
Τέσσερις (4) πλήρεις υποτροφίες από την Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρονται στο Δήμο Πρέβεζας για
φοίτηση στο Hellenic American College

Ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  κ.  Νικόλαος  Γεωργάκος  σε  συνέχεια  της  επίσημης  συνάντησης  που  είχε
πραγματοποιήσει στην έδρα της Ελληνοαμερικανικής ‘Ένωσης στην Αθήνα, την Τρίτη 3 Αυγούστου, με τη
Διοίκηση,  τον  Πρόεδρο  κ.  Φοίβο  –  Λεωνίδα  Κόσκο,  τη  Γενική  Διευθύντρια  κα  Βίκυ  Μπρανίκα,
συνοδευόμενος  από  τον  Ειδικό  Σύμβουλο  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  και  Επικοινωνίας  κ.  Δημήτριο
Γερογιάννη,  ανακοινώνει  με  ιδιαίτερη χαρά  τη  χορήγηση  τεσσάρων  (4)  υποτροφιών για  φοίτηση  στα
προγράμματα  του Hellenic American College.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, αποκλειστικός φορέας των εξετάσεων γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου
Michigan,  δίνει  σε  τέσσερις  (4)  νέους και  νέες  δημότες της Πρέβεζας  την ευκαιρία  να ενταχθούν στο
αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα,  για το ακαδημαϊκό  έτος
2021-2022, χορηγεί τέσσερις (4) πλήρεις υποτροφίες για τα προγράμματα  του Hellenic American College,
το οποίο προσφέρει τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University.  Οι απόφοιτοι του
Hellenic  American  College  λαμβάνουν  πτυχίο  απευθείας  από  το  Hellenic  American  University,
πιστοποιημένο Πανεπιστήμιο της πολιτείας του New Hampshire των Η.Π.Α. 

Οι εν λόγω τέσσερις (4) υποτροφίες είναι πλήρεις, αφορούν απόφοιτους λυκείου και η διαδικασία της
επιλογής των τεσσάρων υπoτρόφων θα διεξαχθεί  εξ  ολοκλήρου από το Hellenic  American College,  με
κριτήρια προηγούμενες σχολικές ή ακαδημαϊκές επιδόσεις και οικογενειακή οικονομική κατάσταση. 
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Οι  ενδιαφερόμενοι-ες,  για  να συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα  υποτροφιών,  θα πρέπει  να  πληρούν τις
προϋποθέσεις εισαγωγής του Hellenic American College, μεταξύ των οποίων είναι και η καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται στα Αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές πρέπει να αποστείλουν έως και την 31η  Αυγούστου 2021 τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο ακόλουθο email: admissions@hauniv.edu, με θέμα «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Hellenic American College/Hellenic
American University, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τους τομείς εξειδίκευσης, τη διάρκεια σπουδών καθώς
και τα δίδακτρα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Λίγα λόγια για το Hellenic American University/Hellenic American College

To Hellenic American University είναι αμερικανικό πανεπιστήμιο ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Πολιτεία του New 
Hampshire, ΗΠΑ. Eίναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας Αγγλίας των 
ΗΠΑ (NECHE). Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University ελέγχονται θεσμικά, εγκρίνονται 
και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση της Αρχής «Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης» της Πολιτείας του New 
Hampshire (HEC). Το Hellenic American University διαθέτει διδακτήριο στη Nashua, New Hampshire. Τα 
προγράμματα στην Αθήνα προσφέρονται στο Hellenic American College μέσω Συμφωνίας Σύμπραξης που έχουν 
υπογράψει τα δύο ιδρύματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Hellenic American 
College λαμβάνουν πτυχίο απευθείας από το Hellenic American University (436 Amherst St, Nashua, NH 03063 USA). 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 Προπτυχιακά προγράμματα

 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

 Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με κάποιο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

o Απολυτήριο Λυκείου ή/και πιστοποιητικό ιδρύματος του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι  η
Αγγλική

o Διεθνές απολυτήριο, πιστοποιητικό ή δίπλωμα

o Πιστοποιητικό GCSE – με βαθμό «C»

o International English Language Testing System (IELTS) – με ελάχιστη βαθμολογία 5.5

o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - με ελάχιστη βαθμολογία 80 (iBT)

o Test of English for International Communication (TOEIC) – με ελάχιστη βαθμολογία 505

o Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)

o University of Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)

o University of Cambridge First Certificate in English (FCE)

o Hellenic American University Advanced Level Certificate in English (ALCE)

o Cambridge English Advanced (CAE) – με ελάχιστη βαθμολογία 160

o Michigan English Test (MET) – με ελάχιστη βαθμολογία 53

o Άλλα αποδεικτικά θα εξετάζονται κατά περίπτωση

 Συνέντευξη:  Κάθε υποψήφιος  σπουδαστής  που πληροί  τα  κριτήρια  εισαγωγής περνάει  από προσωπική
συνέντευξη. 
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Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να πληρούν όλες  τις  προϋποθέσεις  εισαγωγής προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο
πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων & στοιχεία επικοινωνίας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν την 
αίτησή τους για εισαγωγή κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2021, είναι η Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, ενώ η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών κατά το εαρινό εξάμηνο 2022, είναι η Παρασκευή 28 
Ιανουαρίου 2022.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2103680950 ή ηλεκτρονικά, στέλνοντας 
email στο admissions  @  hauniv  .  edu. 

Ιστοσελίδα: www  .  haec  .  gr

Social media:

FB: https://www.facebook.com/HellenicAmericanCollege

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hellenic-american-college

Instagram: https://www.instagram.com/haecgr

YouTube: https://www.youtube.com/user/HAECGR

Twitter: https  ://  twitter  .  com  /  HAEC  2

Λίστα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, διάρκεια & δίδακτρα

Διάρκεια
(σε έτη)

Δίδακτρα

Προπτυχιακά προγράμματα 

Bachelor of Science in Business Administration*
Ενδεικτικές κατευθύνσεις:
Entrepreneurship, E-Commerce, Marketing and Sales
Management, Hospitality Management, Finance, 
Project Management

4

€28,232.93

Bachelor of Science in Psychology €27,999.60
Bachelor of Science in Informatics
Κατευθύνσεις:
Computer Networks and Security, Information 
Systems, Application & Game Development, Computer 
Science, Computer Engineering

€28,232.93

Bachelor of Arts in English Language and Literature €28,232.93
Bachelor of Science in Engineering 
Κατευθύνσεις:
Electrical Engineering, Flight Operations Management

€29,399.58

Bachelor of Music*
Κατευθύνσεις: 
Music Performance, Film Scoring & Music Production, 
Music Theory, Music Theory and Composition, Music 
History and Literature

€28,232.93

*Ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλογή του σπουδαστή σε 
major/minor

3 / 4

mailto:admissions@hauniv.edu
https://twitter.com/HAEC2
https://www.youtube.com/user/HAECGR
https://www.instagram.com/haecgr
https://www.linkedin.com/company/hellenic-american-college
https://www.facebook.com/HellenicAmericanCollege
http://www.haec.gr/


Επιπλέον χρεώσεις**

Τέλος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (χρέωση βιβλιοθήκης κ.λπ.)
(πληρωτέο στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους (*4))

€150

Τέλος αποφοίτησης 
(πληρωτέο πριν την τελετή αποφοίτησης)

€150

**Οι επιπλέον χρεώσεις επιβαρύνουν τον φοιτητή/την φοιτήτρια και δεν περιλαμβάνονται στις 
χορηγηθείσες υποτροφίες
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