MSc Logistics & Supply
Chain Management
With the unprecedented pace of change in the global economy
employers are on the lookout for skilled logistics and supply chain
graduates to fill a variety of roles that are paying more than ever
This course is designed to help you achieve the transferable skills and
knowledge necessary for a career in this highly sought-after profession. You’ll
cover subjects like global trade, risk mitigation, sustainable business operations
and the role of information within supply networks, with the aim of gaining
a comprehensive overview of the industry and related elements. You’ll have
the opportunity to explore and apply methods and techniques for business
improvement in response to environmental, operational and ethical issues,
both current and emerging, to build awareness of the industry and its different
facets, including logistics, operations, strategy and information technology. The
programme has a strong international focus to help prepare students for the
needs of the global marketplace.

What you will study:
• Study Skills for Masters Programme
• Strategic Leadership
• Procurement and Operations Management
• Logistics Management
• Supply Chain Strategy
• Research Methods
• Dissertation
• IT for Supply Chain and Project Management
• Finance and Decision Making
• Sustainability in Business Operations

What career opportunities
you will have:
Logistics and supply chain work involves the safe delivery of goods and services
to consumers. As Greece is gradually becoming a regional hub of logistics and
transportation, all types of businesses, big and small, need logistics managers to
help with inventory and accounts.
Some of the more common job roles within this discipline include analyst,
inventory control manager, logistics engineer, production manager, purchasing
manager, supply chain manager, systems support manager, customer service
manager, global logistics manager and operations director. A logistics manager
will need to be familiar with various software programmes, as that is the most
common way to keep track of product movement.

At a Glance:
Award: MSc
Duration: 18 months Full-Time; 36
months Part Time
ECTS: 90 (180 UK credits)
Start date(s): November
Entry requirements:
• A good bachelor’s from a recognized
university
• IELTS 6.5 or equivalent
• An interview is required to consider
applicants suitability
Application Procedure:
The Admissions Team is available to help
with questions about application to the
University of Bolton, fees, and financial
assistance, as well as to arrange a
meeting with the Programme Leader.

“

T
 here are more jobs in
logistics than ever, with
experts anticipating that the sector
will continue to grow in the
coming years”

Jack O’Connell
Consultant,
Morgan McKinley

MSc Εφοδιασμός
& Διαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό

Ο εκρηκτικός ρυθμός αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους αποφοίτους στο τομέα της
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που θα καλύψουν ποικίλους ρόλους
και αποδοχές πιο ψηλές από ποτέ

Διάρκεια: 18 μήνες πλήρους φοίτησης;
36 μήνες μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις δεξιότητες
και τις γνώσεις που απαιτούνται για μια καριέρα σε αυτό το ιδιαίτερα περιζήτητο
επάγγελμα. Θα καλύψετε θέματα όπως το παγκόσμιο εμπόριο και τις απαιτήσεις
της βιομηχανίας, τον μετριασμό του κινδύνου, τις βιώσιμες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τον ρόλο της πληροφορικής στα δίκτυα εφοδιασμού, με
στόχο να αποκτήσετε μια συνολική εικόνα του τομέα. Θα έχετε την ευκαιρία να
εξερευνήσετε και να εφαρμόσετε μεθόδους και τεχνικές για τη βελτίωση των
επιχειρήσεων ως απάντηση σε περιβαλλοντικά, επιχειρησιακά και ηθικά ζητήματα,
τόσο τα τρέχοντα όσο και τα αναδυόμενα και να εμβαθύνετε σε θέματα εφοδιασμού,
διοίκηση λειτουργιών, στρατηγική και πληροφορική. Το πρόγραμμα έχει μια ισχυρή
διεθνή εστίαση για να βοηθήσει στην προετοιμασία των αποφοίτων για τις ανάγκες
της παγκόσμιας αγοράς.

Έναρξη: Νοέμβριος

Τι θα μάθετε:
• Μεθοδολογία της Έρευνας σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο
• Στρατηγική Ηγεσία
• Διαχείριση Προμηθειών και Επιχειρήσεων
• Διαχείριση Μεταφορών
• Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Ερευνητικές Μέθοδοι
• Πληροφορική σε Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Διαχείριση Έργου
• Χρηματοοικονομικά και Λήψη Αποφάσεων
• Βιωσιμότητα στις Επιχειρήσεις

Ευκαιρίες Καριέρας:
Οι θέσεις εργασίες στον Εφοδιασμό και την Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνουν
την ασφαλή παράδοση αγαθών και υπηρεσιών στους καταναλωτές. Καθώς
η Ελλάδα σταδιακά γίνεται περιφερειακός κόμβος μεταφορών όλοι οι τύποι
επιχειρήσεων, τόσο οι μεγάλοι όσο και μικροί, χρειάζονται διαχειριστές
εφοδιασμού. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους ρόλους εργασίας σε αυτόν τον
κλάδο είναι αναλυτής, διαχειριστής απογραφής, μηχανικός εφοδιαστικής αλυσίδας,
υπεύθυνος παραγωγής, διαχειριστής αγοράς, διαχειριστής της εφοδιαστικής
αλυσίδας, διαχειριστής υποστήριξης συστημάτων logistics, και διαχειριστής
εξυπηρέτησης πελατών, Ένας διαχειριστής logistics θα πρέπει επίσης να είναι
εξοικειωμένος με διάφορα προγράμματα λογισμικού.

ECTS: 90 (180 UK credits)

Κριτήρια Εγγραφής:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου από
αναγνωρισμένο ίδρυμα
• IELTS 6.5 ή ισοδύναμο
• Συνέντευξη στην οποία θα εκτιμηθεί η
καταλληλότητα του υποψηφίου.
Διαδικασία Εγγραφής:
Η Γραμματεία του τμήματος είναι
διαθέσιμη για οποιαδήποτε απορία σας
σχετικά με την αίτηση στο Πανεπιστήμιο
του Bolton, για τα κόστη και τις
πιθανότητες οικονομικής υποστήριξης,
καθώς και να κανονίσει μια συνάντηση
με τον Διευθυντή του Προγράμματος.

“

Υ πάρχουν περισσότερες θέσεις
εργασίας στον τομέα
του εφοδιασμού από ποτέ, με τους
εμπειρογνώμονες να προβλέπουν ότι ο
τομέας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
ραγδαία τα επόμενα χρόνια”

Jack O’Connell
Σύμβουλος,
Morgan McKinley

