Ευκαιρίες για πανεπιστηµιακές σπουδές στις ΗΠΑ
«Πέρσι, 22 Κύπριοι άρχισαν τις πτυχιακές τους σπουδές τους στις ΗΠΑ εξασφαλίζοντας
περισσότερα από $2 εκ. σε υποτροφίες από Αµερικανικά πανεπιστήµια».
* Της Καθλήν Αν Ντόχερτυ
Στον ενάµιση χρόνο που είµαι Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο έχω ταξιδέψει σε όλο το νησί.
Ανεξάρτητα του πού πηγαίνω, επισκέψεις σε ιστορικά αξιοθέατα, πεζοπορία στα βουνά,
απόλαυση των παραλιών,είτε µιλώντας σε εκδηλώσεις, ή κουβεντιάζοντας µε απλούς
ανθρώπους, συναντώ Κύπριους που σπούδασαν σε πανεπιστήµια στις Ηνωµένες Πολιτείες και
θέλουν να στείλουν και τα παιδιά τους εκεί. Ειλικρινά, ο αριθµός τους είναι εκπληκτικός
δεδοµένου του µεγέθους του πληθυσµού εδώ.
Φυσικά, ο αριθµός δεν είναι τυχαίος. Κατά τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες, η κυβέρνηση των
Ηνωµένων Πολιτειών έχει δαπανήσει περισσότερα από $500 εκατοµµύρια στην Κύπρο για
υποτροφίες, για την ενδυνάµωση δικοινοτικών δεσµών, και την προώθηση της καινοτοµίας και
της επιχειρηµατικότητας στον ιδιωτικό τοµέα. Κατά την περίοδο αυτή, περισσότεροι από 2500
Κύπριοι έχουν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να σπουδάσουν σε αµερικανικά κολέγια και
πανεπιστήµια µέσω των προγραµµάτων CASP και Fulbright. Και χιλιάδες άλλοι σπούδασαν µε
δικά τους µέσα. Σε όλους δόθηκε η ευκαιρία να δουν διάφορα µέρη των ΗΠΑ, από τη Βοστώνη
στη Νέα Ορλεάνη, από το Μπέρκλυ στο Μέµφις, να γνωρίσουν Αµερικανούς από όλα τα
κοινωνικά στρώµατα και να µάθουν τις καλύτερες πρακτικές στους τοµείς τους.
Αυτή η κληρονοµιά έχει οικοδοµήσει εµπιστοσύνη και φιλία µεταξύ Κυπρίων και Αµερικανών,
και αυτό έχει βοηθήσει να εκπαιδεύσει πρωτεργάτες στον ακαδηµαϊκό τοµέα , καθώς και στην
επιστήµη, στις επιχειρήσεις, το δίκαιο, την κυβέρνηση και άλλους τοµείς, οι οποίοι συνεχίζουν
να συµβάλλουν στην πρόοδο του νησιού. Κτίζουν ένα ισχυρό θεµέλιο για τη µελλοντική
ευηµερία. Είµαστε πολύ περήφανοι για την κληρονοµιά της εκπαιδευτικής αριστείας και της
αµοιβαίας κατανόησης που έχει ακµάσει για περισσότερα από 50 χρόνια στην Κύπρο.
Θέλω να διαβεβαιώσω τους Κύπριους ότι ευκαιρίες για σπουδές στις ΗΠΑ εξακολουθούν να
υπάρχουν και σας ενθαρρύνω να τις χρησιµοποιήσετε. Παρ’ όλο που δεν έχουµε πλέον τη
διµερή Επιτροπή Φούλµπραϊτ που προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές, εξακολουθούµε να έχουµε
ένα πρόγραµµα Φούλµπραϊτ στην Πρεσβεία που φέρνει Αµερικανούς εδώ για ακαδηµαϊκή και
πολιτιστική ανταλλαγή και εξακολουθούµε να στέλλουµε Κύπριους ακαδηµαϊκούς για έρευνα
και διδασκαλικές ευκαιρίες στις ΗΠΑ. Μέσω του Φούλµπραϊτ, Αµερικανοί ερευνητές και
ειδικοί έρχονται να εργαστούν µε διάφορα Κυπριακά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και να
οικοδοµήσουν συνεργασίες και προγράµµατα µε αντίστοιχα Αµερικανικά.
