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πιστοποιήσεις
Το American College of Thessaloniki είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ
από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του New England
Association of Schools and Colleges NEASC τον οργανισμό που πιστοποιεί
μερικό από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια όπως τα Harvard και Yale
Παράλληλα τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και ευρωπαϊκή πιστοποίηση
μέσω του Open University της Μ Βρετανίας

μεταππίΧΜΜά Όλο και περισσότεροι φοιτητές αναζητούν πόρους για να χρηματοδοτήσουν την εξέλιξη των σηουδών τους

Ηκρίσηαυξάνειτη ζήτησηγιαυποτροφίες
Της Σοφίας Εμμανουήλ
semmiCnaftemporiki gr

Αύξηση
της ζήτησης υποτροφιών

κυρίως για μεταπτυχιακά

προγράμματα
αλλά και αύξηση της κινητικότητας

φέρνει n κρίση καθιστώντας

ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
που στοχεύουν στη σταδιοδρομία

των νέων από το ίδρυμα κρατικών

υποτροφιών και τα κλήρο
δοτήματα που διαχειρίζονται δεκάδες

οργανισμοί μέχρι τα προ
γράμματα υποτροφιών των επιχειρήσεων

των πανεπιστημίων
και των κολεγίων όπως τσ Deree
και το ACT που λειτουργούν ως
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Όπως είναι φυσικό n κατάρρευση

των οικογενειακών εισοδημάτων

περιορίζει τις δυνατότητες

των γονιών να επενδύσουν
στην εξέλιξη των σπουδών των
παιδιών τους Ως αποτέλεσμα πολλοί

νέοι αναζητούν διέξοδο σε
υποτροφίες ή χρηματοδοτούν οι
ίδιοι τις μεταπτυχιακές σηουδές
τους αναζητώντας εργασία κορίως
εκτός Ελλάδος όπως σε ΗΠΑ Ηνωμένο

Βασίλειο και Γερμανία Σύμφωνα

με στοιχεία έρευνας του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
σχεδόν το 1 4 των διδακτόρων δηλώνουν

ως κύμια πηγή χρηματοδότησης

των διδακτορικών
σηουδών τους πόρους από προ
σωπικές αποταμιεύσεις και υποστήριξη

από την οικογένεια ενώ
οι υπόλοιποι με εξαίρεση ένα
ελάχιστο ποσοστό που δηλώνει
ως πηγή τη χρηματοδότηση εργοδότη

αντλούν τα κεφάλαια αυτά

από υποτροφία ή από αμοιβή
εργασίας

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να
σημειωθεί ότι οι διδάκτορες εμ
φονίζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας

3%-4 για την Ελλάδα ποσοστό

που θεωρείται μάλιστα υψηλό

συγκριτικά με άλλες χώρες
τα οποία ευνοεί η κινητικότητα
που έχει ενισχυθεί τα τελευταία
χρόνια

Ενώ όμως η κινητικότητα σε
όλες τις χώρες του κόσμου ευνοεί

την απόκτηση δεξιοτήτων από
το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα

αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά

φυγόκεντρης κατεύθυνσης
κι έχει σηνδεθεί με το φοινόμε
vo της διαρροής εγκεφάλων bram
drain

Παρ όλα αυτά ζητούμενο είναι

η απασχόληση και προς αυτή

την κατεύθυνση ενδεικτικές
είναι οι ενισχυόμενες δράσεις
του Ιδρύματος Κρατικών Υπο

Κατανομή διδακτόρων ανά κύρια πηγή χρηματοδότησης

Προοιοπικ ς αποταμιεύσεις υποστήριξη από

την οικογένεια δόνε

Υποτροφία στην Ελλάδα

Αμοιβή από απασχόληση σε άλλη εργασία

πλάρης μερική απασχόληση

Αμοιβή από απασχόληση ux βοηθός διδακτικού
η και ερευνητικού προσωπικού η.χ στο πλαίσιο

ευρωπαϊκών έργων

Υποτροφία οπό το εξωτερικό

Χρηματοδότηση εργοδότη εκπαιδευτική άδειο

ΠηγΛΕΚΤ

Αλλο 0

0 5 10

Ο αντιπρόεδρος Διοίκησης
και Εγγρα(ρών του Deree
δρ Δημήτρης Ανδρέου

Η director of admissions
του ACT Ρούλα Λεμπετλή

τροφιών το οποίο στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑέχει προκηρύξει για το
2016/17 211 υποτροφίες διδακτορικής

