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Λίγα λόγια για το American College
Το American College, από το 1975 που ιδρύθηκε, προσφέρει ουσιαστικό έργο στον τομέα της συνεχώς
αναπτυσσόμενης ανώτερης εκπαίδευσης. Δομημένο με βάση τα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, το
κολέγιο μας προσφέρει αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών διάφορων επιπέδων των
οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι πλήρως αναγνωρισμένοι. Τα προγράμματα σπουδών του American College
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στη ραγδαία μεταβαλλόμενη εποχή που ζούμε.
Καλύτερη απόδειξη του ψηλού επιπέδου μόρφωσης και των στοχευμένων προγραμμάτων σπουδών που
προσφέρει το American College είναι η επιτυχής επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του άλλα
και η συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Το American College βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου, και είναι εγγεγραμμένο
στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
Για την επίτευξη των στόχων του, το κολέγιο βασίζεται:
1 στην αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του,
2 στο κύρος και τη διεθνή αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμει,
3 στους προσοντούχους και έμπειρους καθηγητές που διδάσκουν,
4 στις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που διαθέτει,
5 στην πλήρως στελεχωμένη διοίκηση και το καλά οργανωμένο
διοικητικό σύστημα που εφαρμόζει, και
6 στα προσιτά δίδακτρα σπουδών του και τα προγράμματα
υποτροφιών που προσφέρει.

Αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών
Το American College προσφέρει αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, δίνοντας
έτσι στον φοιτητή τη δυνατότητα εργοδότησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Οι τίτλοι σπουδών που αποκτούνται μετά από φοίτηση στα αξιολογημένα-πιστοποιημένα
προγράμματα σπουδών του κολεγίου μας αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) αναλόγως του επιπέδου του προγράμματος ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Επιπέδου Μάστερ, Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου, Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Δίπλωμα Διετούς
Μεταλυκειακής Φοίτησης και Πιστοποιητικό Μονοετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης. Πέραν της αναγνώρισης από την
Κυπριακή Δημοκρατία, οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Η αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων
σπουδών του Αmerican College αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη για το πολύ ψηλό επίπεδο και την ποιότητα των
σπουδών που προσφέρει.

