ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ PIERCE 2014
Το PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος συγχαίρει τους αποφοίτους του
2014 για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Ελλάδος και του εξωτερικού. Τα θεαματικά αποτελέσματα στις εξετάσεις
επιβεβαιώνουν την εκπαιδευτική πρωτοπορία του PIERCE, αναδεικνύουν το
δυναμικό των καθηγητών του και γεμίζουν χαρά και υπερηφάνεια την
οικογένεια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
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100 πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (ποσοστό 98%). Οι 96 από τους
100 εισάγονται σε Α.Ε.Ι. (96%) και μάλιστα από αυτούς, το 70% πέτυχε σε
κορυφαίες σχολές της Αθήνας και του Πειραιά. Ενδεικτικά, 3 μαθητές μας θα
φοιτήσουν στην Ιατρική Αθηνών, 1 στην Οδοντιατρική και 1 στη
Φαρμακευτική Αθηνών, 11 θα φοιτήσουν στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και άλλοι 7 στη Νομική Αθηνών.
Οι απόφοιτοι του PIERCE έχουν επίσης την ευκαιρία να αναζητήσουν
επιλογές σπουδών στο εξωτερικό και, μάλιστα, ορισμένοι με πλήρη ή μερική
υποτροφία. Σε αυτό το πλαίσιο, 10 μαθητές μας θα φοιτήσουν σε
πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος, όπως το New York University Abu
Dhabi,

το

University

of

Florida,

τοUniversity

of

Waterloo, το University of Bristol, το University of Bath, το University
of York, τοUniversity of Stirling και το University of the Highlands
and Islands.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου, ως νέοι φοιτητές, θα
διαπρέψουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που επέλεξαν και θα συνεχίσουν
την
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παράδοση

του
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κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς και σε κάθε επαγγελματικό κλάδο και
δραστηριότητα.
Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία !!!
Κατάσταση των επιτυχόντων και Αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα
30% ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το 30% των αποφοίτων του
PIERCE του 2014 έχει Βαθμό Πρόσβασης "Άριστα" δηλαδή από 18 έως
20. Το ποσοστό αυτό, που είναι τριπλάσιο του αντίστοιχου πανελλαδικού

(9,5%), σημαίνει ότι το 1/3 των αποφοίτων μας συγκεντρώνουν πάνω από
18.000 μόρια και θα εισαχθούν σε κορυφαίες σχολές των Α.Ε.Ι.
Ξεχωριστή αναφορά θα πρέπει να γίνει στο εξαιρετικά μικρό ποσοστό
μαθητών μας που συγκέντρωσαν Βαθμό Πρόσβασης μικρότερο του 10 (3%
στο PIERCE σε σύγκριση με το 30,5% σε εθνικό επίπεδο).

Δείτε, αναλυτικά, τις επιδόσεις των αποφοίτων μας στις Πανελλαδικές
εξετάσεις, για κάθε μάθημα ξεχωριστά, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
ποσοστά σε εθνικό επίπεδο.
Η Διοίκηση και οι καθηγητές του PIERCE συγχαίρουμε τους αποφοίτους του
2014 και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές τους!

