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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Εκπαιδευτικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) είναι ένα από τα λίγα 
στον κόσμο που επιτρέπει στους φοιτητές να επιλέξουν τον κλάδο σπουδών τους αφού 
εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο ακόμα και να αλλάξουν κατεύθυνση σπουδών κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής τους. Οι φοιτητές έχουν μέχρι και δύο χρόνια από την έναρξη της φοίτησής τους 
για να αποφασίσουν τον κλάδο επιλογής τους. Έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν Πτυχίο 
επιλέγοντας ένα τομέα με τον οποίο θα ασχοληθούν εκτενώς, γνωστό ως “Major”. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουν και μια μικρότερη πιστοποίηση σπουδών παράλληλα 
με το “Major” που επιλέγουν, γνωστή ως “Minor”, είτε για να αυξήσουν τις γνώσεις τους, αν 
σχετίζεται με το Major που παρακολουθούν, ή για να εξερευνήσουν και ένα άλλο τομέα που 
τους ενδιαφέρει. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα Πανεπιστήμια των Η.Π..Α είναι παγκοσμίως γνωστά για την ποιότητα των προγραμμάτων 
τους, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους και των τεχνολογικών υποδομών και 
εγκαταστάσεων. Η οργάνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Η.Π.Α. είναι εξαιρετικά 
ποικιλόμορφη. Υπάρχει πληθώρα Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, ιδιωτικών ή Δημόσιων, καθώς 
και μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων σπουδών. Οι Προπτυχιακές τετραετείς σπουδές που 
οδηγούν στην απόκτηση Πτυχίου Bachelor, προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια 
(Universities), τα Κολέγια τετραετούς φοίτησης (Colleges) και τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα 
(Technological Institutes). Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τα Κοινοτικά ή Διετή Κολέγια 
(Community Colleges/ Two-year Colleges) τα οποία προσφέρουν Τεχνική και Επαγγελματική 
Κατάρτιση καθώς και Ακαδημαϊκή Επιμόρφωση σε διάφορους τομείς. 

 Επίσης, προσφέρονται πολλά προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών 
που οδηγούν σε τίτλους όπως το Master και το Doctoral/PhD αντίστοιχα. 

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές των 
οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική οφείλουν να εξεταστούν είτε στα IELTS είτε 
στα TOEFL. 

Πολλά Πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας προς τους φοιτητές από 
άλλες χώρες. Υπάρχουν επίσης προγράμματα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας που 
προσφέρονται από ανεξάρτητους φορείς όπως το E.F.(Education First) και το ONCAMPUS 
centre.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Για την εισαγωγή σε Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 Απολυτήριο σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή GCE A-Levels 
 ΤΟΕFL (Τest Οf Εnglish as Foreign Language) ή IELTS (International English 

Language Testing System) 
 Ορισμένα Πανεπιστήμια ζητούν και την εξέταση SΑΤ (Scholastic Aptitude Τest). 

Εκτός των πιο πάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών ως βασικά κριτήρια εισδοχής, υπάρχουν 
και ειδικά κριτήρια τα οποία μπορεί να διαφέρουν  ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Ιατρική: Οι ιατρικές σπουδές στις Η.Π.Α. έπονται, κατά κανόνα, της απόκτησης ενός πρώτου 
Πτυχίου. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να είναι κάτοχοι ενός Πτυχίου ή να έχουν 
παρακολουθήσει και ολοκληρώσει τριετές πρόγραμμα Premedical όταν υποβάλλουν αίτηση 
για Ιατρικές σπουδές. 

Kαλές Τέχνες, Αρχιτεκτονική: Σημαντική η παρουσίαση του portfolio   

Μουσική, Χορός : Πιθανή Ακρόαση 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εισδοχής στα Πανεπιστήμια 

Στα Κοινοτικά ή Διετή Κολέγια (Community Colleges, Two year Colleges), τα κριτήρια 
εισδοχής είναι λιγότερο απαιτητικά. Οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν εκεί αρχικά για 2 
χρόνια και ακολούθως να συνεχίσουν τις σπουδές τους για άλλα 2 χρόνια σε Πανεπιστημιακά 
Iδρύματα αποκτώντας Πτυχίο.  

Επίσης υπάρχουν Iδιωτικοί Oργανισμοί που προσφέρουν προπαρασκευαστικά 
προγράμματα (foundation courses) τα οποία προετοιμάζουν τους φοιτητές τόσο στην 
Αγγλική γλώσσα όσο και  στην εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Κάθε Πανεπιστήμιο έχει τις δικές του προθεσμίες, οι οποίες τηρούνται αυστηρά. Για το 
φθινοπωρινό εξάμηνο, που αρχίζει τέλη Αυγούστου µε αρχές Σεπτεμβρίου τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους, η καταληκτική ημερομηνία είναι συνήθως για πολλά Πανεπιστήμια η 1η 
Ιανουαρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.  

Η διαδικασία των αιτήσεων για σπουδές στην Αμερική απαιτεί την υποβολή ξεχωριστής 
αίτησης σε κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής του ενδιαφερόμενου ή μέσω δύο κεντρικών 
φορέων, του Common Application ή του Coalition Application, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
κάθε Πανεπιστημίου. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων 
τα αποτελέσματα των τεστ SAT, TOEFL ή IELTS, συστατικές επιστολές  και   αναλυτικές 
βαθμολογίες από το σχολείο. Οι αναλυτικές βαθμολογίες μπορεί να αφορούν εκτός από το 
τελευταίο έτος και προηγούμενα έτη φοίτησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 



 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Τα δίδακτρα διαφέρουν σε κάθε Πανεπιστήμιο. Κυμαίνονται περίπου από $16.000 ως 
$58.000 δολάρια ετησίως. 

Ορισμένα Πανεπιστήμια προσφέρουν οικονομική βοήθεια/υποτροφίες με βάση ακαδημαϊκά  
ή  οικονομικά κριτήρια. Επίσης προσφέρουν αθλητικές υποτροφίες σε υποψήφιους φοιτητές 
που διακρίνονται στον αθλητισμό, δίνοντάς τους την δυνατότητα να συνδυάσουν το 
πρόγραμμα σπουδών με το πρόγραμμα των προπονήσεων, συμμετέχοντας σε 
πανεπιστημιακά πρωταθλήματα.  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τετραετούς φοίτησης προσφέρουν διαμονή στους διεθνείς 
φοιτητές για όλα τα χρόνια φοίτησής τους εάν το επιθυμούν. Οι πρωτοετείς φοιτητές 
διαμένουν υποχρεωτικά στις εστίες του Πανεπιστημίου. 

 Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλεια υγείας που καλύπτει την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται οι φοιτητές. 

Το κόστος διαβίωσης κυμαίνεται από $12.000 σε $42.000 δολάρια ετησίως ανάλογα με την 
περιοχή.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

 

www.studyusa.com.cy 

www.educationusa.state.gov 

www.collegeboard.org  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές ιστοσελίδες 

για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών 16/10/2020 
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