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Επισκεφτείτε μας:

Υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να 
εκτιμήσετε την ποιότητα των προ-

γραμμάτων μας και πώς είναι να 
σπουδάζει κάποιος στο New York 
College και αυτός είναι να επισκε-
φτείτε το Κολλέγιο στην Αθήνα ή 
τη Θεσσαλονίκη και να συναντη-

θείτε με τους Συμβούλους Εγγρα-
φών. Τηλεφωνείστε για ραντεβού 

στο 210 3225961 (Αθήνα) και 
2310 889879 (Θεσσαλονίκη)

Visit us: 
 

There’s really one way to 
appreciate the quality of our 
programs and what it is like to 
study at New York College and 
that is to visit our campuses in 
Athens or Thessaloniki and meet 
with our Admissions Advisor.  
Call to make an appointment  
with an Admissions Officer at  
210 3225961 (Athens) and  
2310 889879 (Thessaloniki). 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας 
www.nyc.gr και διαβάστε περισσό-

τερες πληροφορίες για τα προγράμ-
ματα σπουδών, τα μαθήματα, τα δί-

δακτρα, τις ευκαιρίες για οικονο-
μική βοήθεια και για να πάρετε μια 
γεύση της ποικιλίας των εξωσχολι-
κών δραστηριοτήτων που οργανώ-

νουμε για τους σπουδαστές μας.

Enter our website: 

 
Browse through our  
programs and find more 
information about courses,  
fees and financial assistance,  
and get a flavor of the  
variety of extra-curriculum 
activities we organize for  
our students by clicking  
on www.nyc.gr

Ακολουθήστε μας: 

Στο facebook  
www.facebook.com/nyc.gr

Και στο twitter  
www.twitter.com/nyc_gr

Follow us:
 

Become a fan, tweet and more 
via our official facebook page 
www.facebook.com/nyc.gr and 
twitter www.twitter.com/nyc_gr

Δείτε μας:

Δείτε τα τελευταία βίντεο των  
εκδηλώσεων, διαλέξεων,  

εργαστηρίων και πολλά άλλα στο 
www.youtube.com/nycath

Watch us: 

  
Watch our latest videos  
of events, lectures,  
workshops and more at  
www.youtube.com/nycath

Μάθετε Find out 
περισσότερα… more…
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Γιατί επιλέγω το Πρόγραμμα Σπουδών  
του Université toulouse 1 capitole  
στο new york college;

Εξαιρετική φήμη
To  Université Toulouse 1 Capitole είναι ένα από τα αρχαιότερα Πανεπιστήμια της 
Ευρώπης με παράδοση και φήμη για πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε 
όλο τον κόσμο. To New York College κατατάσσεται σταθερά πρώτo μεταξύ όλων των 
κολεγίων στην Ελλάδα, σε αναγνωρισιμότητα (Tempo, 2012). Με μια ιστορία 25 χρό-
νων στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, το New York College παρέ-
χει στους αποφοίτους του ένα σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχό-
ληση και την περαιτέρω εκπαίδευση. 

Προσιτή Ποιότητα
Στο New York College οι φοιτητές μας έχουν το προνόμιο να αποκτήσουν το αυθε-
ντικό πτυχίο ενός από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, του  Université 
Toulouse 1 Capitole χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται με το κόστος της μετε-
γκατάστασης στο εξωτερικό και με πολύ πιο προσιτές τιμές στα δίδακτρα.  

Αυξημένη Απασχολησιμότητα
Το Ετήσιο Βιβλίο Αποφοίτων δείχνει ότι το 94% των αποφοίτων μας βρίσκουν απα-
σχόληση εντός έξι μηνών από την αποφοίτησή τους. Τα state-of-the-art  προγράμμα-
τα που προσφέρονται, η καινοτόμος προσέγγιση στη διδασκαλία, η εξαιρετική υπο-
στήριξη των φοιτητών, η ευρεία διασύνδεση του Κολλεγίου με τις επιχειρήσεις, κα-
θώς και η έμφαση στην κριτική σκέψη και την αυτονομία, σας βοηθούν να αποκτή-
σετε τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που είναι τόσο περιζήτητες από τους σημε-
ρινούς εργοδότες. 

Πρακτική Εξάσκηση
Τα προγράμματα του Université Toulouse 1 Capitole  συμπεριλαμβάνουν υποχρε-
ωτική πρακτική άσκηση σε φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε το-
μείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών μας. Οι φοιτητές αποκτούν 
πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες και βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, 
βιώνουν την αξία και τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε ομάδα, και πραγματοποιούν 
ωφέλιμες γνωριμίες, έτσι ώστε να υποστηριχθούν στην επαγγελματική τους σταδι-
οδρομία.

Εξαιρετική ποιότητα στη διδασκαλία
Με την εμπειρία από τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο και με 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά από αναγνωρισμένα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια, οι καθηγητές του New York College είναι οι καλύτεροι. Ο ενθουσιασμός 
τους, η υποστήριξή τους, η γνώση και η εμπειρία τους θα αποτελέσουν έμπνευση για 
να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητές σας.  Όλοι οι καθηγητές 
του New York College έχουν εγκριθεί τόσο από το Université Toulouse 1 Capitole 
όσο και από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας διασφαλίζοντας έτσι  παρόμοια  εμπει-
ρία μάθησης με τους συμφοιτητές σας στην έδρα του Πανεπιστημίου στη Γαλλία. 
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why choose the  
Université toulouse 1 capitole  
program at new york college?

Outstanding Reputation: 
Université Toulouse 1 Capitole  is one of the oldest universities in Europe 
with a fine tradition and a reputation for quality around the world. New York 
College has been consistently ranked first among all colleges in Greece insofar as 
public recognition is concerned (Tempo, 2012).  With a 25 year history in private 
higher education in Greece, New York College provides its graduates with a solid 
competitive advantage for employment and further education.

Affordable Quality Education: 
At New York College you have the privilege of acquiring the actual Université 
Toulouse 1 Capitole degree without having to incur the cost of relocating to 
France, and with much more affordable tuition rates.  

Enhanced Employability: 
The Annual Alumni Book shows that 94% of our graduates find employment within 
six months of graduating.  The state-of-the-art programs, the innovative approach 
to teaching, the superb student support, and the wide range of the college’s links 
with employers, as well as our emphasis on critical thinking and autonomy, help 
you acquire the employability skills which are so highly sought after by today’s 
global employers in addition to your academic qualifications. 