διατριβής στην Ελλάδα

ενώ στο πλαίσιο του
προγράμματος

Erasmus έχει συμβάλει

στη συνεργασία της Ελλάδας

με 50 χώρες του κόσμου
αριθμός που αυξάνεται σταθερά
κάθε χρόνο όπως και οι εγκεκριμένες

κινητικότητες 1 1 60 για το
2016/17 από 713 το 2015/16

Ενδεικτικό είναι όμως και το έργο

των δύο κολεγίων που λειτουργούν

στη χώρα μας ως μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί του
Deree στην Αθήνα και του ACT
στη θεσσαλονίκη

To Deree
Για το επόμενο ακαδημαϊκό ετης
το Deree θα δαπανήσει 3,5 εκατ
ευρώ σε υποτροφίες και οικονομική

ενίσχυση φοιτητών Πέρυσι
το 92 των φοιτητών που έκανε

αίτηση για οικονομική ενίσχυση

έλαβε κύπσια μορφή υποστήριξης

Όπως εξηγεί στη Ν ο

δρ Δημήτρης Ανδρέου αντι
ηρόεδρης Διοίκησης και Εγγραφών

του Αμερικανικού Κολλεγί
ου Ελλάδος DEREE η δυνατότητα

ντα ένα ευρύ πρόγραμμα
υποτροφιών και οικονομικής στήριξης

βασίζεται στον μη κερδοσκοπικό

χαρακτήρα του Αμερικανικού

Κολλεγίου Ελλάδος το
οποίο δεν έχει ιδιοκτήτες αλλά

διοικείται από ένα Συμβούλιο
Επιτρόπων που πρασφέρει

τις υπηρεσίες του εθελοντικά και
διαχειρίζεται ένα σημαντικό κα
ταπίστευμα με αποστσλη την παροχή

περισσότερων ευκαιριών
και καλύτερων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών στους φοιτητές

Τα τελευταία χρόνια και λόγω

της οικονομικής κρίσης το

Συμβούλιο Επιτρόπων έχει εγκρίνει

σημαντικές αυξήσεις του
προγράμματος υποτροφιών τονίζει

ο κ Ανδρέου
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε

στη Ν την περοσμένη
ακαδημαϊκή χρονιά 45,7 του
συνόλου των φοιτητών του De¬

ree έλαβαν κάποιας μορφής οικονομική

στήριξη Υπάρχουν δύο
μορφές στήριξης α με βάση την
ακαδημαϊκή επίδοση και β με βάση

την οικονομική ανάγκη Π,χ
προσφέρονται υποτροφίες βάσει
βαθμού απολυτηρίου που καλύπτουν

έως και το 50 των διδάκτρων

Παρομοίως φοιτητές
που αριστεύουν στο Deree δικαιούνται

να κάνουν αίτηση ντα
το Honors Program του Κολλε
γιάυ η ένταξη στο οποίο μπορεί
να μειώσει μέχρι 50 στα δίδα
κτρά τους Επίσης προσφέρονται

υποτροφίες για παρακολούθηση

μαθημάτων σε σηνεργα
ζόμενα πανεπιστήμια ΗΠΑ Ευρώπης

και Ασίας ευκαιρίες γτα
απασχόληση work-study εντός
του Κολλεγίου και ευκαιρίες για
αμειβόμενη πρακτική άσκηση
σε εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδος

Discover
Deree Day
Σημειώνεται οτι σης 3

Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται
το Discover Deree Day οπου οι

ενδιαφερόμενοι και οι

οικογένειές τους έχουν τη
δυνατότητα να επισκεφτούν το
Deree και να ενημερωθούν για
τα προγρομματα σπουδών και

τη φοίτηση καθώς μπορούν για
μία ωρο να μπουν σε μια

πραγματική τάξη για να πάρουν
μια ιδέα του πώς είναι να

παροκολουθεις ένα αμερικάνικο
πανεπισηίμιο

Υπάρχουν όμως και προγράμματα

όπως αυτό του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος για Παράλληλες

Σπουδές στο Deree που
δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές
ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ να αποκτήσουν

ένα minor υπο-ειδί
κευση στο Deree με σχεδόν 300
φοιτητές να σπουδάζουν παράλληλα

και σε κάποιο δημόσιο ΑΕΙ
ή ΤΕΙ της χώρας μας

Ως προς τους τομείς που εμ
φονίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση
εκ μέρους των νέων φοιτητών
πρώτο έρχεται το Management
και ακολουθούν τα προγράμματα
Ψυχολογίας Επικοινωνίας Mar
keting και Information Technology

