Το κείµενο που ακολουθεί θα φανεί χρήσιµο σε εκείνους που
•
•
•

Ολοκλήρωσαν την διαδικασία των αιτήσεων σε αµερικάνικα πανεπιστήµια και αναµένουν
απαντήσεις.
Έχουν λάβει απαντήσεις και αναρωτιούνται ποιο είναι το επόµενο βήµα.
Έχουν κάνει την τελική τους επιλογή σχετικά µε τον προορισµό τους και αναρωτιούνται τι
αποµένει να κάνουν έως ότου ταξιδέψουν για την Αµερική.

Έγινε προσπάθεια να απευθύνεται το κείµενο σε όσον το δυνατότερο ευρύτερο κοινό, οπότε θα
φανεί χρήσιµο και σε παιδιά που δεν έγιναν δεκτά ειδικά στο GaTech. Σε αρκετά σηµεία όµως, οι
πληροφορίες αφορούν ειδικότερα το GaTech και ίσως να διαφέρουν σε κάτι σε σχέση µε τα όσα
ισχύουν σε άλλα πανεπιστήµια των Η.Π.Α.

Αφού στείλετε τις αιτήσεις
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, το ζήτηµα έχει φύγει από τα χέρια σας,
τουλάχιστον για αυτήν την χρονιά. Φυσικά, το άγχος και η ανησυχία είναι κάτι παραπάνω από
φυσιολογικά, αλλά η διαδικασία της αναµονής για τις απαντήσεις δεν θα γίνει λιγότερα
δυσβάσταχτη, όσες φορές και αν κοιτάξετε το inbox σας µέσα στη µέρα.
Σε κάθε περίπτωση, αν και κάθε πανεπιστήµιο έχει την δική του πολιτική σχετικά µε την
αποδοχή φοιτητών και την διαδικασία αποστολής απαντήσεων. Σε γενικές γραµµές δύο είναι οι πιο
διαδεδοµένες πολιτικές (περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική κάθε πανεπιστηµίου µπορείτε
να ζητήσετε από το Graduate Affairs Office του ή από κάποια αντίστοιχη υπηρεσία):
1. Rolling Admission: Ουσιαστικά, κάθε αίτηση εξετάζεται χωριστά και η απάντηση
αποστέλλεται εντός κάποιων εβδοµάδων από την στιγµή της αίτησης, ακόµη και πριν το συνολικό
deadline. Με άλλα λόγια, το πανεπιστήµιο δεν απαιτεί να γνωρίζει το σύνολο των αιτήσεων πριν
πάρει απόφαση για έναν υποψήφιο. Θεωρητικά, κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί ξεχωριστά, όµως
στην πράξη, αυτή η πολιτική δίνει προβάδισµα σε εκείνους που έκαναν αίτηση νωρίς, καθώς οι
ευκαιρίες για οικονοµική βοήθεια και άλλες παροχές µπορεί να έχουν εξαντληθεί εάν η εξέταση της
αίτησης ενός υποψηφίου γίνει αρκετά αργά. Συνεπώς, είναι προς το συµφέρον σας να κάνετε
αίτηση νωρίς σε ένα πανεπιστήµιο µε rolling admissions.
2. Flat deadline: Δεν εξετάζονται αιτήσεις πριν το deadline. Έτσι, όλοι οι υποψήφιοι
εξετάζονται επί ίσοις όροις. Αυτά τα πανεπιστήµια ίσως αργήσουν πιο πολύ να εκδώσουν απόφαση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Georgia Tech, µέχρι σήµερα, δεν έχει rolling admissions σε κανέναν
department.
Σε γενικές γραµµές, οι αποφάσεις θα έχουν παρθεί µέχρι και τις 15 Απριλίου για ένα µεγάλο
µέρος των πανεπιστηµίων. Στο ενδιάµεσο, είναι πιθανόν:
α. Να σας έχει αποσταλεί θετική απάντηση µε προσφορά για οικονοµική βοήθεια (για
περισσότερα για τα είδη οικονοµικής βοήθειας στο GaTech βλ. την αντίστοιχη παράγραφο). Σε
αυτήν την περίπτωση, το µόνο που οφείλετε να κάνετε είναι να απαντήσετε στην προσφορά, εντός
της προθεσµίας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία το offer
είναι conditional, δηλαδή σπουδάζετε ακόµη και σας ζητούν κάποιον βαθµό όταν αποφοιτήσετε.
Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν θα έχετε πρόβληµα να πάρετε αυτόν τον
βαθµό.
β. Να σας έχει αποσταλεί θετική απάντηση, χωρίς προσφορά οικονοµικής βοήθειας. Αυτό µπορεί
να σηµαίνει δύο πράγµατα: α) ότι δεν έχουν παρθεί ακόµη αποφάσεις για την οικονοµική
υποστήριξη των φοιτητών. Πολλά πανεπιστήµια αποφασίζουν ξεχωριστά για το ποιος θα πάρει ένα
τέτοιο πακέτο και έτσι τα offers έρχονται ξεχωριστά. β) ότι το πανεπιστήµιο δεν σας προσφέρει
οικονοµική βοήθεια. Είτε στην µία είτε στην άλλη περίπτωση, πρέπει να δράσετε. Καλό είναι να

