
Μονοετές πρόγραμμα 
που σας εφοδιάζει με τις 
αναλυτικές, γλωσσικές 
και τεχνικές δεξιότητες 
που χρειάζεστε για μια 
επιτυχημένη καριέρα στη 
μετάφραση και στην παροχή 
γλωσσικών υπηρεσιών.  



PROGRAM AT A GLANCE
Σπουδάζοντας στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Μετάφραση αποκτάτε 
στέρεη θεωρητική βάση και 
αποκομίζετε εκτεταμένη 
εμπειρία στη μετάφραση 
όλων των κυριότερων 
ειδών κειμένων – από τα 
επιχειρηματικά και τα νομικά 
κείμενα ως το περιεχόμενο 
για αναδυόμενους 
δημιουργικούς κλάδους. 
Επίσης εξασκείστε εκτενώς 
στη χρήση των τεχνολογιών 
που θα χρειαστείτε ως 
επαγγελματίες μεταφραστές, 
ανεξάρτητα από τον κλάδο 
της εξειδίκευσής σας.  



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 Με φυσική παρουσία  
στην τάξη ή Εξ αποστάσεως

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Μαθαίνετε Μετάφραση ακριβώς όπως αυτή ασκείται σήμερα, με την καθοδήγηση 
έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου  

Κορυφαίοι Διδάσκοντες Στο πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί του κλάδου της μετάφρασης και 

έμπειροι μεταφραστές που έχουν μεταφράσει πάνω από 1 εκατομμύριο λέξεις ο 

καθένας για ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς – και που ξέρουν τι 

χρειάζεστε για να γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά της μετάφρασης. 

Σύνδεση με την Αγορά Χάρη στις διασυνδέσεις με την τοπική μεταφραστική κοινότητα, τις επίσημες 

συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας του κλάδου και τους έμπειρους 

επαγγελματίες διδάσκοντες, το ΜΑΤ θα σας εφοδιάσει με τις δεξιότητες που 

αναζητούν σήμερα εργοδότες.

Πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης Το πρόγραμμα πληροί τις κατευθυντήριες γραμμές της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετάφρασης της Ε.Ε. για την κατάρτιση μεταφραστών.

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.

Μάθηση στην Πράξη Επωφελείστε από ερευνητικά και μεταφραστικά έργα και ευκαιρίες πρακτικής 

άσκησης και μαθητείας σε μεταφραστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

ώστε να αποκτήσετε πολύτιμη πείρα.



Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα MAT  
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο  

τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:    

• Πτυχίο από αναγνωρισμένο κολέγιο ή πανεπιστήμιο  
με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3,0)

• Αποδεικτικό γνώσης των Αγγλικών,  
αν τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα

• Αποδείκτικο επάρκειας στα Νέα Ελληνικά,  
αν τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα

• Υποψήφιοι που δε διαθέτουν υπόβαθρο  
στη γλωσσολογία, τη γλώσσα και λογοτεχνία ή  

τη μετάφραση/διερμηνεία, καλούνται να δώσουν 
 μια εισιτήρια εξέταση προκειμένου  

να διαπιστωθεί το αρχικό επίπεδο των 
μεταφραστικών δεξιοτήτων τους.

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 2021-22,  

περισσότερο από το 94% 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. 

Η Άποψη μίας Καθηγήτριας για το ΜΑΤ
Δρ. Θέμις Κανικλίδου

Δίνουμε στους φοιτητές μας ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η αμερικανική εκπαίδευση: φοιτητοκεντρική 
διδασκαλία, εξατομικευμένη προσοχή, ένα πρόγραμμα σπουδών που επαναξιολογείται συστηματικά και 
επικαιροποιείται ώστε να αντανακλά όλες τις μεταβολές και τάσεις του κλάδου. 

Ίσως απαιτούμε περισσότερη συμμετοχή απ’ ό,τι έχετε συνηθίσει. Και εδώ δίνουμε πολύ μεγαλύτερη 
έμφαση στην κριτική αξιολόγηση της δουλειάς σας, μια κρίσιμης σημασίας δεξιότητα για έναν 
μεταφραστή. Όμως είναι μια μετασχηματιστική εμπειρία αν είστε ανοιχτοί σε αυτή την προσέγγιση. Και 
απόδειξη είναι η επιτυχία των αποφοίτων μας στην εγχώρια και διεθνή μεταφραστική αγορά. 

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Μεταπτυχιακού στη Μετάφραση



Introduction to Translation Studies

Literary Translation

Introduction to Terminology

Translation Principles & Practices I

Professional Trends in Translation

Computer-Assisted Translation

Translation of EU Texts

Translation Principles & Practices II 

Business and Legal Translation 

Specialized Translation II

Audiovisual Translation 

Thesis

Γενική Κατεύθυνση

OVERVIEWΣυνοπτική Παρουσίαση  
του Μεταπτυχιακού στη Μετάφραση
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Mετάφραση χωρίζεται σε Γενική Κατεύθυνση και Κατεύθυνση 
Δημιουργικών Κλάδων. Κοινό και στις δύο κατευθύνσεις είναι ένα σύνολο 7 μαθημάτων κορμού 
που παρέχουν στέρεες βάσεις στις σπουδές εφαρμοσμένης μετάφρασης. 
Η Γενική Κατεύθυνση συμπληρώνεται από πρόσθετα μαθήματα στην εξειδικευμένη και 
γενική μετάφραση, ενώ η Κατεύθυνση Δημιουργικών Κλάδων περιλαμβάνει μαθήματα σε 
εξειδικευμένους τομείς, όπως η τοπικοποίηση (localization) ηλεκτρονικών παιχνιδιών και η 
οπτικοακουστική μετάφραση. Και στις δύο κατευθύνσεις, οι σπουδές ολοκληρώνονται με μια 
πτυχιακή εργασία (Thesis).