Job Placement: 
The Université Toulouse 1 Capitole programs include mandatory internships in 
institutions and enterprises operating in fields related to your subject of study.  
Through job placements, students gain valuable work experience and improve 
their professional skills, appreciate the value and characteristics of team work, 
and make useful acquaintances that will be beneficial to their professional career.

Excellent Quality in Teaching: 
With work experience and credentials in business, industry, and academia, along 
with postgraduate degrees, Master’s and PhDs from acclaimed American and 
European Universities, the New York College teaching staff are second to none.  
You will be inspired by their great enthusiasm, support, motivation, knowledge 
and understanding to reach your full potential.  All New York College tutors are 
approved by both the Université Toulouse 1 Capitole and the Greek Ministry of 
Education ensuring a comparable learning experience to those students in France.
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Μήνυμα από την Πρόεδρο του  
Université toulouse 1 capitole

Η πρωταρχική μας φιλοδοξία είναι να υπηρετήσουμε  
ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Στο πανεπιστήμιο Université Toulouse 1 Capitole, 

αγαπάμε την πλούσια ιστορία μας, η οποία μας κά-

νει σημείο αναφοράς στον ακαδημαϊκό κόσμο, και 

παράλληλα, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στον σύγ-

χρονο κόσμο. Είτε στις πανεπιστημιουπόλεις μας στο 

κέντρο της πόλης της Toulouse, στο Rodez και στο 

Montauban, είτε χάρη στις πολυάριθμες συνεργασίες 

μας στο εξωτερικό, η προσφερόμενη κατάρτισή μας 

βασίζεται στην επιστημονική αριστεία και σε μια ευ-

ρεία επιλογή κορυφαίων προγραμμάτων.

Είμαστε ένα από τα πολύ λίγα πανεπιστήμια που είναι 

πλήρως αυτόνομα μέσω των χορηγειών, κάτι που μας 

δίνει την πλήρη ελευθερία στον σχεδιασμό της ανα-

πτυξιακής μας στρατηγικής. Ως νέα εκλεγμένη πρόε-

δρος (Μάιος 2016), επιθυμώ να διατηρήσω τη δυνα-

μική που έχουν δημιουργήσει οι προκάτοχοί μου.

Το πανεπιστήμιο μας έχει από καιρό δεσμευτεί να 

προάγει την αριστεία και την εξειδίκευση και ως απο-

τέλεσμα απολαμβάνει μεγάλη φήμη για την κατάρτι-

ση και έρευνα στους τομείς της  διοίκησης, της οικο-

νομίας και του δικαίου.

Corinne Mascala

Πρόεδρος
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a word from the  
President of Université 
toulouse 1 capitole

Serving the whole academic  
community is our prime ambition

At Toulouse Capitole University, we both love our rich 

history which makes us a reference in academia and are fully 

committed to the modern world. Whether on our campuses 

in Toulouse town centre, Rodez and Montauban or thanks 

to our numerous  partnerships, our offer of training relies 

on sicentific excellence and a wide choice of top ranking 

programs. We are one of the very few universities to be 

fully autonomous via property transfer, which gives us 

the full command of our development strategy. As your 

newly elected Chancellor (May 2016), I mean to sustain the 

momentum created by my predecessors.

Our university has long been committed to promoting 

excellence and professionalization and as such enjoys 

high reputation in our training and research fields of 

management, economics and law.

Corinne Mascala

President
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Μήνυμα από τον Πρόεδρο 
του new york college

«Η συνεργασία μας με το Université Toulouse 1 
Capitole παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία  
στους φοιτητές μας στην Ελλάδα να αποκτήσουν  
ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πτυχίο από ένα  
κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη…»

Η εποχή μας θα καταχωρηθεί στις μελλοντικές γενιές 
ως η εποχή της παγκοσμιοποίησης. Καθώς γινόμαστε 
μέλη ενός παγκόσμιου χωριού, ανεξαρτήτως εθνικό-
τητας, θρησκείας και γλώσσας, όλοι οι τομείς της ζωής 
μας επηρεάζονται και διαμορφώνονται από διαπολιτι-
σμικές έννοιες και πρακτικές.
Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός παράγοντας σε αυτή 
τη διαδικασία, καθώς οι επιτυχημένοι επαγγελματίες 
επιβάλλεται να διαθέτουν μια παγκόσμια προοπτική 
και μια κοινή αντίληψη. Μέσω του  πολυπολιτισμικού 
του εκπαιδευτικού συστήματος, το New York College  
έχει ως στόχο να σας προσφέρει το είδος της γνώσης 
και της εμπειρίας που θα προωθήσει την καλλιέργεια 
μιας  παγκόσμιας προοπτικής και ενός διεθνοποιημέ-
νου προσανατολισμού.
Το New York College  προσφέρει πληθώρα επιλογών 
για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Πράγα και Τίρανα.  Τα εκπαιδευτι-
κά μας ιδρύματα φιλοξενούν φοιτητές  από όλο τον 
κόσμο, οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας 
διδασκαλία από ένα διεθνές ακαδημαϊκό προσωπικό 

και ευκαιρίες για διαπολιτισμική επικοινωνία,  ακα-
δημαϊκές ανταλλαγές και επαγγελματική εμπειρία. 
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ομίλου NYC είναι το 
σημείο εκκίνησης για μια φιλόδοξη και επιτυχημένη 
σταδιοδρομία στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 
της παγκόσμιας οικονομίας.
Η συνεργασία μας με το Université Toulouse 1 
Capitole παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία στους 
φοιτητές μας στην Ελλάδα να αποκτήσουν ένα παγκο-
σμίως αναγνωρισμένο πτυχίο από ένα κορυφαίο πα-
νεπιστήμιο στην Ευρώπη, το οποίο θα σας δώσει ζω-
τικό προβάδισμα για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία 
και θα σας βοηθήσει να πετύχετε στη σημερινή απαι-
τητική αγορά εργασίας.
Αναμένοντας να σας γνωρίσουμε και να σας καλω-
σορίσουμε στο New York College στο εγγύς μέλλον.