επικοινωνήσετε µε κάποιον υπεύθυνο για τα admissions για να καταλάβετε εάν έχουν εξαντληθεί οι
πιθανότητες να πάρετε οικονοµική βοήθεια ή όχι. Επίσης, δεν θα ήταν κακή ιδέα να µιλήσετε µε
κάποιον καθηγητή από αυτούς που σας ενδιαφέρουν, τονίζοντας ότι ενώ έχετε γίνει δεκτοί, δεν
έχετε πάρει οικονοµική βοήθεια και αυτό είναι σηµαντικό για εσάς. Όπως σε κάθε περίπτωση, όταν
επικοινωνείτε µε κάποιον καθηγητή, καλό είναι να αποδείξετε ότι έχετε κοινά ενδιαφέρονται και
ότι για αυτόν κάνατε αίτηση στο πανεπιστήµιο. Ένα CV και µία περιγραφή των ενδιαφερόντων σας
θα βοηθήσει. Οι καθηγητές τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για φοιτητές που έχουν γίνει
ήδη δεκτοί από ότι για φοιτητές που απλά εκδηλώνουν ενδιαφέρον πριν να στείλουν την αίτηση,
και για αυτό είναι πιθανότερο να σας απαντήσουν. Όπως πάντα, βέβαια, µην το θεωρήσετε απίθανο
να µην λάβετε καν απάντηση.
γ. Να σας ζητηθεί να περάσετε από συνέντευξη, είτε για να γίνετε δεκτοί είτε για να λάβετε
οικονοµική βοήθεια από κάποιο lab/ καθηγητή είτε και τα δύο. Συχνά αυτό γίνεται µέσω skype, και
µπορεί να κυµαίνεται από µία απλή τυπική συνέντευξη για να έχει µία πιο προσωπική επαφή µε
εσάς ο καθηγητής µέχρι µία πιο απαιτητική και συγκεκριµένων απαιτήσεων συζήτηση. Σε κάθε
περίπτωση, η προσφορά θα µετατραπεί σε θετική/ αρνητική απάντηση µετά την συνέντευξη.
δ. Να είστε waitlisted (σε λίστα αναµονής). Αυτό σηµαίνει ότι ανήκετε σε ένα σύνολο ατόµων
που ήταν κοντά στο να γίνουν δεκτοί αλλά έχασαν την θετική απάντηση για λίγες θέσεις. Σε αυτήν
την περίπτωση, το πανεπιστήµιο σας ενηµερώνει ότι είναι πιθανόν να ελευθερωθούν θέσεις λόγω
αρνητικών απαντήσεων από άλλους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί, οπότε το offer θα
µετατραπεί σε θετικό. Όµως, δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό θα συµβεί. Επίσης, σε γενικές γραµµές,
θα σας δώσουν µία τελική απάντηση αρκετά αργά, ίσως µετά τις 15 Απριλίου (αρκετά πιθανό),
