleum Law & Policy
• Petroleum Business Marketing and Management
• Operations & Manufacturing Management
• Information Technology / Systems
ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για µεταπτυχιακές σπουδές στην
Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων, (ΚΩ∆.
ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), µε έµφαση στα παρακάτω:
• Exploration / Petroleum Geophysics
• Petroleum Geosciences
• Petroleum Engineering

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης και Έντυπο Αίτησης
– Υπεύθυνη ∆ήλωση, διατίθενται ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
www.helpe.gr. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν
το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη ∆ήλωση, είτε
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarships@helpe.gr, είτε
µε συστηµένη επιστολή, στην ταχυδροµική διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειµάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Οµίλου
Με την ένδειξη «Πρόγραµµα Υποτροφιών 2015 / 2016»
και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩ∆ΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ.

∆ιευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα:
210 6302648, 210 7725113 (∆/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου)