Δρ. Ηλίας Φούτσης
Πρόεδρος του New York College
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a message from the  
President of  
new york college

Our partnership with the Université 
Toulouse 1 Capitole presents a unique 
opportunity for our students in Greece to 
obtain a worldwide recognized degree from 
a top University in Europe

Our era will be looked back upon as the era of globalization. As we 
become members of a global village, irrespective of nationality, 
religion and language, cross-cultural concepts and practices are 
evolving in all areas of life.
Education is a key factor in this process, as leading professionals 
will need to develop a global perspective and a common 
understanding. Through its multicultural education system, NYC 
Group aims to offer you the kind of knowledge and experience 
that will foster the cultivation of a global perspective and an 
international orientation.
NYC offers a variety of options for undergraduate and graduate 
studies in Athens, Thessaloniki, Prague and Tirana. Our campuses 
host students from around the world who enjoy high quality 
instruction from an international faculty, and opportunities 
for cross-cultural communication, academic exchange and 
professional experience. The educational institutions of the NYC 
Group are the starting point for an ambitious and successful career 
in the highly competitive environment of the global economy.
Our partnership with the Université Toulouse 1 Capitole presents 
a unique opportunity for our students in Greece to obtain a 
worldwide recognized degree from a top University in Europe 
which will give you that vital edge in your future career and help 
you to succeed in today’s challenging labour market.
I look forward to meeting you and welcoming you to New York 
College in the near future.

Dr. Elias Foutsis
President of New York College
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To Université Toulouse 1 Capitole είναι ένα 
από τα μόλις πέντε Γαλλικά ιδρύματα που  
εμφανίζονται στα κορυφαία 100 ιδρύματα  
της παγκόσμιας λίστας Πανεπιστημίων της  
Σαγκάη για σπουδές σε Οικονομικά και 
Business.

UniVersitÉ toUloUse 1 caPitole

To Université Toulouse 1 Capitole - Πανεπιστήμιο 
Toulouse 1 Capitole (ονομάζεται επίσης UT1) βρί-
σκεται στην καρδιά της πόλης της Τουλούζης, στη 
νοτιοδυτική Γαλλία, και είναι υπερήφανο για την ακα-
δημαϊκή του παράδοση που ανάγεται στον 13ο αιώ-
να. Προσηλωμένο στην επιδίωξη της ακαδημαϊκής 
αριστείας και της επαγγελματικής δεξιότητας, ήδη 
από το 1970, όταν άνοιξε, το Université Toulouse 1 
Capitole είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που έχει τις κατα-
βολές του στη Σχολή Κανονιστικού Δικαίου που δη-
μιουργήθηκε το 1229 από τον βασιλιά Saint Louis, 
το δεύτερο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στη Γαλλία 
μετά τη Σορβόννη. Σήμερα, είναι ένα Πανεπιστήμιο 
Νομικών, Οικονομικών και Διοικητικών Σπουδών και 
προτεραιότητά του είναι η έμφαση στα διεθνή δίκτυα 
με σκοπό την προώθηση επιστημονικών συνεργασι-
ών, καθώς και ανταλλαγών φοιτητών, καθηγητών 
και ερευνητών.
Το UT1 αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της 

έρευνας σε θέματα Βιομηχανικής Οικονομίας (κατε-
τάγη πέμπτο στον κόσμο για τις δημοσιεύσεις στην 
IO/Οικονομική των Επιχειρήσεων μετά τα Χάρβαρντ, 
UC Berkeley, Σικάγο και Stanford από το econphd.
net), με πολλούς γνωστούς διεθνείς ερευνητές και 
διδακτορικούς φοιτητές από όλο τον κόσμο.
Το UT1 παρέχει εκπαίδευση για τα στελέχη των επι-
χειρήσεων του μέλλοντος. Η επίτευξη της αριστεί-
ας στον τομέα της έρευνας διαδραματίζει κεντρι-
κό ρόλο στο UT1 στην ανάπτυξη των ανταλλαγών, 
στην εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας και στη συ-
νεργασία με επιχειρήσεις. Οι EADS, Airbus, EDF-GDF, 
Microsoft, Visa, κυρίαρχοι πάροχοι τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί όμι-
λοι, όπως η BNP, έχουν δημιουργήσει μια σχέση 
εμπιστοσύνης με το UT1 και βρίσκουν στους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές του UT1 και στα αποτελέσμα-
τα των ερευνών του UT1 τα μέσα που είναι ουσιώδη 
για την ανάπτυξή τους.
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Université Toulouse 1 Capitole is one of the only five French 
establishments to feature in the top 100 of the Shanghai World 
Academic ranking in Economics/Business studies.

UniVersitÉ toUloUse 1 caPitole

Université Toulouse 1 Capitole - University of 
Toulouse 1 Capitole (also called UT1) is located in the 
heart of the city of Toulouse, in southwestern France, 
and boasts an age-old academic tradition which goes 
back to the 13th century. Committed to the pursuit of 
academic excellence and professional competence 
as early as 1970, when it opened, Université 
Toulouse 1 Capitole is a public establishment which 
originated from the Faculty of Canon Law created 
in 1229 by King Saint Louis,the second university 
created in France after the Sorbonne. Today, it is a 
Law, Economics and Management University whose 
priority is the emphasis on international networks 
so as to promote scientific collaborations as well as 
students’ and researchers-lecturers’ exchanges.
UT1 is a world leader in research in industrial 

economics (ranked fifth in the world for publications 
in IO/business economics after Harvard, UC Berkeley, 
Chicago, and Stanford by econphd.net), with many 
well-known international researchers and Ph.D. 
students from all over the world.
UT1 provides training for the business executives of 
the future. Achieving excellence in the field of research 
plays a central role at UT1 in the development of 
exchanges, in the evolution of teaching methods and 
cooperation with business partners. EADS, Airbus, 
EDF-GDF, Microsoft, Visa, leading telecommunication 
operators, international financial groups such as BNP, 
have established a relation of confidence with UT1 
and they find in UT1 graduate students and in the 
works of UT1 researchers the resources essential for 
their development.
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To New York College (NYC) προσφέρει υψηλής ποιότητας 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση μέσω των ακαδημαϊκών  
συνεργασιών του με διεθνώς αναγνωρισμένα Αμερικανικά 
και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

new york college

Το New York College ιδρύθηκε το 1989 στην Αθή-
να και το 2001 ξεκίνησε τη λειτουργία του και στη 
Θεσσαλονίκη, παρέχοντας  έκτοτε  στους φοιτη-
τές νέες ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής εξειδίκευσης, ανταποκρινόμε-
νο στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας.  Το NYC, εκτός από την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, έχει δημιουργήσει ιδρύματα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πράγα, (το Πανεπι-
στήμιο της Νέας Υόρκης στην Πράγα) και στα Τί-
ρανα (το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Τίρανα), 
τα οποία έχουν διαπιστευτεί από τα τοπικά Υπουρ-
γεία Παιδείας.
Με 2.500 φοιτητές, 180 μέλη ακαδημαϊκού προσω-

