
 

Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής 

Γλώσσας Μεταπτυχιακών 

Όταν υποβάλετε αίτηση εισαγωγής και η μητρική σας γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, θα 
χρειαστεί να καταθέσετε ένα από τα κάτωθι αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Αγγλικής: 

• Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ιδρύματος όπου, κατά τη φοίτηση, η 
γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική 

• TOEFL – με ελάχιστη βαθμολογία 90 (iBT) 
• TOEIC με ελάχιστη βαθμολογία 850 
• Michigan English Language Assessment (MELAB) – με ελάχιστη βαθμολογία 81 
• Πιστοποιητικό Proficiency in English του University of Michigan (ECPE) 
• Πιστοποιητικό Proficiency in English του University of Cambridge (CPE) 
• International English Language Testing System (IELTS) score of 6.5 
• Άλλα αποδεικτικά θα εξετάζονται κατά περίπτωση. 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για το Μεταπτυχιακό στη Διερμηνεία Συνεδρίων (MACI) και το 
Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση (ΜΑΤ) θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

Aποδεικτικά επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας για τους υποψήφιους σπουδαστές που τα 
Ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, περιλαμβάνουν: 

• Ισοδύναμο πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής Γλώσσας 
• Άλλο αποδεικτικό επάρκειας της γλώσσας θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Εισαγωγικές εξετάσεις 

Για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετάφρασης (ΜΑΤ) θα ζητηθεί από τους 
υποψηφίους που δεν διαθέτουν υπόβαθρο στη Γλωσσολογία, την Αγγλική Γλώσσα και 
Φιλολογία ή την Μετάφραση/Διερμηνεία, να συμμετάσχουν σε γραπτές εισαγωγικές 
εξετάσεις αξιολόγησης της μεταφραστική τους ικανότητας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές 
καλούνται να μεταφράσουν ένα κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα εντός 
δύο ωρών. Το κείμενο είναι έκτασης περίπου 300 λέξεων με χρήση λεξικών. 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για το Μεταπτυχιακό Διερμηνείας Συνεδρίων (MACI) που δεν 
επιδεικνύουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 
καλούνται να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν προφορική 
μετάφραση ενός κειμένου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό φυλάσσονται σε δύο αντίτυπα (ένα στο 
Hellenic American College και ένα στο Hellenic American University) και δεν 
επιστρέφονται στον υποψήφιο σπουδαστή. 