Διεθνής αναγνώριση - Συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού
Το American College διατηρεί συμφωνίες συνεργασίας με ένα μεγάλο αριθμό αγγλόφωνων πανεπιστημίων της Μεγάλης
Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ευρώπης και άλλων χωρών. Οι συνεργασίες αυτές δίνουν την ευκαιρία
στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει ένα ή δύο έτη προπτυχιακών σπουδών στο κολέγιο μας να γίνουν δεκτοί στο 2ο
ή 3ο έτος προπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια των πιο πάνω χωρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση
αναγνωρισμένων πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού με πολύ μικρότερο κόστος συγκριτικά και χωρίς χάσιμο
χρόνου εφόσον για τα χρόνια σπουδών στο American College οι φοιτητές μας απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα χρόνια
φοίτησης στο εξωτερικό. Επίσης, οι κάτοχοι πτυχίου του κολεγίου μας γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, των πιο πάνω χωρών.
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Απονομή του Erasmus Charter for Higher Education
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στο American College τον Χάρτη Ανώτερης
Εκπαίδευσης Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education). Η απονομή αυτή
έγινε μετά από αίτηση που υπέβαλε το κολέγιο μας και σχετική αξιολόγηση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την απονομή του χάρτη Erasmus στο American College,
το κολέγιο μας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+.
Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για την κινητικότητα φοιτητών
για σπουδές ή πρακτική άσκηση, διδακτικού
προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση και
διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση, καθώς
επίσης, και σε έργα (projects) ακαδημαϊκής
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+
συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων στις χώρες-μέλη της
Το American College έχει υπογράψει συμφωνίες με
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών ιδρυμάτων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Το American College δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές
του να φοιτήσουν στο εξωτερικό (χωρίς επιπλέον
δίδακτρα) σε ένα από τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά
ιδρύματα για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα ή/και να
Aπονομή του Diploma Supplement
καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό για χρονικό
Label
διάστημα 2 έως 12 μηνών. Ο κάθε συμμετέχοντας στις πιο
πάνω κινητικότητες λαμβάνει χρηματοδότηση από την
Το American College είναι το πρώτο κολέγιο στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έξοδα διαμονής, διατροφής,
Κύπρο στο οποίο έχει απονεμηθεί η διάκριση Diploma
ταξιδιωτικά εισιτήρια καθώς και για γλωσσική
Supplement Label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
προετοιμασία (εφόσον χρειαστεί). Επίσης, οι σπουδές στο
Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της
εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως και οι φοιτητές μας
ανώτερης εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την
πιστώνονται με τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, το εξαιρετικό
επιτυχώς. Το Πρόγραμμα Erasmus+ αποσκοπεί στην
έργο του κολεγίου μας στην υλοποίηση του Diploma
απόκτηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης σπουδών μέσω μιας
Supplement. Το Diploma Supplement είναι ένα
διαφορετικής προσέγγισης διδασκαλίας
επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο
σε ένα νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον, στην
σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα ανώτερης
εξοικείωση με τον πολιτισμό και τον τρόπο
εκπαίδευσης και μέσω του οποίου παρέχεται
ζωής μιας άλλης χώρας, στην καλύτερη
διαφάνεια και διευκολύνεται η ακαδημαϊκή και
εκμάθηση ξένων γλωσσών και στηv
επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων, καθώς
απόκτηση σημαντικών εμπειριών.
και η κινητικότητα των φοιτητών.
AMERICAN COLLEGE
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MARIOS AMERICANOS
Legal representative
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Εφαρμογή του European Credits Transfer System
Προϋπόθεση για την υλοποίηση του Diploma Supplement ήταν η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credits Transfer System - ECTS).
Το American College εφαρμόζει το σύστημα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Το σύστημα ECTS είναι
ένα ‘φοιτητο-κεντρικό’ σύστημα που αφορά τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών
μονάδων, και στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των διαδικασιών μάθησης. Επίσης, αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού,
της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων
σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών.
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Κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομή
Το American College, λειτουργεί σε σύγχρονες και άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Λευκωσίας, στην πλατεία
Ελευθερίας. Το γεγονός αυτό, εκτός από τις πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχει στους φοιτητές (συγκοινωνίες, εμπορικό
κέντρο), τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στα πολιτιστικά δρώμενα της Λευκωσίας και να απολαμβάνουν
έτσι το ζωντανό παλμό της πόλης. Οι εγκαταστάσεις του κολεγίου αποτελούνται από 3 κτήρια, το ένα δίπλα από το άλλο και
προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης και ψυχαγωγίας. Πέραν από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία του
διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, η υποδομή του κολεγίου αποτελείται από τα ακόλουθα:

Βιβλιοθήκη και διαδικτυακή πλατφόρμα βιβλιοθήκης

Εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η βιβλιοθήκη του American College προσφέρει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον. Εκτός
από χιλιάδες βιβλία, η βιβλιοθήκη μας περιλαμβάνει επιστημονικά
περιοδικά και άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό
που καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών για μελέτη και έρευνα
στα διάφορα προγράμματα σπουδών του κολεγίου μας. Πέραν της
συμβατικής βιβλιοθήκης, το American College διατηρεί συνδρομή
με διαδικτυακή πλατφόρμα βιβλιοθήκης. Η πλατφόρμα παρέχει
στους φοιτητές μας πρόσβαση στα πλήρη κείμενα χιλιάδων
επιστημονικών περιοδικών, εμπορικών περιοδικών, εκθέσεων
αγοράς και βιομηχανίας, πρακτικών συνεδρίων και διατριβών.
Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει στους φοιτητές μας προηγμένα
εργαλεία έρευνας και συγγραφής, όπως ένα έξυπνο εργαλείο
αναζήτησης και ταξινόμησης, ένα εργαλείο αναφοράς για τη
δημιουργία βιβλιογραφίας και άλλα. Η πλατφόρμα αποτελεί μια
πολύ σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για
εμπεριστατωμένη συγγραφή ερευνητικών μελετών.

