
Ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
για τον σύγχρονο 
επαγγελματία της γλώσσας



PROGRAM AT A GLANCE
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην 
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία 
προσφέρει σωστά σχεδιασμένη 
και ισορροπημένη θεωρητική 
και πρακτική κατάρτιση στους 
κύριους τομείς της αγγλικής 
φιλολογίας. Το πρόγραμμα 
σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα 
στην αμερικανική και βρετανική 
λογοτεχνία, στην εφαρμοσμένη 
γλωσσολογία, στη μετάφραση και 
στην κριτική ανάλυση κειμένου. 
Παράλληλα,  αποκτάτε δεξιότητες 
Διδασκαλίας της Αγγλικής ως 
Ξένης Γλώσσας (TESOL) μέσα από 
διαλέξεις, έρευνα στην τάξη και 
πρακτική άσκηση στη διδασκαλία 
υπό την επίβλεψη καθηγητών. 
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, 
είστε εφοδιασμένοι με ουσιαστικά 
προσόντα απαραίτητα σε ευρύ 
φάσμα επαγγελματικών επιλογών.



PROGRAM AT A GLANCE
  

Βασικά Χαρακτηριστικά
του Προγράμματος

Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

4 έτη  
πλήρους φοίτησης

Αγγλικά 39+Πτυχιακή Εργασία Φυσική παρουσία  
στην τάξη με επιλογές  
για online μαθήματα

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Εξατομικευμένη Προσοχή Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο και στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία, σας 

παρέχεται καθοδήγηση για τυχόν ανάγκες, καθώς και ευκαιρίες να αναπτύξετε τα 

ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία. 

Κορυφαίοι Διδάσκοντες Το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει έγκριτους φιλόλογους με διεθνή εκπαίδευση, 

επαγγελματίες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, δημοσιευμένους συγγραφείς, 

δημιουργούς διεθνών τεστ γλωσσομάθειας, εξειδικευμένους εκπαιδευτές δασκάλων 

και διακεκριμένους μεταφραστές. 

Εκπαίδευση 360° Η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται εντός και εκτός της τάξης. Ορισμένοι από τους 

φοιτητές μας διδάσκουν εθελοντικά Αγγλικά σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, άλλοι 

είναι συντάκτες στο φοιτητικό λογοτεχνικό περιοδικό και κάποιοι άλλοι πραγματοποιούν 

πρακτική άσκηση στις επικοινωνίες ή σε άλλους τομείς διεθνών επιχειρήσεων. 

Άριστες Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες

Όποια ειδίκευση και αν επιλέξετε, θα αποκτήσετε άριστη ικανότητα γραπτής και 

προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά. Επιπλέον μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω 

τον γραπτό λόγο σας στην αγγλική γλώσσα επιλέγοντας μαθήματα δημιουργικής και 

επαγγελματικής γραφής.   

Διαρκής Υποστήριξη 

Σταδιοδρομίας 

Ο ακαδημαϊκός σας σύμβουλος συνεργάζεται στενά μαζί σας στον προγραμματισμό 

των σπουδών σας με γνώμονα τη σταδιοδρομία που επιθυμείτε να ακολουθήσετε. 

Ταυτόχρονα, σας βοηθά να εξελίσσετε διαρκώς τις σπουδές σας, έτσι ώστε να 

αποκτήσετε σφαιρική γνώση για τον κλάδο που σας ενδιαφέρει. 

Ευέλικτο Πρόγραμμα | 

Μαθήματα Online

Το πρόγραμμα συνδυάζει μαθήματα στην τάξη με εξ αποστάσεως μαθήματα. Επομένως, 

σας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσετε να εργάζεστε όσο ακόμη σπουδάζετε.  



Συνοπτική Παρουσίαση του Προπτυχιακού  
στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο προπτυχιακό  

πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία  

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο  

τα ακόλουθα:  

• Απολυτήριο από αναγνωρισμένο ίδρυμα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

της Ελλάδας ή του εξωτερικού

• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης  

της αγγλικής γλώσσας

• Μία έκθεση ιδεών  

που συνοδεύει την αίτηση,  

καθώς και μία συνέντευξη  

με ένα μέλος της 

Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

Το Hellenic American University κάνει δεκτούς 
φοιτητές με βάση την προοπτική  

της καλής ακαδημαϊκής τους επίδοσης  
και όχι την ικανότητά τους να καταβάλλουν  

τα δίδακτρα. Παρέχουμε εγγυημένα οικονομικά 
βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές  

με αποδεδειγμένη οικονομική στενότητα.  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20,  

περισσότερο από το 90% των φοιτητών μας 
έλαβε κάποιας μορφής οικονομική βοήθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Εγγραφών του Κολεγίου. 