Introduction to Translation Studies

Literary Translation

Introduction to Terminology

Translation Principles & Practices I

Professional Trends in Translation

Computer-Assisted Translation

Translation of EU Texts

Audiovisual Translation I 

Gaming Localization

Translation & the Creative Industries

Audiovisual Translation II

Thesis

Κατεύθυνση Δημιουργικών Κλάδων



CAREER PATHS

Το πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες 
μου. Τα μαθήματα είναι πολύ καλά 
οργανωμένα και προπαρασκευασμένα. 
Περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία 
υλικού και παρέχουν τις απαραίτητες 
θεωρητικές βάσεις ακόμα και σε 
όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με 
το ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Οι 
διδάσκοντες και ο ακαδημαϊκός μου 
σύμβουλος είναι πάντα διαθέσιμοι για 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου και 
να με βοηθήσουν. 

Από επαγγελματική σκοπιά, το 
πρόγραμμα με βοηθά να αναπτύξω 
τις δεξιότητές μου στον γραπτό λόγο 
στα Αγγλικά, ενώ μου παρέχει σαφή 
καθοδήγηση και μεταφραστικές 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση 
καθημερινών επαγγελματικών 
ζητημάτων. Μπορώ ειλικρινά να πω 
ότι είναι μια εμπειρία που αξίζει τον 
κόπο και σίγουρα θα τη συνιστούσα σε 
όποιον ενδιαφέρεται για το επάγγελμα 
του μεταφραστή.

Ελένη Σβορώνου, MAT ’20, Lawyer

Οι σπουδές μου στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Master of Arts in 
Translation είναι μια εξαιρετική 
εμπειρία για μένα, καθώς μου 
παρέχει ένα άρτιο σύνολο δεξιοτήτων 
επαγγελματικής μετάφρασης. Οι 
καθηγητές που έχω γνωρίσει ως 
τώρα, με το πλούσιο ακαδημαϊκό 
υπόβαθρό τους και την εκτενή 
εργασιακή εμπειρία τους, έχουν 
σχεδιάσει προσεκτικά ένα πρόγραμμα 
που προσφέρει μια θεωρητική και 
πρακτική προσέγγιση της μετάφρασης 
που άλλαξε τον τρόπο σκέψης 
μου. Ο συνδυασμός των μεθόδων 
διδασκαλίας με τον ενθουσιασμό του 
διδακτικού προσωπικού καθιστούν την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
μια απολαυστική εμπειρία που θα 
παραμείνει μια από τις καλύτερες 
αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ σε 
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Χριστίνα Δημοπούλου, MAT ’20, Area 
Coordinator, Center for Examinations & 
Certifications, Hellenic American Union

Τι Λένε Φοιτητές του Προγράμματος



CAREER PATHS

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
ΜΑΤ συνεργάζονται με τη Μονάδα 
Ορολογικού Συντονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
ένα εν εξελίξει ερευνητικό έργο 
ορολογίας. Οι φοιτητές συμμετέχουν 
σε ένα πρότζεκτ που εμπλουτίζει τη 
μεγαλύτερη δημόσια διαθέσιμη βάση 
ορολογίας, κάτι που έχει εξαιρετικά 
θετική επίδραση στη μαθησιακή τους 
διαδικασία.

Σπουδάζοντας στο πρόγραμμα 
ΜΑΤ σχηματίζετε σαφή εικόνα της 
μεταφραστικής αγοράς μέσα από 
ομιλίες που δίνουν διαχειριστές 
έργων και επαγγελματίες μεταφραστές 
από μεταφραστικές εταιρείες όπως 
η PASPARTU και εταιρείες του 
οπτικοακουστικού κλάδου.

Το Hellenic American University είναι 
επίσημος συνεργάτης κορυφαίων 
εταιρειών μεταφραστικών τεχνολογιών, 
όπως η SDL Technologies και η 
SubtitleNEXT. 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Συνεργασίες & 
ερευνητικές ευκαιρίες 

Πάνω από το 95% των αποφοίτων 
μας εργάζονται ως μισθωτοί ή 
αυτοαπασχολούμενοι*. Οι περισσότεροι 
εργάζονται ως μεταφραστές, 
υποτιτλιστές ή μεταγλωττιστές, είτε 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως 
υπάλληλοι μεταφραστικών γραφείων 
και οπτικοακουστικών εταιρειών. Άλλοι 
απόφοιτοί μας εργάζονται μεταξύ άλλων 
ως:  

• Καθηγητές Αγγλικών

•  Copywriters και συντάκτες τεχνικών 
κειμένων

•  Διαχειριστές ψηφιακού περιεχομένου

•  Επιμελητές και διορθωτές κειμένων

•  Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

•  Εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επιπλέον οι απόφοιτοι του 
προγράμματος MAT μπορούν 
να σταδιοδρομήσουν ως ειδικοί 
τοπικοποίησης για διαφημιστικές 
εταιρείες ή για ιστοσελίδες, ξεναγοί, 
μετεπεξεργαστές μηχανικής μετάφρασης 
κ.ο.κ.

*Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 83% των 
αποφοίτων, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα από την έρευνα Hellenic American 
College Alumni Employment Survey 2018.



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.