Το American College διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες
υποδομές πληροφορικής. Τα εργαστήρια πληροφορικής
του κολεγίου είναι πλήρως εξοπλισμένα με προηγμένης
τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε δίκτυο. Οι υπολογιστές
λειτουργούν με βάση το λειτουργικό σύστημα των
Windows και διαθέτουν όλα τα δημοφιλή λογισμικά
όπως επίσης και εξειδικευμένα λογισμικά απαραίτητα
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών όλων των
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών. Μέσω του
δικτύου, όλοι οι υπολογιστές παρέχουν ταχεία σύνδεση
στο internet και σε δικτυακούς εκτυπωτές.
Τα εργαστήρια, πέρα από τη διδασκαλία των σχετικών
μαθημάτων, προσφέρονται για την πρακτική εξάσκηση
των φοιτητών και για την αναζήτηση πληροφοριών στο
διαδίκτυο. Σε όλους τους χώρους του κολεγίου
λειτουργεί ασύρματο δίκτυο με σύνδεση στο διαδίκτυο.
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Φοιτητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
Εργαστήριο δικτύων υπολογιστών

Εργαστήρια μαγειρικής και τραπεζοκομίας

Το υπερσύγχρονο εργαστήριο δικτύων υπολογιστών διαθέτει
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και υλικά που
χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες τεχνικοί δικτύων
υπολογιστών στον χώρο εργασίας τους. Έχοντας υπόψη τις
σύγχρονες απαιτήσεις της ειδικότητας το εργαστήριο είναι
εξοπλισμένο με δρομολογητές (routers) και διακόπτες δικτύου
(switches) του κατασκευαστή Cisco, συσκευή τοίχου
προστασίας (firewall), συσκευές ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi)
για πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλα. Επίσης, το εργαστήριο
περιλαμβάνει υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας στους
οποίους είναι εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα λογισμικά
όπως λογισμικά δοκιμής και προσομοίωσης και γλώσσες
προγραμματισμού.

Το American College διαθέτει 2 εργαστήρια μαγειρικής
και 1 εργαστήριο τραπεζοκομίας τα οποία είναι
πλήρως εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα,
συσκευές και σκεύη μαγειρικής και σερβιρίσματος.
Επίσης, το εργαστήριο τραπεζοκομίας διαθέτει μπαρ
με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι φοιτητές έχουν
την δυνατότητα εξάσκησης στο μαγείρεμα,
ζαχαροπλαστική, αρτοποιία, ετοιμασία και σερβίρισμα
ποτών σ’ ένα άκρως επαγγελματικό περιβάλλον.

Ένα κολέγιο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης, αφού σε αυτό
ο φοιτητής ζει τα πιο αξέχαστα χρόνια της ζωής του. Οι φοιτητές στο
American College έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια φοιτητική ζωή
γεμάτη δραστηριότητες, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
ψυχαγωγία και αθλητικές δραστηριότητες που κάνουν τα φοιτητικά χρόνια
πιο ωραία αλλά συγχρόνως και πιο δημιουργικά. Η συμμετοχή σε τέτοιες
δραστηριότητες αναπτύσσουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα και συμβάλλουν
σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης καλλιέργειας των φοιτητών.
Επίσης, το κολέγιο μας επικεντρώνεται στην προσφορά άρτια οργανωμένων υπηρεσιών
προς τους φοιτητές, που στόχο έχουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση αλλά και την
στήριξη, καθοδήγηση και ενδυνάμωση των φοιτητών μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν σωστά
τις προκλήσεις της νέας εποχής. Μερικές από τις υπηρεσίες είναι η οργάνωση σεμιναρίων
προσαρμογής (orientation) των νέων φοιτητών, η καθοδήγηση και η επίλυση προβλημάτων από τον
σύμβουλο του κάθε φοιτητή και η προσφορά υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης και καριέρας.

Στέγαση
Το κολέγιο μας φροντίζει για την άνετη, ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των φοιτητών μας που
ενδιαφέρονται να βρουν κατάλληλη διαμονή στην Λευκωσία. Το American College διαθέτει κατάλογο
με διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση που βρίσκονται κοντά στο κολέγιο. Επίσης, παρέχει
σχετικές συμβουλές και πληροφορίες για εξεύρεση κατάλληλης διαμονής. Οι φοιτητές
μπορούν να διαμένουν σε διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου ή σε μονόκλινα δωμάτια
σε φοιτητικές εστίες ή να βρουν οικονομικότερες λύσεις όπως διαμονή σε
διαμερίσματα που μπορούν να μοιραστούν με άλλους συμφοιτητές τους.
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Γυμναστήριο – Fitness One