Λίγα λόγια από τη Διευθύντρια
του Προγράμματος
Δρ. Βασιλική Κουρμπάνη

Σπουδάζοντας στο BAELL, θα γίνετε μέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας και ποικιλόμορφης κοινότητας 
επαγγελματιών. Ανάμεσά τους, γλωσσολόγοι και συγγραφείς, αλλά και μεταφραστές (που έχουν υποτιτλίσει 
κάποιες από τις ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που έχετε δει) καθώς και εξειδικευμένοι καθηγητές της 
Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (που έχουν γράψει κάποια βιβλία από τα οποία διδαχθήκατε στο σχολείο).  

Αυτό το εύρος ειδικοτήτων αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των τριών κατευθύνσεων – αλλά και τον 
ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας και πράξης που θα βρείτε και στις τρεις. Έτσι, θα ανακαλύψετε 
ότι το πεδίο της αγγλικής γλώσσας είναι πολύ ευρύ και οι επιλογές σταδιοδρομίας είναι πολύ 
περισσότερες –και πολύ πιο απολαυστικές– απ’ ό,τι είχατε ποτέ φανταστεί. 



OVERVIEWΣυνοπτική Παρουσίαση του Προπτυχιακού  
στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Επιπλέον των μαθημάτων γενικής παιδείας, παρακολουθείτε μια σειρά από υποχρεωτικά 
μαθήματα της ειδίκευσής σας καθώς και μαθήματα επιλογής στη λογοτεχνία, τη γλωσσολογία 
και στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TESOL), ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδίκευσης: Παραδείγματα Μαθημάτων  
Επιλογής [επιλέγετε 2]:  Introduction to Literature

American Literature, an Overview*

The British novel, Past and Present

Literary Theory

Shakespeare and his Time

Introduction to Poetry

American Literature: Culture and 
History 

Introduction to Linguistics

Language Awareness

Language in Use: Approaches to 
Discourse

Language and Mind

Language and Society

Language and Interaction

Special Topics in Linguistics

Developmental and Clinical 
Linguistics

Introduction to TESOL Methodology

Advanced TESOL Methodology

Teaching Practicum

Practicum II: Researching Language 
Classrooms**

Introduction to Research Methods

Literature

Semiotics and Film

The Short Story

Masterpieces of 20th Century Theater

Themes in Comparative Literature

Creative Writing

TESOL

Feedback in Foreign Language Writing 

Teaching Greek as a Foreign Language

Educational Psychology

Applied Linguistics and Translation

Language and Gender

Copywriting for Print & Digital Media

Introduction to Translation Studies

Translation I (English-Greek)

Translation II (Greek-English)

Methodology & Terminology for  
Translation

Translation and Culture

Creative Industries and Translation

Για πλήρη κατάλογο όλων των 
μαθημάτων που προσφέρονται, 

επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εγγραφών ή συμβουλευθείτε 

τον οδηγό σπουδών  
στη διαδικτυακή διεύθυνση 

https://hauniv.edu/baell

*κατεύθυνση λογοτεχνίας/γλωσσολογίας
** κατεύθυνση TESOL



Τα μαθήματα του BAELL, στο οποίο 
διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές, είναι 
καλά δομημένα και αφήνουν περιθώριο για 
ανοιχτή συζήτηση και δημιουργική μάθηση 
– όχι μόνο τα μαθήματα λογοτεχνίας 
αλλά και τα μαθήματα μεθοδολογίας ή 
γλωσσικής επίγνωσης, που μας παρέχουν 
καθοδήγηση στην ειδίκευση TESOL. 
Μαθήματα επιλογής, όπως η δημιουργική 
γραφή, μου έδωσαν την ευκαιρία να 
αναπτύξω περαιτέρω τις δεξιότητές μου 
στον γραπτό λόγο, ενώ το μάθημα θεάτρου 
ήταν μια απολαυστική εμπειρία που, πέρα 
από την υποκριτική, ενίσχυσε και τις εν 
γένει επικοινωνιακές μου ικανότητες. 

Rami-Alexios Ampou-Chantitzi, BAELL ‘21

Οι προπτυχιακές σπουδές μου στην 
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο 
Hellenic American University με 
εφοδίασαν με απαράμιλλες γνώσεις, 
αλλά μου έδωσαν και την ευκαιρία να 
ζήσω σε ένα γόνιμο περιβάλλον που 
με βοήθησε να εκπληρώσω τα όνειρά 
μου πριν ακόμη αποφοιτήσω. Τριτοετής 
τώρα, έχω ήδη το προνόμιο να είμαι 
αποδέκτης μιας υποτροφίας για σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο George Mason, ενώ 
παράλληλα εργάστηκα στο νομοθετικό 
τμήμα του Κογκρέσου των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην Ουάσιγκτον.