οπότε είναι µερικές φορές αρκετά δύσκολο να περιµένετε, γιατί πρέπει να δώσετε απάντηση σε
άλλα πανεπιστήµια. Επίσης, να σηµειωθεί ότι άτοµα σε λίστα αναµονής δύσκολα λαµβάνουν
οικονοµική βοήθεια. Πάντως, αν η προσφορά σας ενδιαφέρει αρκετά, είναι καλό να αναλάβετε
δράση και να επικοινωνήσετε µε το προσωπικό του graduate admissions ή/και µε καθηγητές για να
δείτε εάν µπορείτε να πάρετε πληροφορίες για το πότε θα ληφθεί µία τελική απόφαση για εσάς, και
για το τι µπορείτε να κάνετε.
ε. Να λάβετε αρνητική απάντηση. Σε γενικές γραµµές αν έχει έρθει τέτοια απάντηση, δεν είναι
και πολλά που µπορείτε να κάνετε. Γι' αυτό είναι σηµαντικό να έχετε εξαντλήσει τις πιθανότητες να
γίνετε αποδεκτοί κατά την διάρκεια της προετοιµασίας των αιτήσεων, και να έχετε µιλήσει µε
πιθανούς καθηγητές των οποίων η δουλειά σας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η όποια
αρνητική απάντηση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ενδιαφέρονται/ δεν έχουν θέσεις, και όχι στο ότι
η αίτηση σας απλώς δεν έλαβε την δέουσα προσοχή.
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι, σε αντίθεση µε ότι ίσως πιστεύετε, η διαδικασία συλλογής
και επεξεργασίας των αιτήσεων και αποστολής απαντήσεων, ακόµη και στα πιο µεγάλα και γνωστά
πανεπιστήµια δεν είναι καθόλου άψογη. Συνεπώς, είναι πιθανόν η απάντηση από κάποιο
πανεπιστήµιο να αργήσει (περισσότερο από το αποδεκτό) ή να µην λάβετε καν απάντηση. Το να
κάνετε κάποιες ερωτήσεις µέσω email στους αντίστοιχους υπαλλήλους ίσως βοηθήσει, αλλά όχι
πάντα. Να θυµάστε ότι έχετε πληρώσει για την αίτηση και οφείλουν να σας αντιµετωπίζουν µε
σεβασµό και να εξασφαλίσουν ότι η αίτηση σας θα γίνει αντικείµενο ίσης µεταχείρισης σε σχέση
µε τις υπόλοιπες. Ακόµη και έτσι, µερικές φορές είναι απλά αδύνατον να επικοινωνήσετε επιτυχώς
µε κάποιο άτοµο που θα έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους
που κάνατε αίτηση σε αρκετά διαφορετικά πανεπιστήµια.

