
 

Σπουδές στην Αμερική - Πληροφορίες  

Εκατομμύρια νέοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο ονειρεύονται κάθε χρόνο να 

βρεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να σπουδάσουν σε κάποια από 

τα πανεπιστήμιά της. Και από ότι δείχνουν τα στοιχεία πολλοί είναι αυτοί που τα 

καταφέρνουν αφού στις ΗΠΑ σπουδάζουν κοντά στα 3 εκατομμύρια ξένοι φοιτητές 

που προέρχονται από ολόκληρο τον πλανήτη. Τόσο η ακαδημαϊκή εκπαίδευση όσο 

και οι εμπειρίες και οι ευκαιρίες που δίνονται στους φοιτητές ελκύουν όλο και 

περισσοτέρους φοιτητές κάθε χρόνο. Ωστόσο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για 

την εισαγωγή σε προπτυχιακό πρόγραμμα τα απολύτως αναγκαία είναι: 

1. Απολυτήριο Λυκείου. Το απολυτήριο Λυκείου είναι η βασική τυπική 

προϋπόθεση. Ένας καλός βαθμός βοηθάει όσο και άλλες δεξιότητες (μουσική, 

αθλητισμός κλπ.). 

2. Τα αποτέλεσμα του λυκείου σου τα τελευταία 3 χρονιά και αν έχεις A Levels or 

IB Certificate θα μετρήσουν περισσότερο. 

3. SΑΤ. Όσο πιο δυνατό είναι το πανεπιστήμιο επιλογής τόσο πιθανότερο να 

ζητηθούν εξετάσεις στο Scholastic Αaptitude Τtest. Το SΑΤ Ι μετρά τη γλωσσική 

επάρκεια και τις ικανότητες του φοιτητή στα μαθηματικά. Το SΑΤ ΙΙ μετρά το 

επίπεδο γνώσης του σπουδαστή σε συγκεκριμένα μαθήματα. Το τεστ 

προσφέρεται έξι φορές τον χρόνο.  

4.  ΤΟΕFL. Το Τest Οf Εnglish as Foreign Language εξετάζει τις γνώσεις του 

υποψηφίου στα γενικά αγγλικά και όχι σε κάποια ειδικευμένη ορολογία. 

5. Συστατικές επιστολές.  

Για εξετάσεις SAT και TOEFL λειτουργούν εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και μπορετέ 

αφού προετοιμαστείτε να κάνετε εξετάσεις κάθε 2 μήνες περίπου. Τα μαθήματα 

είναι όλα στην Αγγλική γλώσσα  

Τα δίδακτρα είναι αρκετά ψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες  από $12,000 μέχρι 

$50,000 δολάρια ανάλογα με τον κλάδο ή το πανεπιστήμιο που θα επιλέξετε. 

Υπάρχουν όμως και τα κολλέγια 2ετης φοίτησης που κοστίζουν πολύ λιγότερο στις 

$5,000 δολάρια και μπορείτε να μεταφέρετε τα μαθήματα σας σε πανεπιστήμια 

4ετης φοίτησης (ανάλογα πάντα με τον κλάδο σπουδών). Τα Bachelor’s degrees έχει 

διάρκεια 4 χρονιά, τα Masters 2 χρονιά συνήθως και PhD 3 χρονιά. 

 

Δίνονται αρκετές υποτροφίες σε μαθητές με ψηλά ακαδημαϊκά αποτελέσματα αλλά 

και σε μαθητές που έχουν ενδιαφέροντα όπως καλές αθλητικές ή καλλιτεχνικές 

επίδοσεις. Αυτό που μετράει περισσότερο, όμως, είναι να πειστεί το πανεπιστήμιο 

για την ικανότητα του υποψηφίου να επιτύχει αποτελέσματα στην ενδεχόμενη 

έρευνα που θα αναλάβει. Αν στην αίτηση φανεί κάτι τέτοιο, μέσω και του personal 

statement, που πρέπει να διατρανώνει πειστικά τη σφοδρή επιθυμία του αιτούντος 

να κάνει αυτό που ζητά, αυτό θα είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημά του.  

 

Για να σπουδάσετε στην Αμερική πρέπει να αρχίσετε το ψάξιμο 12 με 18 μήνες πριν. 

Οι αιτήσεις γίνονται συνήθως Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Αν εξασφαλίσετε θέση τότε 

το επόμενο σας βήμα είναι στην πρεσβεία για να εξασφαλίσετε visa και αλλά 

διαδικαστικά που χρειάζεστε για την μετάβαση σας στην Αμερική.  


