Προπτυχιακό
πρόγραμμα στη Μηχανική
Ως προπτυχιακός φοιτητής στη σχολή Μηχανικών του Hellenic
American University θα αποκτήσεις ολοκληρωμένες γνώσεις σε
θεμελιώδεις τομείς της Μηχανικής αλλά και τις ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Στο τελευταίο έτος
σπουδών θα αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις σε μια σειρά
τομέων όπως συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά
κυκλώματα και συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Ταυτόχρονα
με την κατάρτισή σου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, θα έχεις
την ευκαιρία να εμπλουτίσεις τα προσόντα σου και τις μη
τεχνικές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας,
όπως: γραπτή και προφορική επικοινωνία, διαχείριση έργου,
κριτική σκέψη και έρευνα.

Personal. Engaging. Rewarding.

Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Μηχανική
Γνώση μέσα από την πράξη
Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση στη
Μηχανική είναι πρακτική. Πάνω από το
70% των μαθημάτων είναι εργαστηριακά:
περιλαμβάνουν εργασίες, προσομοιώσεις
και έργα που πραγματοποιούνται και
ολοκληρώνονται μέσα στα εργαστήρια. Εκεί
θα μάθεις πώς να αξιοποιείς προηγμένα
εργαλεία προσομοίωσης, όπως αυτά που
χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες του κλάδου,
αλλά και να σχεδιάζεις, υλοποιείς και
αξιολογείς τα συστήματα ή/και κυκλώματα
που εσύ θα αναπτύξεις.

Δεν έχεις αποφασίσει ακόμη τομέα
εξειδίκευσης;
Κανένα πρόβλημα! Δεν χρειάζεται να
αποφασίσεις πριν ξεκινήσεις τις σπουδές
σου. Τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος
παρέχουν ισχυρά θεμέλια σε βασικές γνώσεις
μηχανικής, μαθηματικών και φυσικών
επιστημών, ώστε στη συνέχεια να μπορείς
να επιλέξεις, για τα δύο επόμενα έτη, είτε
μία εξειδίκευση από εκείνες που προσφέρει
το Hellenic American University είτε άλλη
εξειδίκευση σε άλλο πανεπιστήμιο του
εξωτερικού.

μαθήματα κατά τις απογευματινές ώρες ή και
ηλεκτρονικά (online). Χάρη στα ολιγομελή
τμήματα και τον σεμιναριακό χαρακτήρα
των μαθημάτων, το διδακτικό προσωπικό
ανταποκρίνεται στις ατομικές σου ανάγκες
και σου δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξεις τα
προσωπικά σου ταλέντα και ισχυρά σημεία.

Επιλογή 2 + 2 έτη: Ξεκίνησε στην Ελλάδα,
ολοκλήρωσε στην Αμερική

τεχνικού/τεχνολογικού εξοπλισμού, σύνταξη
τεχνικών κειμένων, προφορική παρουσίαση
τεχνολογικών θεμάτων
• Συνδυάσεις το πτυχίο σου με δευτερεύουσα
ειδικότητα (minor) στα Δίκτυα Υπολογιστών,
αποκτώντας πιστοποίηση Μηχανικού
Δικτύων Cisco
• Αναπτύξεις δεξιότητες διαχείρισης έργου
και έρευνας

• Υποβάλεις αίτηση συμμετοχής στο
Αφού ολοκληρώσεις επιτυχώς τα δύο πρώτα
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε νεοφυείς
έτη σπουδών στην Ηλεκτρολογία-Μηχανική
εταιρείες και εταιρείες τεχνολογίας
στο Hellenic American University στην
• Συμμετάσχεις (στο τελευταίο έτος των
Αθήνα, μπορείς, εφόσον το επιθυμείς, να
σπουδών σου και σε συνεργασία με τους
φοιτήσεις κατά τα δύο επόμενα έτη ως το
καθηγητές σου) σε ερευνητικά προγράμματα
πτυχίο σου στο University of New Hampshire
σε τομείς όπως: συνεργατικά ασύρματα
στις ΗΠΑ.
δίκτυα, ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές
και έξυπνα συστήματα μεταφορών

Ξεκίνησε την καριέρα σου ενώ ακόμα
σπουδάζεις!

Ως φοιτητής του Προπτυχιακού
Προγράμματος στη Μηχανική (BSE) έχεις την
ευκαιρία να:
• Αποκτήσεις εμπειρία και αυτοπεποίθηση στη
διαχείριση οποιασδήποτε επικοινωνίας που
άπτεται της Μηχανικής, όπως: πωλήσεις

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ατομικές
σου ανάγκες
Εάν εργάζεσαι παράλληλα με τις σπουδές
σου, μπορείς να παρακολουθήσεις

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

Hellenic American College

Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα
www.haec.gr • 210 3680950
info@haec.gr
www.facebook.com/HellenicAmericanCollege

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.

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.

