
New York College 

Educational Group 
Ένας σύγχρονος Εκπαιδευτικός Όμιλος  με 30 χρόνια παρουσίας 

Το New York College (NYC) μέσω των ακαδημαϊκών συνεργασιών του με αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά 

και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, προσφέρει υψηλής ποιότητας πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Το NYC, 

από το 1989 όταν ιδρύθηκε στην Αθήνα σε συνεργασία με το State University of New York, Empire State 

College, προσφέρει με συνέπεια και ευθύνη, πρωτοποριακές εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 

επαγγελματικές εξειδικεύσεις. 

Συνδυάζοντας την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τα πρότυπα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού 

συστήματος εκπαίδευσης, το New York College προετοιμάζει τους αυριανούς επιστήμονες και τα 

στελέχη επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν μια διεθνή οπτική και να επιτύχουν σε ένα παγκόσμιο 

περιβάλλον εργασίας. 

Τα πτυχία Bachelor, Master και PhD που αποκτώνται στο New York College από τα συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ) ως ισότιμα με τα πτυχία των 

Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα ίδια  επαγγελματικά δικαιώματα (www.minedu.gr). 

Ακαδημαϊκές συνεργασίες 
Το NEW YORK COLLEGE προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές 

σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από  διεθνούς κύρους  

Πανεπιστήμια, όπως το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης State University of New York- 

Empire State College, τα Βρετανικά University of Greenwich, University of Bolton, το Γαλλικό 

Universite  Toulouse 1 Capitole, το Αμερικάνικο National American University  και τo Πολυτεχνείο 

της Βάρνας (TUV). Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής αμερικανικού ή ευρωπαϊκού 

μοντέλου ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα πλήθος ειδικοτήτων με υψηλού κύρους  καθηγητές 

επιλεγμένους από τα ίδια τα Πανεπιστήμια. 

Η Διεθνής Διάσταση του Εκπαιδευτικού Ομίλου NYC 
1998: Το NYC ιδρύει το University of New York in Prague (UNYP) στη Δημοκρατία της Τσεχίας, το 

οποίο υπήρξε και το πρώτο ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναγνωρίστηκε από το 

Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρατίας της Τσεχίας. 

2001: Το NYC εγκαινιάζει το παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη. 

2002: Το NYC ιδρύει το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στα Τίρανα της Αλβανίας, University of New 

York Tirana (UNYT).  

https://nyc.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-undergraduate-degrees
https://nyc.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-undergraduate-degrees
https://nyc.gr/el/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://nyc.gr/el/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://nyc.gr/el/didaktoriko
https://nyc.gr/el/didaktoriko
http://www.minedu.gr/
http://www.minedu.gr/


Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον μας και η ποιότητα σπουδών 
Το NYC έχει πρωτοπορήσει στη δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. Ακαδημαϊκοί, 

διοικητικό προσωπικό και φοιτητές από πολλές χώρες του κόσμου εργάζονται και σπουδάζουν στον 

Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College. Στο NYC θεωρούμε τη διαφορετικότητα προνόμιο αφού ανοίγει 

νέους ορίζοντες στην γνώση, διανθίζει τις πολιτιστικές επαφές και πάνω απ’ όλα επιτρέπει στους 

σπουδαστές μας να ζήσουν την εμπειρία αυτής της πολυτισμικότητας, μια εμπειρία η οποία αποτελεί 

απαραίτητο εφόδιο για τον μελλοντικό πολίτη μιας παγκόσμιας κοινότητας. Το ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό του NYC είναι απόφοιτοι των καλύτερων πανεπιστημίων των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν εργασιακή 

και εκπαιδευτική εμπειρία, ενώ διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους από 

διακεκριμένα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 

Αναγνώριση 
Το New York College Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως κολλέγιο 

από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το 2010. Οι απόφοιτοι του NYC μπορούν 

να αποκτήσουν την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων τους από τα συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας 

(www.minedu.gov.gr). To NYC είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Συμβούλιο 

Πιστοποίησης (BAC) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, το University of New York 

in Prague και το University of New York Tirana είναι αναγνωρισμένα από τα Υπουργεία Παιδείας της 

χώρας τους. Το UNYP διαθέτει επιπλέον την πιστοποίηση IACBE (International Assembly for 

Collegiate Business Education), έναν από τους πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς πιστοποίησης 

ακαδημαϊκών προγραμμάτων Διοίκησης. Επίσης, το New York College στην Παγκόσμια Κατάταξη 

Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, είναι το 1ο ελληνικών συμφερόντων κολλέγιο (μετά από δυο ιστορικά και μη 

κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα), στην μελέτη που συνέταξε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ) του Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και παρουσιάστηκε στην 

Καθημερινή (αριθμός φύλου 29.810), επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, 

την ακαδημαϊκή φήμη και την απήχηση του New York College σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Εταιρική Ευθύνη 
Το New York College, μέλος του United Nations Global Compact, από το 2014, έχει θέσει την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη βασική προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του υποστηρίζοντας δράσεις φορέων 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το Global Compact Network Hellas είναι το Τοπικό Δίκτυο του 

Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC) στην Ελλάδα, 

και το New York College είναι ο μοναδικός Εκπαιδευτικός Όμιλος όπου είναι μέλος του. O απώτερος 

στόχος της Διοίκησης και των Στελεχών του New York College όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι η 

ενσωμάτωση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Κολλεγίου, όσο και στα προγράμματα Διά βίου Μάθησης και  Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων με 

σκοπό την εφαρμογή τους σε Ακαδημαϊκό και Επιχειρηματικό επίπεδο. 
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