πικού, 6 συμφωνίες συνεργασίας στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ, και πάνω από 4.500 αποφοίτους, το  NYC 
έχει δικαίως κερδίσει φήμη για την ποιότητα σπου-
δών, τα καινοτόμα προγράμματα, την υποστήριξη 
και την μέριμνα για τους φοιτητές και τα υψηλά πο-
σοστά απασχολησιμότητας των αποφοίτων.
Το New York College στην Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη έχει  λάβει άδεια από το ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας να προσφέρει προγράμματα σπουδών σε 
συνεργασία με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Επιπλέον, το New York College στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι διαπιστευμένο από 
το British Accreditation Council (BAC) ως ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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new york college

New York College was founded in 1989 in Athens, 
and in 2001 in Thessaloniki, and since then has 
been providing students with new opportunities in 
education and professional specialization, in response 
to the local and regional market needs.  NYC, apart 
from Athens and Thessaloniki, has established 
institutions of higher education in Prague, (the 
University of New York in Prague), and in Tirana (the 
University of New York , Tirana) both of which have 
been accredited by the local Ministries of Education.
With 2,500 students, 180 faculty members, 6 
partnership agreements in Europe and the USA, and 

over 4,500 graduates, NYC has justifiably earned a 
reputation for quality studies, innovative programs, 
pastoral care to students and high rates of graduate 
employability. 
New York College in Athens and Thessaloniki are 
licensed by the Greek Ministry of Education to offer 
degree programs in partnership with accredited 
Universities abroad.  Furthermore, New York College 
in Athens and Thessaloniki are accredited by the 
British Accreditation Council (BAC) as institutions of 
higher education. 

New York College (NYC) offers high quality 
multicultural education through its academic 
collaboration with well-known and accredited 
American and European Universities
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Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του  New York 
College προσφέρει υψηλής ποιότητας και απαιτή-
σεων προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών στη  διοίκηση επιχειρήσεων, σε συνεργα-
σία με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και 
την Ευρώπη, με στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 
μπορέσουν να έχουν την δική τους σημαντική συμβο-
λή στο νέο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Η ποικιλία των προγραμμάτων σπουδών, η 
διαφορετικότητα του φοιτητικού του πληθυσμού, οι 
ακαδημαϊκές δραστηριότητες των καθηγητών, καθώς 
και οι επαφές του με τον επιχειρηματικό κόσμο, του 
έχουν εξασφαλίσει άριστη φήμη στην αγορά εργασί-
ας.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του New York 
College προσφέρει προγράμματα σπουδών που πα-
ρέχουν σφαιρική ακαδημαϊκή, θεωρητική και πρακτι-
κή γνώση και δεξιότητες, συνδυάζοντας το ευρωπαϊ-
κό μάνατζμεντ τουριστικών επιχειρήσεων με την ελ-
ληνική πραγματικότητα, για μία σίγουρη και επιτυ-
χημένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη.  Αφοσιωμένο στην απασχολησιμότητα των απο-
φοίτων του, το Τμήμα έχει αναπτύξει ισχυρούς δε-
σμούς συνεργασίας με τουριστικές επιχειρήσεις υψη-
λού επιπέδου, με σκοπό να ενδυναμώσει τους φοιτη-
τές του να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία του τουρισμού και 
των υπηρεσιών φιλοξενίας. 

Το Toulouse School of Management (TSM) εκπαιδεύει  
φοιτητές στη διοίκηση για περισσότερα από 60 χρόνια 
και τα κύρια πλεονεκτήματα παραμένουν τα ίδια: ακα-
δημαϊκή εμπειρία, ευρεία εκπαιδευτική προσφορά και 
μεγάλη διασύνδεση που έχει σφυρηλατηθεί με τους 
οικονομικούς μας συνεργάτες.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του TSM Καθηγητή Hervé 
Penan «Η φιλοδοξία μας είναι να εκπαιδεύσουμε δι-
ευθυντές που είναι ικανοί να εκμεταλλευτούν ευκαι-
ρίες σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εταιρειών που 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα». Το Toulouse 
School of Management προσφέρει ένα νέο δρόμο για 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μιας κοινότητας επιχει-
ρηματικών και κοινωνικά υπεύθυνων φοιτητών.
Αυτή η φιλοδοξία έχει πραγματωθεί σταδιακά μέσα σε 
ένα γαλλικό πανεπιστήμιο αριστείας. Καθηγητές και 
ερευνητές, διοικητικό προσωπικό, σπουδαστές, από-
φοιτοι, οικονομικοί και θεσμικοί εταίροι, έχουμε όλοι 
στόχο την ανάπτυξη, που θα μας καταστήσει κοινωνικά 
χρήσιμους και φορείς διεθνούς επιρροής. Το Toulouse 
School of Management, ένα μεγάλο σχολείο στο πλαί-
σιο ενός μεγάλου πανεπιστημίου, αποτελεί μια πραγ-
ματική επιλογή για τους σπουδαστές του, μια πραγμα-
τική ευκαιρία για τους εταίρους του. 

toUloUse school  
oF management

Hervé Penan
Πρύτανης 
Toulouse School of Management
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The New York College Department of Business 
offers high quality and challenging undergraduate 
and graduate business administration education, 
in cooperation with accredited universities in the 
U.S.A. and Europe, aiming at equipping students 
with the knowledge and skills necessary for making 
a significant contribution to the new globalized 
business environment. The Department’s breadth 
of curricula, diversity of student body, scholarly 
activities of the faculty, as well as its contacts with 
the business world, have secured for it a reputation 
for excellence.