Αν είσαι µαθητής και θέλεις να σπουδάσεις στις ΗΠΑ, ή γονιός µαθητή, υπάρχουν πολλοί
τρόποι να χρηµατοδοτήσεις τις σπουδές σου. Το Αµερικανικό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης
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είναι πολύπλοκο, ακόµα και για Αµερικανούς. Υπάρχουν περισσότερα από 4500
(πανεπιστηµιακά) ιδρύµατα από τα οποία µπορεί να επιλέξει κάποιος. Και σε αντίθεση µε τις
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ δεν πληρώνουν για την πανεπιστηµιακή µόρφωση
όλων των πολιτών τους. Όµως, σχεδόν όλα τα κολέγια και πανεπιστήµια προσφέρουν
υποτροφίες και πολλά από αυτά θέλουν ιδιαίτερα να προσελκύσουν ξένους φοιτητές µε
χρηµατικά βραβεία, αθλητικές υποτροφίες και άλλα κίνητρα. Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες
ιδιωτικοί οργανισµοί που βοηθούν φοιτητές να πληρώσουν για την µόρφωσή τους.
Πώς να διαλέξεις ποιό Αµερικανικό πανεπιστήµιο ταιράζει καλύτερα στα ενδιαφέροντά σου, ή
του παιδιού σου; Πού µπορείς να βρεις αυτές τις πηγές χρηµάτων; Το γραφείο EducationUSA,
που βρίσκεται στο κέντρο Φούλµπραϊτ στη Λευκωσία είναι το καλύτερο µέρος να αρχίσεις. Οι
έµπειροι και εκπαιδευµένοι εκπαιδευτικοί σύµβουλοι θα σου δώσουν αντικειµενικές και έγκυρες
πληροφορίες και συµβουλές σε οποιοδήποτε σκέφεται να σπουδάσει ή να κάνει έρευνα στις
ΗΠΑ. Μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τη διαδικασία αίτησης σε Αµερικανικά πανεπιστήµια.
Και µπορούν να σας εξοικονοµήσουν χρήµατα. Μέσω των προσπαθειών τους πέρσι, 22 Κύπριοι
άρχισαν τις πτυχιακές τους σπουδές τους στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εξασφάλισαν περισσότερα
από $2 εκατοµµύρια σε υποτροφίες από πανεπιστήµια των ΗΠΑ.
Γνωρίζουµε ότι οι Κύπριοι φοιτητές έχουν πολλές επιλογές για τις σπουδές τους. Η ίδια η
Κύπρος έχει κάποια εξαιρετικά πανεπιστήµια, όπως βέβαια και η Ευρώπη. Θα ήθελα, όµως, να
αναδείξω µερικά από τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα του Αµερικανικού πτυχίου.
Πρώτον, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της παγκόσµιας αξιολόγησης: σύµφωνα µε
πρόσφατη µελέτη, έχουµε τα 16 από τα 20 και 49 από τα 100 καλύτερα πανεπιστήµια στον
κόσµο. Ενδιαφέρεσαι για Αεροδιαστηµική,
Τεχνητή νοηµοσύνη και Ροµποτική, Γλώσσα και Γλωσσολογία, Μηχανική υδρογονανθράκων
και µεταλλείων, Λογοτεχνία και Ποίηση, Animation και Τρισδιάστατο Σχεδιασµό; Υπάρχουν
εκατοντάδες τέτοια προγράµµατα - και πολλά άλλα - που προσφέρονται από πανεπιστήµια των
ΗΠΑ.
Δεύτερον, καλωσορίζουµε ξένους φοιτητές: ο αριθµός των ξένων φοιτητών σε Αµερικανικά
κολέγια και πανεπιστήµια ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο για πρώτη φορά κατά την ακαδηµαϊκή
περίοδο 2015-2016 και πέντε τοις εκατόν του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού είναι από το
εξωτερικό. Χαιρετίζουµε την πολυµορφία και πιστεύουµε ότι η καλύτερη εκπαίδευση για τους
Αµερικανούς, καθώς και ξένους φοιτητές-προέρχεται από τον πλούτο των διαφορετικών
αντιλήψεων και των συζητήσεων που γίνονται στις τάξεις και στις πανεπιστηµιουπόλεις.
