
Μονοετές πρόγραμμα 
που σας παρέχει άρτια 
προετοιμασία για να 
εισέλθετε στον χώρο 
της διερμηνείας ως 
επαγγελματίας διερμηνέας 
συνεδρίων.



PROGRAM AT A GLANCE
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

στη Διερμηνεία Συνεδρίων 

συνδυάζει στέρεες βάσεις 

στη θεωρία της Διερμηνείας 

και 300 ώρες πρακτικής 

άσκησης στην ταυτόχρονη και 

διαδοχική διερμηνεία και από 

κειμένου μετάφραση (sight 

translation), από τα Αγγλικά 

στα Ελληνικά και αντίστροφα. 

Το ήμισυ των εκπαιδευτικών 

ωρών διεξάγεται στο 

Εργαστήριο Διερμηνείας μας, 

το οποίο είναι εξοπλισμένο με 

καμπίνες διερμηνείας.



PROGRAM AT A GLANCE
Βασικά Χαρακτηριστικά

του Προγράμματος
Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

1 έτος πλήρους φοίτησης 
2 έτη μερικής φοίτησης

Αγγλικά 11+Πτυχιακή Εργασία Φυσική παρουσία  
στην τάξη

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Μαθαίνετε Διερμηνεία Συνεδρίων ακριβώς όπως αυτή ασκείται σήμερα επαγγελματικά  
– και με την καθοδήγηση πολύπειρων επαγγελματιών διερμηνέων.

Έμφαση στην Πράξη Πραγματοποιείτε 300 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στην ταυτόχρονη και διαδοχική 

διερμηνεία και από κειμένου μετάφραση (sight translation). Το 50% της εκπαίδευσης γίνεται 

σε καμπίνες διερμηνείας. Επιπλέον αποκομίζετε εμπειρία διερμηνείας υπό πραγματικές 

συνθήκες μέσα από τουλάχιστον 5 προσομοιώσεις συνεδρίων, οι οποίες συχνά βασίζονται 

σε υλικό προετοιμασίας που έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευτές σας σε πραγματικές 

αναθέσεις τους. Θα παρέχετε υπηρεσίες διερμηνείας σε συνέδρια, εκδηλώσεις και φεστιβάλ.

Κορυφαίοι Διδάσκοντες Στο πρόγραμμα διδάσκει μια ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σημαντικά διεθνή συνέδρια και φεστιβάλ, στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, πρεσβείες 

και διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.

Πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης Το πρόγραμμα συμμορφώνεται προς τις εκπαιδευτικές συστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης 

Διερμηνείας (SCIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα MACI, θα είστε σε θέση να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό διαπίστευσης 

διερμηνέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σφαιρική Κατάρτιση Εξασκείστε και στα τρία κύρια είδη της διερμηνείας συνεδρίων, από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 

και αντίστροφα. Το υλικό που επεξεργάζεστε καλύπτει ευρεία ποικιλία αντικειμένων –διεθνή και 

ευρωπαϊκή πολιτική, επιχειρήσεις και οικονομία, δίκαιο, ιατρική– και σε ευρεία ποικιλία μορφών. 

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

τμήματα, απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τις 

ευκαιρίες να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.



Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα MACI  
πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο  

τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:   

• Πτυχίο από αναγνωρισμένο κολέγιο  
ή πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου  

τουλάχιστον B (3,0)

• Αποδεικτικό γνώσης των Αγγλικών,  
εάν δεν είναι η μητρική σας γλώσσα

• Αποδεικτικό γνώσης των Ελληνικών,  
εάν δεν είναι η μητρική σας γλώσσα

• Μια εξέταση, στην οποία ο υποψήφιος καλείται  
να μεταφράσει προφορικά ένα κείμενο  

στα γραμμένο στη γλώσσα-πηγή  
απευθείας στη γλώσσα-στόχο.