The Department of Tourism Studies of New York 
College offers programs that provide comprehensive 
academic and theoretical as well as practical 
knowledge and skills, combining European 
management of tourism enterprises with the Greek 
reality, for a strong and successful career in Greece 
and Europe. Dedicated to promoting and securing 
the employability of its graduates, the Department 
has developed strong collaborative links with tourism 
businesses throughout Greece and abroad, in order 
to empower students to face the challenges in the 
rapidly growing industry of tourism and hospitality.

toUloUse school  
oF management

Toulouse School of Management (TSM) has been 
educating management students for over 60 years, 
and the main strengths remain the same: academic 
expertise, a broad educational offering, and a wide 
variety of agreements forged with their economic 
partners.
Toulouse School of Management has a clear ambition: 
to train managers who are capable of seizing 
opportunities in a global business environment, and to 
meet the needs of companies competing on a global 
scale. The Toulouse School of Management offers a new 
pathway for developing the talents of a community of 
enterprising and socially responsible students.

According to Prof. Hervé Penan, Dean of TSM «Our 
story is the story of scientific and educational ambition. 
This ambition has been progressively realised within a 
French university of excellence. The entire community 
is behind the project, from faculty, administrative 
staff, students, and graduates, to our economic and 
institutional partners. The project will serve a social 
purpose and help us establish a global presence. The 
Toulouse School of Management is a grande école 
within a renowned university. It represents a tangible 
opportunity for both students and the school’s 
partners».

Τoulouse School  
of Management:  

the path ahead
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ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση του Université 
Toulouse 1 Capitole - TSM, είναι ένα τριετές πρόγραμ-
μα που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να 
αναπτύξουν τις αναλυτικές ικανότητες, τις τεχνικές και 
τις διαπροσωπικές δεξιότητες που θα χρειαστούν στο 
κόσμο των επιχειρήσεων, της έρευνας και της δημόσι-
ας διοίκησης, καθώς και να παρέχει μια σταθερή κατα-
νόηση της θεωρίας του management. Το πρόγραμμα 
ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια λόγω του σύγχρονου 
προγράμματος σπουδών και του έντονα ποσοτικού 
προσανατολισμού του.  Οι σπουδαστές  θα αναπτύξουν 
ένα ισχυρό υπόβαθρο στη στατιστική, τα μαθηματικά, 
τις νέες τεχνολογίες, στις μεθόδους λήψης αποφάσεων 
και στα οικονομικά, καθώς και μία εις βάθος κατανόηση 
των εννοιών και θεμάτων  που σχετίζονται με ποικίλα 
πεδία που περιλαμβάνει η διοίκηση όπως η ηγεσία, ο 
σχεδιασμός, η στελέχωση και η οργάνωση. Με τον τρό-
πο αυτό, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτή-
σουν συστηματική γνώση των αρχών του μάνατζμεντ, 
οι οποίες σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες του 
συντονισμού ανθρώπων και της διάθεσης πόρων με 
τον καλύτερο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί 
στόχοι κάθε οργανισμού.  

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στο Μάρκετινγκ του 
Université Toulouse 1 Capitole – TSM δίνει μεγάλη έμ-
φαση στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
ικανότητας σύνθεσης των φοιτητών, μέσω δραστηριο-
τήτων, μεμονωμένων πρότζεκτ, διαλέξεων και συνεδρί-
ων που παρέχονται από στελέχη επιχειρήσεων, προκει-
μένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των φοιτητών στον 
επαγγελματικό κόσμο. Στο τέλος του προγράμματος οι 
φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διάφορες 
λειτουργίες μιας επιχείρησης καθώς και τις θεωρίες και 
τις έννοιες της διαχείρισης και να τις εφαρμόσουν σε 
επιχειρηματικές καταστάσεις, να χρησιμοποιήσουν με-
θοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση και την ανάπτυξη 
εταιρειών, να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο προ-
φορικά όσο και γραπτά, να κατανοήσουν τις λειτουργίες 
του μάρκετινγκ καθώς και τις βασικές μεθόδους και έν-
νοιες μάρκετινγκ και να τις εφαρμόσουν για την επίλυση 
προβλημάτων μάρκετινγκ μέσα σε μια εταιρεία.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔιΑΡΚΕιΑ: 3 έτη

ΓλΩΣΣΑ:  1o & 2ο έτος στα Ελληνικά
3ο έτος στα Αγγλικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή στο 3ο έτος είναι η κατοχή πιστο-
ποίησης επιπέδο Β2 στα Αγγλικά

Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων: 180 ECTS 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕιΣ ΕιΣΑΓΩΓΗΣ 
Απολυτήριο λυκείου
Κατατακτήριο Τεστ Αγγλικής Γλώσσας ή άλλο αποδεικτικό γλωσσομάθειας
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Έκθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Συνέντευξη
Φόρμα Αίτησης

ΜΕΘΟΔΟι ΑΞιΟλΟΓΗΣΗΣ 
Τα μαθήματα εξετάζονται με εργασίες, παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση, παιγνίδια προσομοίωσης, ομαδικές 
εργασίες, και διαγωνίσματα.

ΕΥΚΑιΡιΕΣ ΑΠΑΣΧΟλΗΣΗΣ
Για όσους σχεδιάζετε την άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας, το πτυχίο αυτό παρέχει υψηλής αξίας γνώσεις και 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να επιτύχετε σε μια ποικιλία βασικών θέσεων στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
συμπεριλαμβάνουν τράπεζες, μικρές επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες ερευνών 
και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ως απόφοιτοι θα έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες για να γίνετε σύμβουλοι, 
επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, με το Πτυχίο στη Διοίκηση ή στο Μάρκετινγκ από 
UT1 μπορείτε να γίνετε δεκτοί στα περισσότερα MBA και MA ή / και MSc προγράμματα που προσφέρονται στο New 
York College, καθώς και σε άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα προσόντα εισόδου για μεταπτυχιακές σπουδές 
διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Ωστόσο, το πτυχίο του UT1 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
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licence mention 
gestion, ParcoUrs-
tyPe management
BACHELOR IN 
MANAGEMENT
The program Bachelor in Management of the Université 
Toulouse 1 Capitole-TSM, is a three-year program which 
aims to help students develop the analytical capabilities, 
technical skills and interpersonal skills they will need in 
the world of business, research and public administration, 
and to provide a firm grasp of the theory of management. 
The program stands apart from similar programs 
offered elsewhere by its updated curriculum and its 
strongly quantitative orientation; students will develop 
a thorough background on statistics, mathematics, IT, 
decision-making analysis, finance and economics, along 
with understanding the concepts and issues related 
with various other tasks that management involves 
such as leadership, planning, staffing and organising. 
Thus, students will be given the opportunity to acquire 
systematic knowledge on the principles of management, 
which deal with all actions of coordinating people 
and allocating resources in an optimal way in order to 
accomplish the desired goals for the organisation. 