Μετά τη λήψη θετικής απάντησης
Αφού λάβετε κάποιες θετικές απαντήσεις, και αποφασίσετε να αποδεχτείτε κάποια από αυτές,
µία λίστα των υποχρεώσεων σας από εκεί και πέρα είναι:
•

Αποστολή Απαντήσεων

•
•
•
•
•
•
•
•

Απόδειξη διαθεσιµότητας οικονοµικών πόρων
Εξασφάλιση Ι-20 / DS-2019
Visa Appointment
Εµβολιασµοί – Ζητήµατα Υγείας
Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Έγγραφα Σπουδών
Λοιπά έγγραφα/πληροφορίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιµα
Προετοιµασία πριν το ταξίδι

Αποστολή Απαντήσεων
Κάθε πανεπιστήµιο έχει την δική του προθεσµία για την αποστολή θετικής απάντησης, και είναι
αρκετά σηµαντικό να την τηρήσετε. Για την αποστολή αρνητικής απάντησης, προφανώς δεν είναι
τόσο σηµαντικό, αλλά είναι καλό να τους ενηµερώσετε στην ώρα σας αν δεν ενδιαφέρεστε, για να
ελευθερωθούν θέσεις για άλλους. Τα περισσότερα πανεπιστήµια απαιτούν να απαντήσετε
στέλνοντας κάποιο υπογεγραµµένο έντυπο. Βεβαιωθείτε ότι θα φτάσει στην ώρα του. Καλό είναι
να ενηµερώσετε και τους καθηγητές που σας έχουν προσεγγίσει µε προσφορές οικονοµικής
βοήθειας, τόσο για τις θετικές όσο και για αρνητικές απαντήσεις, για να κάνουν τον σχεδιασµό
τους.
Απόδειξη διαθεσιµότητας οικονοµικών πόρων
Είναι υποχρέωση του πανεπιστηµίου, για να εκδώσει το απαραίτητο έγγραφο (Ι-20 για F-1 visa
ή DS-2019 για J-1 visa) να παρουσιάσει επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτετε την
δυνατότητα να καλύψετε τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο των
σπουδών σας. Είναι ένα τυπικό ζήτηµα, αλλά όλα τα πανεπιστήµια θα σας το ζητήσουν. Για τον
σκοπό αυτό, τα πανεπιστήµια έχουν µία εκτίµηση για τα ετήσια έξοδα σας, προσθέτουν τα έξοδα
για δίδακτρα και αφαιρούν τυχόν οικονοµική βοήθεια (µισθός – stipend και απαλλαγές από
δίδακτρα) και σας ζητούν να αποδείξετε ότι διαθέτετε τα υπόλοιπα σε µορφή κινητής περιουσίας.
Αν έχετε οικονοµική βοήθεια αυτά θα είναι λίγα χρήµατα, αλλά είναι σηµαντικό να τους στείλετε
τα αποδεικτικά στοιχεία εγκαίρως.
Οι απαιτήσεις του κάθε πανεπιστηµίου διαφέρουν αρκετά, αλλά σε γενικές γραµµές χρειάζεστε
κάποιο αποδεικτικό από την τράπεζα σας ότι έχετε αυτά τα χρήµατα στο όνοµα σας. Αν είναι στο
όνοµα κάποιου άλλου, πρέπει να δώσετε και µία υπογεγραµµένη δήλωση ότι θα υποστηρίξει τις
σπουδές σας. Συχνά τα πανεπιστήµια ζητούν να συνοδεύσετε αυτά τα στοιχεία µε κάποια δήλωση
που πρέπει να συµπληρώσετε. Το ίδιο ισχύει και για το GaTech (το GaTech συνήθως ζητάει τέτοια
στοιχεία και στην αίτηση, για να είναι σίγουρο ότι έχετε την οικονοµική δυνατότητα πριν σας
αποδεχτεί. Μπορείτε να στείλετε το ίδιο έγγραφο που δώσατε και στην αίτηση). Κρατήστε ένα
αντίγραφο και για το ραντεβού σας στην πρεσβεία για την visa (βλ. παρακάτω).
Ι-20 / DS-2019
Αφού στείλετε τα πιο πάνω έγγραφα στο κατάλληλο άτοµο στο πανεπιστήµιο (στο GaTech δεν
είναι συγκεκριµένο το άτοµο αυτό, εξαρτάται από το department σας – θα επικοινωνήσει µαζί σας)
θα σας προετοιµάσει και θα αποστείλει το αντίστοιχο έγγραφο (Ι-20 ή DS-2019). Από εδώ και πέρα
θα αναφερόµαστε σε αυτό ως Ι-20 γιατί είναι πολύ πιο πολυάριθµες οι περιπτώσεις των φοιτητών
µε F-1 visa.
To I-20 είναι έγγραφο πολύ µεγάλης σηµασίας, και πρέπει να συνοδεύει το διαβατήριο σας σε
όλες σας τις συναλλαγές στην Αµερική. Τόσο στην πρεσβεία όσο και εντός των ΗΠΑ, όπου
χρειάζονται το διαβατήριο σας, θα χρειάζονται σίγουρα και το Ι-20 σας, οπότε πρέπει να το

