
 

 
 
 
Υποτροφίες PwC 2013-2014 

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 30 Απριλίου 2013 

Η PwC Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό 
έτος 2013-2014.  
 
Οι υποτροφίες προσφέρονται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων επαγγελματικών τίτλων και 
διδακτορικών) και θα πρέπει να αντιστοιχούν στους εξής κλάδους:   
Χρηματοοικονομικής,  Λογιστικής, Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τραπεζικής, 
Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Ρίσκου, Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφαλείας, 
Ναυτιλίας,  Στατιστικής, Αναλογιστικής (Actuarial) 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

1. Αποφοίτους/τελειοφοίτους ΑΕΙ  
2. Στελέχη – εταιρείες μπορούν να προτείνουν στελέχη τους για υποτροφία  

 
Διαδικασία: 
Πρώτο Στάδιο 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 30 
Απριλίου 2013.  

2. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια θα 
ενημερωθούν ότι δεν προχωράνε στο επόμενο στάδιο. 

3. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν να περάσουν από τεστ 
δεξιοτήτων. Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Μαΐου (κάθε υποψήφιος 
θα παραστεί μόνο τη μία ημέρα). Οι υποψήφιοι θα λάβουν email μεταξύ 7-10 Μαΐου 
αναφορικά με ποια από τις δύο ημέρες θα περάσουν το τεστ. 

4. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα αποτελέσματά τους (μόνο ‘pass’ ή ‘fail’) με email στις 20 
Μαΐου. 

Δεύτερο Στάδιο 
1. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν το τεστ δεξιοτήτων, θα πρέπει να καταθέσουν τα πιο 

κάτω έντυπα μεταξύ 21 Μαΐου και 11 Ιουνίου. Για να προχωρήσει η αίτηση στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει ο φάκελος με τα έντυπα να είναι πλήρης. 

2. Θα αξιολογηθούν τα έντυπα και τα αποτελέσματα των τεστ, για να κληθεί ένας 
αριθμός υποψηφίων σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την 
ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξής τους τηλεφωνικώς μεταξύ 13-17 Ιουνίου. 

3. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Η 
κάθε συνέντευξη διαρκεί περίπου 30 λεπτά. 

4. Η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο και οι υποψήφιοι θα 
ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω email.  

5. Για την κατάθεση της υποτροφίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την 
αποδοχή του πανεπιστημίου για το μεταπτυχιακό το αργότερο μέχρι τις 16 
Σεπτεμβρίου 2013. Σε αντίθετη περίπτωση, την υποτροφία θα λάβει ο/η 
επόμενος/η επιλαχών/ούσα. 

 
Έντυπα για το δεύτερο στάδιο 

 Βιογραφικό (με φωτογραφία) 

 Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 Τίτλος πτυχίου (με βαθμολογία άνω του 7, ή αντίστοιχη βαθμολογία από 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού). Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τη μέχρι στιγμής 
αναλυτική βαθμολογία τους. 
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 Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό ή εργοδότη  

 Βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο, αν υπάρχει, ή λίστα επιθυμητών 
μεταπτυχιακών 

 Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας  

 Αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων των υποψηφίων και των οικογενειών τους 
(εκκαθαριστικά) – λαμβάνεται υπόψη η οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθουν 
οι υποψήφιοι στα έξοδα του μεταπτυχιακού 

 Κείμενο με τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού και της μελλοντικής 
αξιοποίησής του (μέχρι 300 λέξεις) 

Για στελέχη απαιτούνται επίσης: 

 Η μια συστατική επιστολή να είναι από τον υφιστάμενο εργοδότη 

 Πιστοποιητικό εργοδοσίας με αναφορά στο χρόνο προϋπηρεσίας και τη θέση 
εργασίας 
 

Υποβολή εντύπων αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομείο μέχρι 11 Ιουνίου 2013, 
σύμφωνα με σφραγίδα του ταχυδρομείου:  
Μισέλ Καραολίδη  
PwC 
Τμήμα M&C 
Λ. Κηφισίας 260  
152 32 Χαλάνδρι 

 
 
 
 
Δεν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα αν: 

 Είστε στελέχη της PwC ή συγγενείς πρώτου βαθμού. 

 Βρίσκεστε ήδη στο πρώτο έτος, διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος. 

 Είστε άνω των 31 χρόνων. 