licence mention 
gestion, ParcoUrs-
tyPe marketing
BACHELOR IN 
MARKETING
The Bachelor in Marketing program has a heavy 
emphasis placed on student professionalization and 
synthesis work in the form of transversal activities 
as well as tutored and individual projects, and 
conferences given by business executives all in order 
to facilitate students’ transition into the professional 
world. At the end of the programme, students will be 
able to understand the various functions of a company 
as well as management theories and concepts and 
apply them to business situations, use methodological 
tools to analyze and develop companies, communicate 
efficiently both orally and in writing, work within a 
team, understand the functions of marketing and its 
fields, and comprehend basic marketing methods and 
concepts and apply them to resolve marketing issues 
within a company. 

PROGRAM STRUCTURE   
DURATION:  3 years
LANGUAGE:   1st & 2nd year in Greek
   3rd year in English (B2 Certificate is required)
COMPLETION:  180 ECTS required

ADMISSION REQUIREMENTS
High School Certificate 
English Language Competency 
Application Form
Two (2) Reference Letters
Motivation Letter
Interview

ASSESSMENT METHODS  
Courses are assessed with assignments, Work Practice, Presentations, Simulation Games, Group Work, and 
Exams.

CAREER OPPORTUNITIES
For those who plan to go directly into the workforce, this degree provides highly-valued knowledge and 
skills necessary to be successful in a variety of entry-level positions in business, including banks, small business 
enterprises, multinational corporations consulting companies, market research companies and non-profit 
organizations. As graduates you will have the skills you need to become consultants, entrepreneurs and small 
business owners. Furthermore, with the Bachelor’s degree in Management or Marketing by UT1 you are accepted 
by most MBA and MA or/and MSc programs offered at New York College as well as by other Universities abroad. 
The entry qualifications for graduate studies differ from university to university.  However, the UT1 degree is 
internationally recognized.  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Bachelor in Management

Licence Droit, Economie, Gestion
Mention Gestion 

Parcours-type Management

YEAR 1 / ΕΤΟΣ 1
SEMESTER 1 /
ΕΞΑΜΗΝΟ 1

COURSE / 
ΜΑΘΗΜΑ

ECTS /
ΜΟΝΑΔΕΣ

HOURS /
ΏΡΕΣ

UE1 Information Systems for Management 1 / Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 1 4 30
UE2 Management 1 / Μάνατζμεντ 1 5 30
UE3 Law 1 / Δίκαιο 1 4 30
UE4 Applied Mathematics 1 / Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 5 45
UE5 Economics 1 / Οικονομικά 1 5 30
UE6 Accounting / λογιστική 4 45
UE7 Business English 3 30

Professional project: bonus / Επαγγελματική Απασχόληση: επιβράβευση
Sports activities: bonus / Αθλητικές δραστηριότητες: επιβράβευση 

TOTAL / ΣΥΝΟλΟ 30 240

SEMESTER 2 /
ΕΞΑΜΗΝΟ 2

COURSE /
ΜΑΘΗΜΑ

ECTS /
ΜΟΝΑΔΕΣ

HOURS /
ΏΡΕΣ

UE8 Information Systems for Management 2 / Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2 4 30
UE9 Management 2 / Μάνατζμεντ 2 6 30
UE10 Law 2 / Δίκαιο 2 3 30
UE11 Applied Mathematics 2 / Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2 6 45
UE12 Economics 2 / Οικονομικά 2  5 30
UE13* Serious Games Level 1 3 18
UE14 Business English 3 30

Professional project: bonus / Επαγγελματική Απασχόληση: επιβράβευση
Sports activities: bonus / Αθλητικές δραστηριότητες: επιβράβευση 

TOTAL / ΣΥΝΟλΟ 30 213
Total / Σύνολο 60 453

*Course taught in English / Μάθημα που διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα.

YEAR 2 / ΕΤΟΣ 2
SEMESTER 3 /
ΕΞΑΜΗΝΟ 3

COURSE /
ΜΑΘΗΜΑ

ECTS /
ΜΟΝΑΔΕΣ

HOURS /
ΏΡΕΣ

UE1 Information Systems for Management 3 / Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 3 4 30
UE2* Management 3 / Μάνατζμεντ 3 6 30
UE3 Law 3 / Δίκαιο 3 3 30
UE4 Probabilities Theory and Research / Θεωρία Πιθανοτήτων και Έρευνα 5 45
UE5 Project Management / Διαχείριση Έργου 3 30
UE6 Corporate Finance / Χρηματοοικονομικά για Επιχειρήσεις 6 45
UE7 Business English 3 30

Professional project: bonus / Επαγγελματική Απασχόληση: επιβράβευση
Sports activities: bonus / Αθλητικές δραστηριότητες: επιβράβευση 

TOTAL / ΣΥΝΟλΟ 30 240

SEMESTER 4 /
ΕΞΑΜΗΝΟ 4

COURSE / 
ΜΑΘΗΜΑ

ECTS /
ΜΟΝΑΔΕΣ

HOURS /
ΏΡΕΣ

UE8 Information Systems for Management 4 / Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 4 4 30
UE9 Management 4 / Μάνατζμεντ 4 6 30
UE10* Human Resource Management / Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 3 30
UE11 Statistics / Στατιστική 5 45
UE12 Industrial Strategy and Economics / Βιομηχανική Στρατηγική και Οικονομία  6 45
UE13* Serious Games Level 2 3 18
UE14 Business English 3 30

Professional project: bonus / Επαγγελματική Απασχόληση: επιβράβευση
Sports activities: bonus / Αθλητικές δραστηριότητες: επιβράβευση 

TOTAL / ΣΥΝΟλΟ 30 228
Total / Σύνολο 60 468

*Course taught in English / Μάθημα που διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα.
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SEMESTER 5 COURSE CREDITS HOURS 
UE1 Management of 