Καφετέριες

Στο American College πιστεύουμε στο ρητό «νους υγιής εν
σώματι υγιεί» γι’ αυτό και δημιουργήσαμε το «Fitness One»,
ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.
Το γυμναστήριο, που είναι ένα πολυσύχναστο στέκι των
φοιτητών, διαθέτει επαγγελματικών προδιαγραφών
σύγχρονα όργανα γυμναστικής αλλά και βάρη. Τα όργανα
γυμναστικής χρησιμοποιούνται για την καλύτερη σωματική
διάπλαση, την σύσφιξη μυών ενώ παράλληλα ικανοποιούν
τους φίλους της αερόβιας γυμναστικής.

Οι καφετέριες του κολεγίου μας, με θέα προς την πλατεία
Ελευθερίας προσφέρουν ένα ευχάριστο και άνετο
περιβάλλον για ξεκούραση και ανάπτυξη κοινωνικών
σχέσεων τόσο μεταξύ των φοιτητών όσο και μεταξύ των
καθηγητών και των φοιτητών. Οι καφετέριες προσφέρουν
σνακ και ποτά σε ελεγχόμενες τιμές και διαθέτουν ασύρματη
σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi). Οι χώροι των καφετεριών
είναι εξοπλισμένοι με οπτικοακουστικά μέσα και
χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές για την οργάνωση
διάφορων ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων.
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Υποτροφίες και οικονομική βοήθεια
Το American College μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και της εκπαιδευτικής του
πολιτικής για παροχή κινήτρων για υγιή ακαδημαϊκό ανταγωνισμό προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες
και οικονομική βοήθεια σε νέους και υφιστάμενους φοιτητές του κολεγίου:
• μέσω λυκείων/τεχνικών σχολών,
• με βάση τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου,
• σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες,
• σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα,
• σε φοιτητές τέκνα πολυμελών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας,
• με βάση την επίδοση στο κολέγιο,
• σε αθλητές, και
• σε απόφοιτους του American College.
Οι πιο πάνω υποτροφίες αφορούν όλα τα προγράμματα σπουδών του κολεγίου
και καλύπτουν μέχρι και 100% των διδάκτρων. Επίσης, οι υποτροφίες
καλύπτουν είτε όλα τα έτη σπουδών του υποτρόφου είτε είναι διάρκειας
ενός έτους/εξάμηνου με δυνατότητα ανανέωσης. Λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και οικονομική βοήθεια
για Κύπριους φοιτητές μπορείτε να βρείτε στο έντυπο με τίτλο
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ή στην
ιστοσελίδα του κολεγίου (www.ac.ac.cy).

Προγράμματα σπουδών
Το American College προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:
Προπτυχιακά προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Μάρκετινγκ
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφορική
Διοίκηση Ξενοδοχείων
Διοίκηση Τουρισμού
Γαστρονομικές Τέχνες (Μαγειρική)
Διαχείριση Γραφείου (Γραμματειακά)
Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών*
Μηχανογραφημένη Λογιστική*

Πτυχίο
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταπτυχιακά προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master
•

Εξ αποστάσεως προγράμματα
Διοίκηση Επιχειρήσεων

•

3-Έτη
Ανώτερο
Δίπλωμα

•

2-Έτη
Δίπλωμα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Έτος
Πιστοποι/κό