Χρήστος Βενετσανόπουλος, BAELL ‘20

Τι Λένε Φοιτητές του Προγράμματος

CAREER PATHS

Έχω απολαύσει απίστευτα τις σπουδές μου 
στο HAEC και έχω αποκομίσει πολλά, τόσο 
σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό 
επίπεδο. Το BAELL αγκαλιάζει και 
ενθαρρύνει τους φοιτητές να ξεδιπλώσουν 
τις δυνατότητές τους στην τάξη. Οι 
παραδόσεις και διαλέξεις είναι σύγχρονες 
και ενδιαφέρουσες και το περιβάλλον 
της τάξης ευνοεί ιδιαίτερα τη μάθηση. Οι 
καθηγητές είναι φιλικοί, υποστηρικτικοί και 
πάντα διαθέσιμοι για να σε ακούσουν και 
να σε βοηθήσουν. Γενικότερα επικρατεί μια 
πολύ θετική ατμόσφαιρα, καθώς όλοι και 
όλα στοχεύουν στην υποστήριξή σου με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Μαργαρίτα Κυρίτση, BAELL ‘20



Επιλογές Σταδιοδρομίας
Περισσότεροι από το 90% των 
αποφοίτων του προπτυχιακού 
προγράμματος στην Αγγλική Γλώσσα 
και Φιλολογία εργάζονται ως μισθωτοί 
ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ το 
6% συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό*. Απόφοιτοί μας εργάζονται 
μεταξύ άλλων ως: 

•  Καθηγητές Αγγλικών

•  Συντονιστές δημοσίων υποθέσεων/
δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

•  Μεταφραστές

•  Διοικητικό προσωπικό και στελέχη σε 
αγγλόφωνα κολλέγια και πανεπιστήμια

•  Επιμελητές/διορθωτές κειμένων

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του 
προγράμματος BAELL μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν ως κειμενογράφοι, 
δημιουργοί περιεχομένου για τα 
ψηφιακά μέσα, συντάκτες σε έντυπα, 
συγγραφείς βιβλίων εκμάθησης 
αγγλικής γλώσσας κ.ο.κ..

*Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 80% των 
αποφοίτων του προγράμματος BAELL, για τους 
οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από 
την έρευνα Hellenic American College Alumni 
Employment Survey 2018.

Διαπίστευση  
& Πιστοποίηση

CAREER PATHS

Διαπίστευση
Το Hellenic American University είναι 
διαπιστευμένο από την Επιτροπή 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας (New England Commission of 
Higher Education – NECHE), την οποία 
αναγνωρίζει το αμερικανικό Υπουργείο 
Παιδείας ως «έναν αξιόπιστο φορέα ως 
προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και 
των ιδρυμάτων που διαπιστεύει».  

Επαγγελματική Πιστοποίηση
Το πρόγραμμα BAELL σας προετοιμάζει 
για να αποκτήσετε επαγγελματική 
πιστοποίηση διαπιστευμένη από το 
Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) 
στη διδασκαλία των Αγγλικών με 
το Advanced Diploma in TESOL 
(επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Επαγγελματικών Προσόντων – EQF). 

Διαπίστευση TESOL
Το προπτυχιακό στην Αγγλική Γλώσσα 
και Φιλολογία είναι το μοναδικό στην 
Ελλάδα που εμπεριέχει διαπιστευμένο 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 
Αγγλικής Γλώσσας σε Ομιλητές 
Άλλων Γλωσσών-TESOL από το 
Commission on English Language 
Program Accreditation (CEA). Το CEA 
αναγνωρίζεται από το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ως 
εθνική υπηρεσία διαπίστευσης για 
προγράμματα και ιδρύματα που 
διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα.



Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα,

Tηλ: 210 3680950
info@haec.gr
www.haec.gr

 www.facebook.com/HellenicAmericanCollege 

Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν δεκτούς 
σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, 
ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και 
δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University 
ελέγχονται θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση 
της Αρχής Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πολιτείας του Νιου 
Χαμσάιρ που πλέον ονομάζεται Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

To Hellenic American University είναι πιστοποιημένο 
από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE).

Το Hellenic American College προσφέρει αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Hellenic American University (New Hampshire, USA). Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν 
το πτυχίο τους απευθείας από το Hellenic American University.