Information Systems
IS Governance
VBA Programming

6 30
        15

15

UE2 Business Strategy 4 20
UE3 Managing People 

Human Resource 
Management
Social Law

4 30
15
15

UE4 Foreign Languages
Business English
Spanish

3 35
20
15

UE5 Control Techniques 7 45
UE6 Marketing

Marketing Principles
Tourism Marketing

6 50
30
20

Professional project: bonus
TOTAL / 
ΣΥΝΟλΟ 30 210

SEMESTER 
6 

COURSE CREDITS HOURS 

UE7 Quantitative Methods
Statistics
Mathematics

6 45
30
15

UE8 Accounting Techniques 
and Finance
Managerial Accounting
Investment Policies

10 40
20
20

UE9 Business English
Business English
Spanish

3 35
20
15

UE10 Management
Organizational Structure 
and its Dynamics
Tourism Management
Business Law

8 80
30
20
30

UE11 Serious Games Level 3 2 18
UE12 Academic and Professional 

Project 
1 50

Professional project: bonus
TOTAL / 
ΣΥΝΟλΟ 30 268

Total / Σύνολο 60 478

*All courses are taught in English 

SEMESTER 5 COURSE CREDITS HOURS 
UE1 Management of 

Information Systems
IS Governance
VBA Programming

6 30
          

15
15

UE2 Business Strategy 3 20
UE3 Accounting Techniques and 

Finance
4 30

UE4 Commercial Law 2 20
UE5 Foreign Languages

Business English
Spanish

3 35
20
15

UE6 Marketing Principles 6 30
UE7 Operational Marketing

Negotiation Techniques
Professional Conferences

6 45
30
15

Professional project: bonus
TOTAL /
ΣΥΝΟλΟ 30 210

SEMESTER 6 COURSE CREDITS HOURS 
UE8 Quantitative Methods

Statistics
Mathematics

6 45
30
15

UE9 Management
Organizational Structure and 
its Dynamics
Financial Diagnosis

6 60
30
30

UE10 Serious Games Level 3 2 18

UE11 Business English
Business English
Spanish

3 35
20
15

UE12 Supply Management and 
Pricing Policy
Supply Management
Pricing Policy

6 30
15
15

UE13 Communication and 
Distribution Strategies
Communication Strategy
Distribution Strategy

6 30
15
15

UE14 Academic and Professional 
Project 

1 50

Professional project: bonus
TOTAL /
ΣΥΝΟλΟ 30 268

Total / Σύνολο 60 478

*All courses are taught in English 

Bachelor in Management
Licence Droit, Economie, Gestion

Mention Gestion 
Parcours-type Management

YEAR 3

Bachelor in Marketing
Licence Droit, Economie, Gestion

Mention Gestion 
Parcours-type Marketing

YEAR 3
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master 2 mention management,  
ParcoUrs-tyPe management dU toUrisme
MASTER 2 MANAGEMENT – PATHWAY TOURISM 
MANAGEMENT 

Master 2 mention Management, parcours-type 
Management du Tourisme – Master 2 Management – 
pathway Management of Tourism of the University of 
Toulouse 1 Capitole – TSM, is a master’s program which 
aims to offer a unique blend of Tourism Management, 
Strategic Planning and Policy Making, directly relevant 
to the challenges the international tourism industry is 
facing in the 21st Century. The program is intended 
to equip future leaders of the tourism industry with 
the subject knowledge and the methodological, 
interpersonal and intercultural skills, which will enable 
them to (inter)act appropriately and responsibly in a 
diverse environment. The program takes a strategic 
perspective of the tourism industry and places 
emphasis on the knowledge and skills required in 
order to successfully operate an international tourism 
business or devise policies and strategies for the overall 
industry. On completion of this program, students will 
have a detailed knowledge of the field of management 
of tourism, as well as in depth understanding of the 
strategic planning of tourism policies. Graduates of 
this program will have the academic knowledge and 
skills required to operate as effective professionals in 
the tourism sector, and will be able to pursue a career 
within a wide range of globally operating local, regional, 
national and international tourism organisations.

PROGRAM STRUCTURE
DURATION: Two years for candidates with a   
 3-year first degree 
 or 
 One year for candidates with a 4-year  
 first degree

LANGUAGE: English

COMPLETION: 120 credits required (2-year program)
 or 
 60 credits required (1-year program)

ASSESSMENT: Assignments, Presentations, Exams

ADMISSION REQUIREMENTS
•  Bachelor’s degree, preferably in the fields of 

business or tourism

• English Language Competency (IELTS 7.0 or other 
recognised equivalent)

• Application Form

• Two (2) Reference Letters

• Motivation Letter
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list oF coUrses

List of Courses - Μαθήματα
Year 2  - Έτος 2
Semestre 3 Course Credits

UE 1
Economy of International Tourism / Οικονομία Διεθνούς Τουρισμού 6

Business Strategy & Promotion / Επιχειρηματική Στρατηγική και Προώθηση 5

UE 2

Management of Tourism Enterprises / Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 5

Marketing Techniques & Tourism Marketing / Τεχνικές Μάρκετινγκ και Τουριστικό Μάρκετινγκ 5

Digital Tourism / Τουρισμός στην Ψηφιακή Εποχή 3

Business Games 3

UE 3

Human Resource Management / Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 5

Tourism Law & Institutions / Τουριστικό Δίκαιο και Θεσμοί 5

Regional Planning & Heritage Management / Χωροταξικός Σχεδιασμός και Διαχείρηση Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς

5

UE 4

Sustainable Tourism Development / Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη 3

Socio-cultural Impacts of Tourism (Focus: Mediterranean Region) / Κοινωνικές και Πολιτιστι-
κές Επιπτώσεις του Τουρισμού (Εμβάθυνση: Μεσογειακές Χώρες)

3

Total semestre 3 48

   

Semestre 4 Course Credits

UE 5 Methodology, Case Studies, Practice / Μεθοδολογία, Μελέτες Περίπτωσης, Πρακτική 12

Total semestre 4 12

   