•

Η γλώσσα διδασκαλίας των πιο πάνω προγραμμάτων είναι η Αγγλική εκτός αυτών που έχουν «*»
δίπλα από τον τίτλο τους των οποίων είναι η Ελληνική.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Φοιτητική χορηγία και
φοιτητικά επιδόματα
Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε φοιτητές που
σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, το κράτος καταβάλει φοιτητικά επιδόματα
(επίδομα στέγασης €1.800, επίδομα σίτισης €1.092, επίδομα αγοράς βιβλίων μέχρι €300 και επίδομα αγοράς/αναβάθμισης
ηλεκτρονικού υπολογιστή μέχρι €500) για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε
αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου.
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Το American College προσφέρει αξιολογημένο-πιστοποιημένο μεταπτυχιακό «Master» στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τις σπουδές του χωρίς να
απαιτείται η φυσική παρουσία του στο κολέγιο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προσφέρουμε διεξάγεται αποκλειστικά μέσω
διαδικτύου οποιαδήποτε μέρα και ώρα. Το μόνο που χρειάζεται να έχει ένας φοιτητής είναι ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση σε ανθρώπους, οι οποίοι, λόγω γεωγραφικών,
επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία σε
συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Έτσι η μορφή αυτή εκπαίδευσης είναι ιδανική για εργαζόμενους, στρατιώτες, γονείς ή άλλους
ανθρώπους που χρειάζονται να έχουν ευέλικτο ωράριο μάθησης.
Η επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει το American College οφείλεται στον
άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στο άρτιο και επικαιροποιημένο
εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει, στη σύγχρονη πλατφόρμα και εργαλεία μάθησης
που χρησιμοποιεί και στο έμπειρο και καταρτισμένο στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση διδακτικό προσωπικό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
American College είναι το πρώτο κολέγιο στην Κύπρο στο οποίο
δόθηκε αξιολόγηση-πιστοποίηση σε εξ αποστάσεως
πρόγραμμα σπουδών.
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Δίδακτρα και τέλη
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και τέλη για Κύπριους φοιτητές μπορείτε
να βρείτε στο έντυπο με τίτλο «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ» ή στην ιστοσελίδα του κολεγίου
(www.ac.ac.cy).

Πληροφορίες εισδοχής
Ακαδημαϊκό έτος και ημερομηνίες εισδοχής
φοιτητών
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο ακαδημαϊκά
εξάμηνα και την καλοκαιρινή περίοδο: Το Χειμερινό
ακαδημαϊκό εξάμηνο (περίπου αρχές Οκτωβρίου με τέλη
Ιανουαρίου), το Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο (περίπου
αρχές Φεβρουαρίου με τέλη Μαΐου) και την καλοκαιρινή
περίοδο (περίπου μέσα Ιουνίου με τέλη Ιουλίου). Οι νέοι
φοιτητές μπορούν να αρχίσουν της σπουδές τους το
Χειμερινό εξάμηνο, το Εαρινό εξάμηνο ή την καλοκαιρινή
περίοδο. Η εγγραφή παλιών φοιτητών σε μαθήματα κατά
την καλοκαιρινή περίοδο δεν είναι υποχρεωτική.

Κριτήρια εισδοχής
Για την εισδοχή ενός φοιτητή σε οποιοδήποτε
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απαιτείται η κατοχή
αναγνωρισμένου απολυτηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού
σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου ή του
εξωτερικού ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (π.χ. GCEs
A’ Level, International Baccalaureate). Για την εισδοχή
ενός φοιτητή σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών απαιτείται επίσης η κατοχή αναγνωρισμένου
πτυχίου ακαδημαϊκού ιδρύματος ανώτερης
εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος.
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Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο
εισδοχής στα προγράμματα σπουδών (εκτός για το εξ
αποστάσεως πρόγραμμα) αλλά για τα προγράμματα όπου
η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική οι φοιτητές
πρέπει να προσκομίσουν προσόν γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας. Ένα από τα ακόλουθα μπορεί να θεωρηθεί ως
αποδεκτό προσόν γνώσης της Αγγλικής γλώσσας:
1) Εξέταση IELTS με μέσο βαθμό τουλάχιστον 5.0.
2) Εξέταση TOEFL Internet Based Test (TOEFL iBT) με βαθμό
τουλάχιστον 40.
3) Εξέταση Pearson Test of English Academic (PTE
Academic) με βαθμό τουλάχιστον 38.
4) Αναγνωρισμένο απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης
εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης της Κύπρου ή του
Εξωτερικού ή άλλο ισοδύναμο προσόν όπου η γλώσσα
διδασκαλίας ήταν η Αγγλική.
5) Αναγνωρισμένο πτυχίο ή άλλο προσόν εκπαιδευτικού
ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης διετούς τουλάχιστον
φοίτησης όπου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική.
Αν ένας φοιτητής δεν κατέχει ένα από τα πιο πάνω
προσόντα αλλά κατέχει κάποιο άλλο προσόν Αγγλικής
γλώσσας μπορεί να ρωτήσει το Γραφείο Εισδοχής κατά
πόσο το προσόν που κατέχει μπορεί να θεωρηθεί ως
αντίστοιχο ενός από τα πιο πάνω.
Αν ένας νέος φοιτητής δεν κατέχει οποιοδήποτε προσόν
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να παρακαθίσει
στην κατατακτήρια εξέταση Αγγλικών του κολεγίου μας.
Μέσω της εξέτασης διαπιστώνεται το επίπεδο γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας του φοιτητή και ανάλογα με το
αποτέλεσμα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ο
φοιτητής να αποκτήσει τις θεμελιώδεις γνώσεις που
απαιτούνται στα Αγγλικά για να μπορεί να κατανοήσει
επαρκώς τα μαθήματα που προσφέρονται στην Αγγλική
γλώσσα και να πετύχει στις σπουδές του.

