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Θέμα: Προσφορά Υποτροφιών στα μέλη της ΟΕΒ 

 
Το American College προσφέρει αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών 

των οποίων ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) αναλόγως του επιπέδου του προγράμματος ως Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Επιπέδου Μάστερ, Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου, Δίπλωμα Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, Δίπλωμα Διετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης και Πιστοποιητικό Μονοετούς 

Μεταλυκειακής Φοίτησης. Εσώκλειστα θα βρείτε τα έντυπα «Προπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών», «Οδηγό Φοιτητή», «Master in Business Administration» και «Distance 
Education Master in Business Administration» του κολεγίου μας. 
 

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, το American College προσφέρει στα 
μέλη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων υποτροφίες με τη μορφή 
 

25%Έκπτωση 
πάνω στα δίδακτρα ενός προγράμματος σπουδών για όλα τα έτη σπουδών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να φοιτήσουν σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα 
σπουδών του Κολεγίου μας: 

 
 Μεταπτυχιακό Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Πτυχίο στη Διοίκηση Ξενοδοχείου 
 Δίπλωμα στη Μηχανογραφημένη Λογιστική 

 
Τα ετήσια δίδακτρα (χωρίς την έκπτωση) για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

είναι €4.500 και για τα μεταπτυχιακά €5.400. Τα προσφερόμενα προγράμματα 
σπουδών είναι αξιολογημένα-πιστοποιημένα, ενώ υπάρχει δυνατότητα ετήσιας 
κρατικής φοιτητικής χορηγίας έως €3.420. 

 
Για την παροχή των υποτροφιών, ο κάθε δικαιούχους θα πρέπει να πληροί τα 

κριτήρια εισδοχής του κολεγίου μας και να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση 
υποτροφίας και αίτηση για εισδοχή στο κολέγιο μας με βάση την διαδικασία εισδοχής 
μέχρι την πιο κάτω καταληκτική ημερομηνία (τα κριτήρια, τα σχετικά έντυπα και η 

διαδικασία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας www.ac.ac.cy). 
 
 

 



 

Όροι και Προϋποθέσεις 
 

 Η προσφορά ισχύει για έναρξη σπουδών στο Χειμερινό εξάμηνο (Fall 
semester) 2019 

 

 Τα μαθήματα του Χειμερινού εξάμηνου ξεκινούν στις 7 Οκτωβρίου 2019 

 
 Η καταληκτική ημερομηνία αίτησης είναι 30 Αυγούστου 2019 

 

Για οποιαδήποτε απορία, περισσότερες πληροφορίες ή καθορισμό συνάντησης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο 22368013 ή μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης yannis.ioannou@ac.ac.cy. 

 
Παρακαλώ όπως προωθήσετε το συντομότερο δυνατό την πιο πάνω προσφορά έτσι ώστε 

να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν έγκαιρα την ευκαιρία που τους δίνεται. 
 
Με εκτίμηση 
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