Year Total 60

CAREER OPPORTUNITIES 
Τhe hospitality industry is one of the world’s most dynamic industries and continues to grow year after year. The 
World Tourism Organisation emphasizes the importance of tourism, especially in terms of its contribution to 
employment and generating foreign exchange. Typically one of the most dynamic economic sectors, tourism-
related services are labour-intensive, with numerous links to other major segments of the economy. In Greece 
the tourism industry and the hotel sector could prove to be key contributors to the country’s recovery. It 
currently represents 25,5% (2017) of Greece’s GDP. Many employment opportunities are available for people 
with the kind of knowledge and real-life vocational experience and skills that the Master 2 Management - 
pathway Management of Tourism provides our candidates with. Opportunities are diverse and range from 
hotel management to marketing, event and conference management, catering, theme parks and attractions, 
resorts, airlines and cruise lines, and small business enterprises in the hotel and restaurant sector.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Τουρισμό, 
του Πανεπιστημίου της Τουλούζης με έμαθε 
να σκέφτομαι ανοιχτόμυαλα…
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Τουρισμό από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης 
μου έδωσε γνώσεις, αλλά κυρίως με έμαθε να σκέφτομαι ανοιχτόμυαλα και με βο-
ήθησε να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι έχτισε 
πάνω σε γνώσεις που ήδη είχα και αυτό μου απέδειξε ότι ήμουν στο σωστό δρόμο. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου βελτίωσα τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας και 
κυρίως είχα την ευκαιρία να κάνω νέες επαφές στην βιομηχανία του τουρισμού. 
Αυτό που συνιστώ στους νέους φοιτητές είναι να μην σταματούν ποτέ. Να μην στα-
ματούν να αριστεύουν. Να δημιουργούν οι ίδιοι το μέλλον τους. Ευχαριστώ το New 
York College για αυτή την εμπειρία.

Κωσταντίνος Λιόνης 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  

InterZEFXI S.A. Tourist & Hotel Company, Solaris Hotel – Fira, Santorini.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Τουρισμό 
μου έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξω καριέρα 
και να κάνω αυτό που επιθυμούσα…
Το πρόγραμμα Τουρισμού με βοήθησε να κάνω τα πρώτα μου βήματα στη βιομηχα-
νία του Τουρισμού. Ήταν σημαντικό για μένα το πλήθος και η διαφορετικότητα των 
μαθημάτων, ο τρόπος εξέτασής τους και οι πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που 
είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε στην τάξη. Είναι αξιοσημείωτη η αγάπη των καθη-
γητών για τον τουρισμό, όπως αυτή του κ. Μιστριώτη που μας μετέδωσε το πάθος 
και την εμπειρία του στα ξενοδοχεία διεθνώς. Το Πρόγραμμα αυτό με βοήθησε να 
κάνω στροφή στη καριέρα μου από τη νομική στον Τουρισμό.  Στους νέους φοιτητές 
προτείνω να σκέφτονται και να ενεργούν ως πελάτες και όχι ως εργαζόμενοι… μέσα 
από τα ταξίδια και τις επαφές με ανθρώπους από όλο τον κόσμο αντιλαμβάνεσαι 
την αυθεντική εμπειρία που οφείλεις να εξασφαλίζεις στους πελάτες σου.

Ευτυχία Καρατζά 
Reservations Manager 

Ling Ling, Hakkasan Group 
Mykonos, Greece

Στο New York College θα έχετε την υποστήριξη που χρει-
άζεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σε ένα φιλικό, 
εξυπηρετικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης μέσω 
μίας ευρείας γκάμας υπηρεσιών:

▶ Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική
▶ Διαλέξεις & Σεμινάρια
▶ Αθλητικές Δραστηριότητες
▶ Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας
▶ Βιβλιοθήκες & Κέντρα Πληροφορικής
▶ Ψυχολογική Συμβουλευτική
▶ Φροντιστηριακά Μαθήματα (Μαθηματικά, Αγγλικά, Άλλες Γλώσσες)
▶ Υποτροφίες, Οικονομική Υποστήριξη
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stUdent sUPPort

What I enjoyed most in the Bachelor in 
Management was the program’s practical 
orientation…
Having followed a business management program, I had the opportunity to have 
a more holistic approach of a firm’s environment. That opportunity really helped 
me decide on my future path and decide on the career I wanted to follow.
What I really enjoyed but also find to have the most valuable outcome, was the 
program’s practical orientation. Unlike other programmes, the lectures focused 
not only on the theoretical landscape but also on practical aspects thus allowing 
students to acquire a strong basis for accomplishing any given task in their future 
work environment.
Marketing is mostly about building relationships and presenting your ideas in a 
manner that will be easily understood. In my experience, New York College and the 
bachelor program of the University of Toulouse helped me build my presentation 
skills leading to a great pitching ability that I have found more than useful.
Being a student isn’t just about attending lectures, preparing presentations and 
writing exams. Being a student at least for me is the best chance to fail. It is the 
best chance to ask, acquire knowledge and get new experiences. This combination 
will help you decide your next steps but also be a part of a more confident you, 
ready to enter a highly competitive business world.
I would like to express my overall feelings about my studying period with New York 
College. While I was there I managed to meet great people, build relationships 
but more importantly find guidance from the amazing team that helped me 
understand the real value of my degree. It was a pleasure and an honor to be part 
of New York College and University of Toulouse. From a candidate’s point of view 
studying for this program will be a great career step.

Konstandinos Giannakopoulos
Corporate Digital Marketing Manager 

Vian S.A.
VIANEX Group

At New York College we make sure that you will be 
supported throughout your studies in a friendly, 
helpful and encouraging learning environment 
through a wide range of support services:  

▶ Academic Advising
▶ Lectures & Seminars
▶ Sports & Recreation
▶ Careers Support & Networking
▶ Libraries & Computer Centres
▶ Counselling
▶ Tutorial programmes (Maths, English Language, Other Foreign Languages)
▶ Scholarships & Financial Assistance 
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Université Toulouse 1 Capitole
2, rue du Doyen
Gabriel Marty
31042 Toulouse
Cedex 9
Tel. 05 61 63 5600
Fax: 05 61 63 56 56
www.tsm-education.fr/en

NEW YORK COLLEGE ATHENS
38 Amalias Ave., Syntagma, 105 58, 
TEL.: (0030) 210 3225961, FAX: (0030) 210 3233337, 
E-MAIL: nycath@nyc.gr, www.nyc.gr

NEW YORK COLLEGE THESSALONIKI
38 Egnatias & P.P. Germanou (Kamara Area), 546 22
TEL.: (0030) 2310 889879, FAX: (0030) 2310 835211, 
E-MAIL: nycth@nyc.gr, www.nyc.gr
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