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 τον Διευθυντή
του Προγράμματος

Πέτρος Ρωμαίος
Υποψήφιοι σπουδαστές συχνά ρωτάνε τι χρειάζεται ώστε να μπορεί κανείς να διερμηνεύει ταυτόχρονα 
χωρίς καθυστέρηση κι αν πράγματι αυτό είναι εφικτό. Τους δείχνουμε ότι είναι εφικτό και τους εξοπλίζουμε 
με τις τεχνικές και τις δεξιότητες για να το καταφέρουν. Οι σπουδαστές αποκτούν εμπειρία στη διερμηνεία σε 
πραγματικά σενάρια εργασίας συμμετέχοντας σε πραγματικά συνέδρια και σε προσομοιώσεις συνεδρίων 
που διοργανώνουμε για αυτούς.

Βλέπουμε τους φοιτητές μας ως κάποιου είδους μαραθωνοδρόμους. Ως δρομέας και επαγγελματίας 
διερμηνέας συνεδρίων, θα σας βοηθήσω να πλοηγηθείτε σε αυτόν τον απαιτητικό αλλά και απολαυστικό 
κλάδο. Θα αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στη διερμηνεία, την ικανότητά σας να προετοιμάζεστε για το 
αναπάντεχο, αλλά και… τις αντοχές σας!



OVERVIEW

Σεμινάριο  Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού:

Introduction to Interpretation Theory

Introduction to Interpretation 

Practice

Consecutive Interpretation I, II, III

Summarizing for Interpretation

Simultaneous Interpretation I, II, III

Introduction to International 

Organizations

Use of English in EU Interpretation 

Το σεμινάριο σάς δίνει τη 

δυνατότητα να εμβαθύνετε σε 

επίκαιρες πτυχές του κλάδου 

της διερμηνείας. Η επιμέρους 

θεματολογία ενδέχεται να αλλάζει 

από έτος σε έτος, ανάλογα με το 

διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό 

και τα ενδιαφέροντα των 

σπουδαστών.

Συνοπτική Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού  
στη Διερμηνεία Συνεδρίων

Τα υποχρεωτικά μαθήματα σας εφοδιάζουν με τις απαραίτητες βάσεις στη διερμηνεία, παρέχοντάς 
σας το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο καθώς και τα ερευνητικά εργαλεία του κλάδου. Μέσω 
της πρακτικής άσκησης αποκτάτε τις πρόσθετες δεξιότητες για να πραγματοποιείτε αποτελεσματικά 
διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ανάμεσα στην «ενεργητική» και «παθητική» σας γλώσσα. 
Επιπλέον εξασκείστε εκτενώς στη χρήση των πόρων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι 
διερμηνείς στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.



Ως πιστοποιημένη μεταφράστρια 
αλλά αυτοδίδακτη διερμηνέας 
απασχολούμενη στα δικαστικό 
σύστημα για λογαριασμό του δημοσίου, 
αποφάσισα να παρακολουθήσω 
το MACI για να μάθω τις μεθόδους 
και τεχνικές διερμηνείας που 
θα μου επέτρεπαν να είμαι πιο 
αποτελεσματική στη δουλειά μου. Το 
πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πλήρως 
στις προσδοκίες μου. Με προετοίμασε 
άρτια για την εργασία μου σε επίσημες 
δομές όπως διεθνείς συναντήσεις 
και συνέδρια υψηλού επιπέδου. 
Και οι διδάσκοντες ήταν μια ομάδα 
εξειδικευμένων εκπαιδευτών, όλοι 
τους επαγγελματίες διερμηνείς, οι 
οποίοι δεν μας μεταλαμπάδευσαν 
απλώς τις γνώσεις τους, αλλά μας 
ενστάλαξαν και μια ισχυρή αίσθηση 
πειθαρχίας, αυτοπεποίθησης και 
επαγγελματισμού. Το συνιστώ 
ανεπιφύλακτα.