Δωρεάν εντατικά προγράμματα Αγγλικής
γλώσσας
Το κολέγιο μας προσφέρει εντατικά προγράμματα
Αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια του Χειμερινού
εξαμήνου, του Εαρινού εξαμήνου, της καλοκαιρινής
περιόδου (μέσα Ιουνίου με τέλη Αυγούστου) και του
Σεπτεμβρίου (4 εβδομάδες). Ένας φοιτητής μπορεί να
παρακολουθήσει τα προγράμματα αυτά πριν την
έναρξη των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος
σπουδών του προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο
των Αγγλικών του και να μπορέσει να
παρακολουθήσει αποτελεσματικά τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του. Το American College
προσφέρει το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιόδου
όπως και του Σεπτεμβρίου δωρεάν στους
Ελληνόφωνους νέους φοιτητές του κολεγίου.

Διαδικασία εισδοχής
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία
εισδοχής (απαιτούμενα έγγραφα, καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, ημερομηνίες έναρξης
μαθημάτων, κτλ.) για Κύπριους φοιτητές μπορείτε να
βρείτε στο έντυπο με τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ» ή
στην ιστοσελίδα του κολεγίου (www.ac.ac.cy).

Μεταφορά πιστωτικών μονάδων
Υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς
πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης είτε
ολόκληρο είτε μέρος του ή έχουν επιτύχει σε εξετάσεις
όπως GCEs A’ level ή έχουν αποκτήσει
γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες μέσω της μη τυπικής ή
άτυπης διαδικασίας μάθησης (π.χ. επαγγελματική
εμπειρία ή/και κατάρτιση) δύνανται να μεταφέρουν
πιστωτικές μονάδες. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων
σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα εξαιρεθούν από
συγκεκριμένα μαθήματα ή θα πιστωθούν με πιστωτικές
μονάδες σε συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο
American College μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα
σπουδών για την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους.

11

Επικοινώνησε μαζί μας
Ο υποψήφιος φοιτητής είναι καλό να επισκεφθεί το κολέγιο
και να συναντήσει τους λειτουργούς του Γραφείου Εισδοχής.
Η επίσκεψη αυτή θα του δώσει την ευκαιρία να αξιολογήσει
το κολέγιο και τα προγράμματά του και να διαπιστώσει αν
ικανοποιούν τις ανάγκες του για σπουδές. Ταυτόχρονα το
προσωπικό του Γραφείου Εισδοχής θα έχει τη δυνατότητα να
τον καθοδηγήσει, αναφορικά με την επιλογή προγράμματος
σπουδών, με βάση τα προσόντα και τις δυνατότητές του.
Για την υποβολή αίτησης για εισδοχή στο κολέγιο ή για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισδοχή στο
κολέγιο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
κολεγίου (www.ac.ac.cy) ή να επικοινωνήσετε με το
προσωπικό του Γραφείου Εισδοχής. Επίσης, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Γραφείου
Εισδοχής για να επισκεφθείτε το κολέγιο.
Γραφείο Εισδοχής
Ταχ. διεύθυνση: Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ομήρου 3, Πλ. Ελευθερίας, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22661122
Φαξ: +357 22665458
Email: admissions@ac.ac.cy
www.ac.ac.cy

Συνδέσου μαζί μας
www.facebook.com/AmericanCollegeCyprus
www.twitter.com/AmericanCollCy
www.linkedin.com/company/american-college-cyprus
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