UK COURSES
OFFERED IN GREECE
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένα ιδιωτικό, μη-κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα, που ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1875 και λειτουργεί στα πρότυπα του
αμερικανικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Το Κολλέγιο έχει αναγνωριστεί
ως ο μεγαλύτερος και παλαιότερος Αμερικανικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην
Ευρώπη και αποτελείται από το PIERCE (Γυμνάσιο-Λύκειο), το DEREE (προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά προγράμματα) και το ALBA Graduate Business School
(μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα).
Το DEREE είναι αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools
and Colleges (NEASC), τον σημαντικότερο και αρχαιότερο οργανισμό πιστοποίησης των ΗΠΑ, ενώ οι τίτλοι σπουδών του
πιστοποιούνται στην Ευρώπη μέσω συμφωνίας με το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσφέρει προπτυχιακά
προγράμματα στους τομείς Business, Liberal Arts & Sciences και Fine & Performing Arts και μεταπτυχιακά προγράμματα στους
τομείς Communication και Psychology. Αριθμεί πάνω από 3.000 σπουδαστές από 67 χώρες και περισσότερους από 52.000
αποφοίτους που ζουν και εργάζονται σε όλον τον κόσμο.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 17 το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα προσφέρει περισσότερα από €3,5 εκατομμύρια σε
υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης για μαθητές και φοιτητές. Πηγή της οικονομικής ενίσχυσης αποτελούν
τόσο πόροι του ιδίου του Κολλεγίου αλλά και χορηγίες φιλανθρωπικών οργανώσεων και μεμονωμένων μελών της κοινωνίας.
Επιπλέον, κάθε χρόνο το DEREE προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης (internships) σε διεθνώς
αναγνωρισμένες εταιρείες ανά τον κόσμο, αλλά και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα study abroad
σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
DEREE-The American College of Greece
Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή / T 210 600 9800, ext. 1410 / Ε admissions@acg.edu / www.acg.edu

Το Open University (OU) ιδρύθηκε το 1969 και από τότε έχει καθιερωθεί διεθνώς
για την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών του μέσω της εξ αποστάσεως, ανοιχτής
εκπαίδευσης, για τους τομείς έρευνάς του αλλά και για τη μοναδική ευκαιρία που
παρέχει σε φοιτητές που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν. Αποστολή
του OU είναι να καθιστά ανοιχτή την επικοινωνία των ανθρώπων, των μεθόδων και
των ιδεών γεφυρώνοντας τις γεωγραφικές αποστάσεις.
Σημαντικά στοιχεία για το OU:
To OU έχει προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε περισσότερους από 1,8
εκατομμύρια φοιτητές μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή φοιτούν στο OU περίπου
200,000 φοιτητές, καθιστώντας το τον πιο πολυπληθή ακαδημαϊκό οργανισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκπαιδευτική στήριξη
παρέχεται από ένα δίκτυο 25 κέντρων εκπαίδευσης ανά τις χώρες και σχεδόν 6,400 ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού. Το OU
κατατάσσεται κάθε χρόνο στην πρώτη τριάδα των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφορικά με την ικανοποίηση των
φοιτητών του, από το 2005 που ξεκίνησε η σχετική έρευνα. Το 2012 ήρθε πρώτο με ποσοστό 93%.

Στοιχεία επικοινωνίας:

The Open University in Europe/ Student Registration Service
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Προπτυχιακά Προγράμματα / Bachelors
School of Business
• Accounting with Finance
• Finance
• Health Care Management
• International Business
• International Tourism & Hospitality Management
• Logistics and Supply Chain Management
• Entrepreneurship Management

• Human Resource Management
• Operations Management
• Management Information Systems
• Marketing Management
• Marketing Communications
• Shipping Management
• Sports Management

School of Liberal Arts & Sciences
• Communication
• Economics
• English & American Literature
• English Literature with Linguistics
• History

• Philosophy
• Psychology
• Sociology
• Enviromental Studies
• Information Technology

Frances Rich School of Fine & Performing Arts
• Art History
• Graphic Design
• Music & Music Performance

• Theatre Arts
• Visual Arts
• Contemporary Dance Practice

www.britishcouncil.gr