Χαρά Κατσαρέλια, MACI ’20 
Μεταφράστρια-ΔιερμηνέαςCAREER PATHS

Τι Λένε Φοιτητές του Προγράμματος
Ένα άψογα σχεδιασμένο πρόγραμμα ώστε 
να αποκτούν οι φοιτητές σε βάθος γνώση 
του πεδίου της Διερμηνείας Συνεδρίων. 
Για μένα, ένα από τα κορυφαία στοιχεία 
του προγράμματος είναι ασφαλώς οι 
Προσομοιώσεις Συνεδρίων (Mock 
Conferences), όπου συμμετέχουν 
ενεργοί επαγγελματίες διερμηνείς οι 
οποίοι μοιράζονται γενναιόδωρα με τους 
φοιτητές τις γλωσσικές τους γνώσεις και 
την πλούσια πείρα που έχουν αποκτήσει 
στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του 
κλάδου.

Είμαι πολύ ευτυχής που φοιτώ στο 
πρόγραμμα και αισθάνομαι μεγάλη 
ευγνωμοσύνη για όλη την υποστήριξη 
και την καθοδήγηση που έχω λάβει για 
την ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου 
εξέλιξη.

Αναμφίβολα θα συνιστούσα αυτό το 
πρόγραμμα σε όλους τους επίδοξους 
διερμηνείς που παίρνουν στα σοβαρά 
τις σπουδές τους και την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη.

Κατερίνα Παπαμάρκου, MACI ’20 
Μεταφράστρια-Διερμηνέας



The M.A. in Conference Interpreting (MACI) Program is perfectly designed to provide students with an in-depth knowledge of the Conference Interpreting field.

For me, a highlight of the program would definitely be the Mock Conferences, delivered by professional, practicing interpreters who generously provide their language-specific insight, as 
well as their experience acquired within today’s working environment.

I am more than happy to be a student in the MA in Conference Interpreting and I feel deeply grateful for all the support and mentoring I have been offered for my academic and professional 
development. 

I would definitely recommend this program to all aspiring interpreters who are serious about both their studies and their professional growth.

Katerina Papamarkou, MACI ‘20, Translator-Interpreter

CAREER PATHS

Σχεδόν το 95% των αποφοίτων του 

προγράμματος MACI εργάζονται ως 

μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, 

οι περισσότεροι σε τομείς συναφείς 

με τις σπουδές τους.* Απόφοιτοί μας 

εργάζονται μεταξύ άλλων ως: 

• Freelance διερμηνείς 

• Μεταφραστές

• Επαγγελματίες του μάρκετινγκ 

• Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

• Δημοσιογράφοι 

•  Διοικητικοί υπάλληλοι σε 

διαπολιτισμικές και άλλες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

•  Εκπαιδευτικοί της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης

Επιπλέον οι απόφοιτοι του προγράμματος 

MACI μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως 

κοινοτικοί διερμηνείς, συνοδοί διερμηνείς 

ή ξεναγοί.

 *Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 82% των 
αποφοίτων του προγράμματος MACI, για τους 
οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από 
την έρευνα Hellenic American College Alumni 
Employment Survey 2018.

Εμπειρία Πεδίου
Αποκτάτε προσωπική πείρα και 

πρωτογενή κατανόηση του πώς 

εργάζεται ένας διερμηνέας συνεδρίων 

παρακολουθώντας τον από κοντά 

κατά τη διάρκεια της παροχής των 

υπηρεσιών του σε πραγματικά 

συνέδρια.

Πείρα στη Διερμηνεία
Αποκτάτε προϋπηρεσία ως διερμηνέας 

παρέχοντας υπηρεσίες pro bono 

σε συνέδρια και συναντήσεις μη 

κυβερνητικών οργανώσεων με 

τις οποίες συνεργάζεται τακτικά το 

πρόγραμμα MACI. 

Δικτύωση
Aρχίζετε να χτίζετε το δικό σας δίκτυο 

επαγγελματικών επαφών μέσω της 

συμμετοχής σας σε σεμινάρια και 

διασκέψεις του κλάδου. 

Επαγγελματικές Ενώσεις
Ως απόφοιτος του προγράμματος 

MACI θα μπορείτε να γίνετε μέλος του 

Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων 

Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.), του μόνου 

επαγγελματικού συλλόγου διερμηνέων 

που είναι διαπιστευμένος από τα 

ελληνικά δικαστήρια.

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Επαγγελματικές 
Ευκαιρίες



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.


