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για να επιλέξεις

Το American College, από το 1975
που ιδρύθηκε προσφέρει ουσιαστικό
έργο στον τοµέα της συνεχώς
αναπτυσσόµενης τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. ∆οµηµένο µε βάση τα
Αµερικανικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα,
το κολέγιο µας προσφέρει
ολοκληρωµένη παιδεία,
εξασφαλίζοντας την επαγγελµατική
αποκατάσταση και καταξίωση των
αποφοίτων του!
www.ac.ac.cy

Γιατί να σπουδάσω στο American College;
1

Το American College προσφέρει αξιολογηµένα-πιστοποιηµένα προγράµµατα
σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών των πιστοποιηµένων προγραµµάτων µας
αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
(ΚΥΣΑΤΣ) αναλόγως του επιπέδου του προγράµµατος π.χ. ως Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Επιπέδου Μάστερ, Πτυχίο Πανεπιστηµιακού Επιπέδου, κτλ.
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∆ιεθνή αναγνώριση των τίτλων σπουδών
Οι τίτλοι σπουδών που αποκτούνται µετά από φοίτηση στα
αξιολογηµένα-πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών του κολεγίου
µας, είναι πλήρως αναγνωρισµένοι σε πολλές χώρες πέραν της
Κύπρου. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτούς
µας να εργαστούν στο εξωτερικό.
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Συνεργασίες µε πανεπιστήµια του εξωτερικού
Το American College διατηρεί συµφωνίες συνεργασίας µε ένα
µεγάλο αριθµό αγγλόφωνων πανεπιστηµίων της Μεγάλης Βρετανίας,
των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Ευρωπαϊκών και άλλων
χωρών. Οι συνεργασίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους
φοιτητές µας να γίνουν δεκτοί στο 2ο ή 3ο έτος πτυχιακών
σπουδών ή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.
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Καταξιωµένοι καθηγητές
Το American College έχει στις τάξεις του καταξιωµένους καθηγητές, οι οποίοι έχουν
πλούσια διδακτική και επαγγελµατική εµπειρία, διεθνώς αναγνωρισµένο ερευνητικό
έργο και διδακτορικό τίτλο σπουδών. Οι καθηγητές µας προσφέρουν σύγχρονη
εκπαίδευση µε τρόπο κατανοητό και προσιτό προς τους φοιτητές µας.
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Οι σύγχρονες και άρτια εξοπλισµένες εγκαταστάσεις του American
College περιλαµβάνουν βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, εργαστήρια
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήριο δικτύων υπολογιστών, εργαστήρια
µαγειρικής, εργαστήριο τραπεζοκοµίας, γυµναστήριο, καφετέρια, αίθουσες
διδασκαλίας και γραφεία διοικητικού και ακαδηµαϊκού προσωπικού.
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Φοιτητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
Οι φοιτητές στο American College έχουν την ευκαιρία να ζήσουν µια φοιτητική ζωή
γεµάτη δραστηριότητες, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία και
αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, το κολέγιο µας προσφέρει άρτια οργανωµένες
υπηρεσίες, που στόχο έχουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση αλλά και τη
στήριξη, καθοδήγηση και ενδυνάµωση των φοιτητών µας.
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Συµµετοχή στο πρόγραµµα Erasmus+
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειµε στο American College τον Χάρτη Erasmus
για την Ανώτερη Εκπαίδευση. Σπουδάζοντας στο American College οι
φοιτητές µας µπορούν να ζήσουν την εµπειρία του να φοιτήσουν στο
εξωτερικό (χωρίς επιπλέον δίδακτρα) ή/και να καταρτιστούν επαγγελµατικά
στο εξωτερικό λαµβάνοντας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Μεταφορά πιστωτικών µονάδων
Το American College δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν φοιτήσει σε
πρόγραµµα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή έχουν επιτύχει σε εξετάσεις όπως
A level ή έχουν αποκτήσει γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες µέσω π.χ.
επαγγελµατικής εµπειρίας και/ή κατάρτισης να µεταφέρουν πιστωτικές µονάδες,
µειώνοντας έτσι το χρονικό διάστηµα σπουδών και το κόστος απόκτησης του
τίτλου σπουδών τους.
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Προσιτά δίδακτρα και υποτροφίες
Σπουδάζοντας στο American College το οικονοµικό είναι το τελευταίο που
πρέπει να απασχολεί τον φοιτητή και την οικογένειά του! Προσφέροντας
προσιτά δίδακτρα, ιδανικούς όρους αποπληρωµής, υποτροφίες και οικονοµική
βοήθεια, στο American College οι σπουδές είναι εφικτές για όλους.
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Φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόµατα
Το κράτος προσφέρει φοιτητική χορηγία µέχρι €3.420
ανά έτος σε δικαιούχους φοιτητές που σπουδάζουν σε
ένα από τα αξιολογηµένα–πιστοποιηµένα
προγράµµατα σπουδών του κολεγίου µας.
Επιπλέον, προσφέρει επίδοµα στέγασης €1.800,
επίδοµα σίτισης €1.092, επίδοµα αγοράς βιβλίων
µέχρι €300 και επίδοµα αγοράς/αναβάθµισης
ηλεκτρονικού υπολογιστή µέχρι €500 ανά έτος σε
δικαιούχους φοιτητές µας που σπουδάζουν σε
αξιολογηµένο–πιστοποιηµένο πτυχίο.
Εργοδότηση αποφοίτων
Καλύτερη απόδειξη του ψηλού επιπέδου µόρφωσης που
προσφέρει το American College είναι η επιτυχής
επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του.
Εκατοντάδες απόφοιτοί µας είναι σήµερα επιτυχηµένοι
επαγγελµατίες, σε σηµαντικές θέσεις διαφόρων
οργανισµών στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ηµιδηµόσιο τοµέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1-Έτος

2-Έτη

Π/ποιητικό ∆ίπλωµα
Προπτυχιακά προγράµµατα
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
•
Μάρκετινγκ
•
∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων
•
Πληροφορική
•
∆ιοίκηση Ξενοδοχείων
•
∆ιοίκηση Τουρισµού
•
Γαστρονοµικές Τέχνες (Μαγειρική)
•
∆ιαχείριση Γραφείου (Γραµµατειακά)
•
•
Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών
•
Μηχανογραφηµένη Λογιστική
•

Μεταπτυχιακά προγράµµατα
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Εξ αποστάσεως προγράµµατα
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

3-Έτη
Ανώτερο
∆ίπλωµα

Πτυχίο

•

•

•
•
•
•

Master

•
•

Γνώση, Αναγνώριση, Εργοδότηση.
Λεωφόρος Οµήρου 3,
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1097 Λευκωσία, Κύπρος

+357 22368001
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