


Το “mini-mba in Pharma” είναι
ένα υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα

για τα στελέχη του φαρµακευτικού κλάδου,
που σχεδίασε και υλοποιεί η

Ελληνική Εταιρεία Φαρµακευτικού Management  
σε συνεργασία µε το

ALBA Graduate Business School,
The American College of Greece.

Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα

Στόχος

Το “mini-mba in Pharma” αποσκοπεί στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων των συµµετεχόντων και την ανάδειξή τους σε ικανά στελέχη που 

θα διαχειριστούν αποτελεσµατικά όλες τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις 
της φαρµακευτικής αγοράς.



Σε ποιους απευθύνεται

Προφίλ συµµετεχόντων

Ηλικία: ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς την ηλικία των συµµετεχόντων.

Επίπεδο εκπαίδευσης: πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι επιθυµητό, αλλά 
όχι απαραίτητο.

Προϋπηρεσία: είναι επιθυµητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο 
της φαρµακευτικής αγοράς ή σε συναφείς επιχειρηµατικούς κλάδους.

Γνώση ξένων γλωσσών: Η καλή γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη.

Middle Managers:  σε στελέχη µεσαίας βαθµίδας που επιθυµούν να 
εξελιχθούν σε µελλοντικούς επιχειρησιακούς ηγέτες.

Junior Talents: σε στελέχη χαµηλότερης βαθµίδας µε προοπτική γρήγορης 
ανέλιξης στα επόµενα επίπεδα ιεραρχίας και ευθύνης της εταιρείας τους.

Pharma Science Experts: σε στελέχη ανεξαρτήτως βαθµίδας, µε 
επιστηµονική ή τεχνολογική κατάρτιση που επιθυµούν να αποκτήσουν 
βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και να εξελιχθούν 
σε ικανούς ηγέτες οµάδων.



Πληροφορίες Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

Module I: Foundations
and Management

�Business Economics in Pharma
�Accounting & Finance in Pharma
�Business Ethics
�Marketing Management in Pharma

Module II: Digitalization,
Agility & Disruption

�Management in the Era of Digital
�Business Analytics in Pharma
�Digital Evolution in Pharma
� Innovation, Agility & Growth

Module III: Leadership

�Leading self and others
�Creativity and Innovation
�Change Management workshop
�Negotiations Skills
�Cross-Functional Collaboration workshop
� In search of Phronesis

Module IV: Strategy

�Decision Making under Risk
�Strategic Management in Pharma

 

∆ιάρκεια: 160 ώρες. 

Χρόνος παραδόσεων: Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται απογευµατινές 
ώρες, δύο φορές την εβδοµάδα.

Πρόγραµµα σπουδών: 16 µαθήµατα σε 4 Γνωστικά Αντικείµενα           
(Modules).

Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Η επιτυχής παρακολούθηση του 
προγράµµατος σπουδών οδηγεί στην απονοµή πιστοποιητικού 
παρακολούθησης Executive Diploma από το ALBA Graduate Business 
School, The American College of Greece.

Γλώσσα Προγράµµατος: Οι παραδόσεις θα γίνονται κατά κανόνα στην 
ελληνική. Θα προσφέρεται εκτενής βιβλιογραφία και ορολογία στην 
αγγλική γλώσσα.

Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων συµµετοχής:
30 Σεπτεµβρίου 2021



16 µαθήµατα σε  Γνωστικά Αντικείµενα           
∆ίδακτρα:  €5.500

Έκπτωση επί των διδάκτρων:
Ισχύει έκπτωση 20%, ήτοι €4.400, για:

 � Early bird registration: έως 20 Σεπτεµβρίου 2021
 � Οµαδικές εγγραφές από τον ίδιο οργανισµό
 � Άµεση εξόφληση του συνολικού ποσού των διδάκτρων 
  µε την έναρξη του Προγράµµατος

Ισχύει έκπτωση 10%, ήτοι €4.950 για:
 � Μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ.
 � Αποφοίτους του ALBA 

Σε περίπτωση που ισχύουν δύο από τα παραπάνω κριτήρια, οι εκπτώσεις δεν 
συναθροίζονται και ισχύει µόνο η µεγαλύτερη.

Έναρξη µαθηµάτων: Οκτώβριος 2021

Λήξη µαθηµάτων: Ιούνιος 2022



Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα “mini-mba in Pharma” προσφέρει στους 
συµµετέχοντες ένα µοναδικό συνδυασµό οφελών, όπως:

Tailor-made Education: Το “mini-mba in Pharma” 
είναι το µοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην 
Ελλάδα µε το περιεχόµενο και την αξία ενός mba, πλήρως 
προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της 
αγοράς και των στελεχών φαρµακευτικών εταιρειών.

Value-added Curriculum: Το πρόγραµµα σπουδών 
εστιάζει σε όλες τις θεµατικές που προσφέρουν αξία στο 
σύγχρονο στέλεχος και στον οργανισµό που εκπροσωπεί.

Practical Application of Knowledge: Προσφέρεται 
η δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της θεωρητικής και 
πρακτικής γνώσης στην εργασιακή καθηµερινότητα των 
στελεχών, µέσα από τη στενή σύνδεση µε την αγορά, την 
ανάλυση των πραγµατικών προκλήσεων που αντι- 
µετωπίζουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις και την 
κατανόηση των σύγχρονων τάσεων της φαρµακευτικής 
αγοράς.

Γιατί να συµµετάσχω



Leadership Development: ∆ίνεται έµφαση στην 
καλλιέργεια των προσωπικών και επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων των στελεχών, καθώς και στην ανάπτυξή των 
ηγετικών τους ικανοτήτων.

Digital Literacy: Εξοικείωση των στελεχών µε όλα τα 
διαθέσιµα ψηφιακά εργαλεία (digitalization) στο 
φαρµακευτικό marketing και την ενσωµάτωσή τους στο 
στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρείας ή του brand.

Time Efficiency: Το πρόγραµµα σπουδών έχει συνολική 
διάρκεια 160 ωρών και ολοκληρώνεται σε µόλις 8 µήνες.32

Signif icant  Network:  Προσφέρετα ι  στους  
συµµετέχοντες η ευκαιρία να έλθουν σε επαφή µε 
κορυφαία στελέχη της αγοράς και να αποτελέσουν µέρος 
του δικτύου στελεχών που έχουν παρακολουθήσει 
προγράµµατα Executive Education στο ALBA Graduate 
Business School, The American College of Greece.

Career Value: To Πρόγραµµα προσδίδει αξία στο 
βιογραφικό και στην καριέρα των συµµετεχόντων, χάρη 
στο µοναδικό συνδυασµό της εµπειρίας και του διεθνώς 
αναγνωρισµένου κύρους του ALBA Graduate Business 
School, The American College of Greece, µε την 
επιστηµονική εξειδίκευση που προσφέρει η Ε.Ε.Φα.Μ. στα 
θέµατα του φαρµακευτικού κλάδου.



Για περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνική Εταιρεία Φαρµακευτικού  Management

Τηλέφωνο: 210 6753159
E-mail: minimba@eefam.gr