Επιπλέον, τα περισσότερα πανεπιστήµια έχουν συµβούλους για ξένους φοιτητές που τους
βοηθούν να προσαρµοστούν στις Ηνωµένες Πολιτείες και να τους προσφέρουν εξατοµικευµένη
προσοχή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Τρίτον, µπορείς να βρεις ένα πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στα δικά σου συγκεκριµένα
ενδιαφέροντα. Ήδη ανέφερα ότι υπάρχουν περισσότερα από 4500 ιδρύµατα που προσφέρουν
διετή και τετραετή πτυχία. Δεδοµένου ότι δεν έχουµε ένα κεντρικό υπουργείο που καθορίζει το
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πρόγραµµα σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα κολέγια και τα πανεπιστήµια έχουν την
ελευθερία να καθορίσουν τι πρέπει να διδαχθεί και να προσαρµοστεί για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των φοιτητών και της αγοράς εργασίας. Αναγνωρισµένα ιδρύµατα διαπίστευσης
διασφαλίζουν ότι τα κολέγια και τα πανεπιστήµια διατηρούν κορυφαία ποιότητα.
Επιπλέον, σε πολλά από αυτά τα προγράµµατα οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν
πράγµατα παρά να µαθαίνουν µόνο γι’ αυτά. Πτυχιακοί φοιτητές συχνά κάνουν πρωτογενή
έρευνα που δηµοσιεύουν από κοινού µε τους καθηγητές τους. Πρακτική άσκηση είναι ευρέως
διαθέσιµη, έτσι ώστε να µπορείς να εργάζεσαι σε µια επαγγελµατική δουλειά στον τοµέα σου,
ενώ ακόµα είσαι φοιτητής. Τα µαθήµατα είναι διαδραστικά και οι καθηγητές προσβάσιµοι.
Μπορείς να πάρεις ολοκληρωµένη εκπαίδευση που θα σε προετοιµάσει για να πετύχεις στην
ανταγωνιστική, παγκόσµια αγορά εργασίας του αύριο.
Τέταρτον, θα δηµιουργήσεις διασυνδέσεις και ένα δίκτυο που καλύπτει ολόκληρο τον κόσµο και
διαρκεί µια ζωή. Λίγα πανεπιστήµια εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών θα σου προσφέρουν την
ευκαιρία να αναπτύξεις φιλίες και να µάθεις από συµφοιτητές σου από µέρη τόσο µακριά από
την Κύπρο, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και δεκάδες άλλες χώρες.
Πέµπτον, η φοιτητική ζωή σε ένα πανεπιστήµιο των ΗΠΑ είναι µια πολυδιάστατη εµπειρία. Οι
πανεπιστηµιουπόλεις µας µοιάζουν µε µικρές πόλεις: όχι µόνο έχουν εξαιρετικές βιβλιοθήκες
υπερσύγχρονα εργαστήρια και τεχνολογία, και καλά εκπαιδευµένους καθηγητές, αλλά έχουν
επίσης γυµναστήρια, αθλητικούς χώρους, µουσεία και αίθουσες συναυλιών. Οι φοιτητές
µπορούν να δοκιµάσουν διαφορετικά επαγγέλµατα εκεί, µπορεί να είναι δηµοσιογράφοι για την
εφηµερίδα, ή τον τηλεοπτικό σταθµό του πανεπιστηµίου, µπορεί να διευθύνουν έναν οργανισµό,
µπορούν να ανταγωνιστούν στον αθλητισµό, στη συζήτηση, τις τέχνες, την πολιτική. Αυτοί είναι
χώροι όχι µόνο για να µάθεις για ένα αντικείµενο, αλλά και να µάθεις για τον εαυτό σου, να
αναπτυχθείς προσωπικά και κοινωνικά.
Πολλοί Κύπριοι έχουν απολαύσει αυτή τη µοναδική εµπειρία κατά τις τελευταίες τέσσερεις µε
πέντε δεκαετίες και έχουν επωφεληθεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελµατικά. Ελπίζω ότι και
η νέα γενιά των Κυπρίων θα το κάνει.
* Η Καθλήν Αν Ντόχερτυ είναι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο
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