Όσο για τη σύνδεση με την
αγορά εργασίας σ κΑνδρέου αναφέρεται

στον θεσμό του Career
Office του Deree εξηγώντας ότι
ένας φοιτητής ο οποίος έχει υψηλές

ακαδημαϊκές επιδόσεις επισκέπτεται

ουχνά τσ Career Office
Ένας φοιτητής που είναι γενικά

ενεργός στη φοιτητική ζωή είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει
με επττυχία τη σταδιοδρομία του
αμέσως μετά την αποφοίτηση του
και σε πολλές περιπτώσεις πριν

καν αποφοιτήσει προσθέτει
Σύμφωνα με τον κ Ανδρέου

στόχος είναι σ φοιτητής που αποφοιτά

από το Deree να ξέρει ποιο
θα είναι το επόμενο βήμα του θα
μπει κατευθείαν στην αγορά εργασίας

ή θα συνεχίσει τις σηουδές

του σε κάποιο σοβαρα μεταπτυχιακό

πρόγραμμα τα τελευταία

χρόνια φοιτητές του Deree
έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά

προγράμματα πανεπιστημίων

όπως το Columbia University

το London School of Economics

το UniversityofSt Andrews
το University ofTexas to Cornell
University κΛ Γι αυτό η επαφή
του με το Career Office γίνεται
πριν καν την εγγροφή

Ακόμα και μέσα στην κρίση
τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά

Το 74 της τάξης που αποφοίτησε

το 2015 εργάζονταν ή
έκανε μεταπτηχιακές σπουδές
αμέσως ή σύντομα μετά την αποφοίτηση

του Μπορώ να σας πω

με βεβαιότητα ότι οι φοιτητές του
Deree που υπηρετούν ευσυνείδητα

τους στόχους τους έχουν
ελάχιστες πιθανότητες να μην πετύχουν

στις περισσότερες δε των

περιπτώσεων θα έχουν και παραπάνω

από μία ποιοτικές επιλογές

για το τι σταδιοδρομία θα
ακολουθήσουν αναφέρει χαρο
κτηριστικά ο κ Ανδρέου

ISID 10477267

Ειαεταμένο
πρόγραμμα
στο ACT
Τ Το άλλο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό

εκπαιδευτικό ίδρυμα

της χώρας είναι το ACT
American College ofThessalo
niki μέλος του Κολλεγίου Ανα
τόλια ενός από τους πιο σημαντικούς

εκπαιδευτικούς οργανισμούς

της Ελλάδας με προ
οφορα 1 28 ετών σε όλες τις βαθμίδες

εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα σπουδών του
οδηγεί σε πτυχία Bachelor's
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 4
ειδικότητες στην Εφαρμοσμένη

Πληροφορική Business
Computing στις Διεθνείς Σχέσεις

και στην Αγγλική Φιλολο
γιά Νέα Μέσα 2 ειδικότητες
ενώ προσφέρει και μεταπτυχιακό

πρόγραμμα στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων ΜΒΑ με κατευθύνσεις

στα Τραπεζικά και
Χρηματοοικονομικά στην Επιχειρηματικότητα

τη Διοίκηση
το Μάρκετινγκ και το Digital

Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Το Κσλλέγιο υλοποιεί ένα εκτεταμένο

πρόγραμμα υποτροφιών

με βάση όχι μόνο την οικονομική

ανάγκη αλλά και τις
επιδόσεις των υποψηφίων
Όπωςαναφέρει στη Ν η Ρούλα

Λεμπετλή Director of admissions

The American College

ofThessaloniki ACT το 60
των σησυδαστών του ACT σπουδάζει

με υποτροφία που καλύπτει

μέρος ή το σύνολο των
διδάκτρων
Το αντικείμενο σπουδών με τη
μεγαλύτερη ζήτηση είναι η διοίκηση

επιχειρήσεων σε επίπεδο

προπτυχιακό αλλά και
μεταπτυχιακό καθώς και το
νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

για τον τουρισμό και τη φιλοξενία

To ACT είναι αναγνωρισμένο
στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κι έτσι σι απόφοιτοι
έχουν πρόσβαση και στις δύο
μεγάλες αυτές αγορές Το ένα
τρίτο των αποφοίτων ακολουθεί

μεταπτυχιακά προγραμ
ματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ενώ άλλο ένα τρίτο απορροφάται

στηναγορά εργασίας
σε τομείς όπως marketing
business consulting νέες τεχνολογίες

banking finance
διεθνείς και μη κερδοσκοπικούς

οργανισμούς προσθέτει
η κ Λεμπετλη
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