ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΕΔΕ: Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για στελέχη και
επαγγελματίες του Τουρισμού στην Κόρινθο
Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο
Κορινθίας & την υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Κορινθίας ανακοινώνουν την έναρξη
της πρώτης σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Executive Program in Tourism & Hospitality Management) στην Κόρινθο
την 1η Μαρτίου 2019.
Το Πρόγραμμα είναι το
μοναδικό στην Ελλάδα για
επαγγελματίες και στελέχη
του
Τουρισμού
που
πραγματοποιείται στον χώρο
τους
και
στοχεύει
στην ανάδειξη
των
ηγετών στο
χώρο
του
Τουρισμού
και
στην
δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών Τουρισμού υψηλού επιστημονικού και
επαγγελματικού επιπέδου.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο
να παρέχει τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων συνδυάζοντας τες με τις ειδικές απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου. Οι
εισηγητές του Προγράμματος συνδυάζουν πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία και εξειδίκευση
στον Τουρισμό με επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία σε Τουριστικές επιχειρήσεις,
καθιστώντας το Πρόγραμμα ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης στην παροχή
εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων σε στελέχη του Τουρισμού.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•
•
•
•

Διευθυντές και Προϊστάμενους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
Στελέχη των Τμημάτων
Ιδιοκτήτες Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Στελέχη στον τομέα της Εστίασης και της Φιλοξενίας

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (ανεξάρτητα από την
ειδικότητα του πτυχίου) με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα του Τουρισμού
και στελέχη που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια στο χώρο του
Τουρισμού.

Είναι ιδανικό για πολυάσχολα στελέχη και επαγγελματίες του Τουρισμού και της
Φιλοξενίας, μιας και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ζουν και να εργάζονται στον τόπο
διαμονής τους και παράλληλα να ολοκληρώσουν ένα Μεταπτυχιακό, πλήρως
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες τους.
Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις κύκλους που περιλαμβάνουν συνολικά
δεκατέσσερις (14) ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να καλύψουν το σύνολο των
εξειδικευμένων αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους των
Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Μονάδων.
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 13 μήνες (336 ώρες) και υλοποιείται
δύο φορές τον μήνα (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί). Δεν πραγματοποιούνται
μαθήματα κατά την περίοδο αιχμής (high season).
Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της επιπλέον εργοδοτικής
εισφοράς που καταβάλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.
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