προσέχετε τόσο όσο προσέχετε και το διαβατήριο σας. Βεβαιωθείτε µε το που το λάβετε ότι έχει
σωστά τις πληροφορίες σας. Όλες οι σελίδες είναι σηµαντικές, αλλά αρχικά θα έχει πληροφορίες
κυρίως στην σελίδα 1.
Ραντεβού στην Αµερικάνικη Πρεσβεία για την Visa
Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
http://athens.usembassy.gov/niv_appointments.html
Να σηµειωθεί ότι η visa µπορεί να εκδοθεί το νωρίτερο 120 µέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης
των σπουδών σας και µπορείτε να µπείτε στις ΗΠΑ µε αυτήν το νωρίτερο 30 ηµέρες πριν την
έναρξη των σπουδών.
Για να πάτε στο ραντεβού πρέπει να:
•
Έχετε πληρώσει το σχετικό ποσό στην τράπεζα Πειραιώς και να έχετε την απόδειξη (140 $ 2011)
•
Έχετε συµπληρώσει την αίτηση DS-160 online και να έχετε τυπώσει την απόδειξη µε το
σχετικό barcode.
•
Έχετε µαζί σας µία κατάλληλη φωτογραφία, αντίστοιχη του διαβατηρίου. Πάρτε µία µαζί
σας, ακόµη και αν έχει γίνει επιτυχηµένο upload κατά την συµπλήρωση της αίτησης DS-160.
•
Έχετε πληρώσει το SEVIS fee (I-901) και να έχετε µαζί σας την απόδειξη. Για να το κάνετε
αυτό θα βρείτε χρήσιµο το SEVIS number στην πάνω δεξιά γωνία του Ι-20.
•
Έχετε µαζί σας το Ι-90 και το διαβατήριό σας.
•
Έχετε µαζί σας τα αποδεικτικά από την τράπεζα που αποδεικνύουν τη διαθεσιµότητα
οικονοµικών πόρων (αν δεν σας καλύπτει 100% η οικονοµική βοήθεια από το πανεπιστήµιο).
Υπάρχουν πολλές πηγές στο internet όπου µπορείτε να αναζητήσετε τυχόν ερωτήσεις που µπορεί
να σας ρωτήσουν στην συνέντευξη για την visa. Σε γενικές γραµµές καλό είναι να είστε έτοιµοι να
περιγράψετε τι θα κάνετε στις σπουδές σας, τι σκοπεύετε να κάνετε όταν τελειώσετε (µπορείτε να
αναφέρετε ότι σκοπεύετε να κάνετε πρακτική στην ΗΠΑ αξιοποιώντας το OPT (optional practical
training), που είναι νόµιµη διαδικασία, αλλά όχι παραπάνω καθώς για περαιτέρω παραµονή
χρειάζεστε άλλη visa). Δεν θα ήταν κακή ιδέα να έχετε µαζί σας το offer letter και τα score του
TOEFL και του GRE. Μην πανικοβληθείτε από τυχόν website στον internet που παρουσιάζουν
εξαντλητικές ερωτήσεις και αναφέρουν ότι είναι αµφίβολο το αν θα πάρετε visa. Δεν είναι κοινό να
αρνούνται την έκδοση student visa για Έλληνες φοιτητές. Είναι πιο συνηθισµένο για κατοίκους
άλλων χωρών.
Εµβολιασµοί – Ζητήµατα Υγείας
Κάθε πανεπιστήµιο στις ΗΠΑ θα σας ζητήσει είτε να αποδείξετε ότι έχετε εµβολιαστεί για
κάποιες συγκεκριµένες ασθένειες, είτε, αν δεν έχετε, να εµβολιαστείτε, είτε στην Ελλάδα είτε στις
ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας αν σας λείπει κάποιο εµβόλιο.
Το έγγραφο που πρέπει να συµπληρώσετε σχετικά µε τα εµβόλια στο GaTech βρίσκεται εδώ:
http://health.gatech.edu/Documents/GTImmATL10.pdf
Είναι απαραίτητο να το σφραγίσει ένας γιατρός. Δεν είναι απαραίτητο να το στείλετε µε fax, αν
και θα σας γλιτώσει χρόνο. Μπορείτε να πάτε αυτοπροσώπως στο Health Services Building του
GaTech και να καταθέσετε τα έγγραφά σας.
Σχετικά µε την φυµατίωση, θα χρειαστεί να συµπληρώσετε έγγραφα µε βάση τα οποία θα
εκτιµήσουν το αν ανήκετε σε οµάδα υψηλού κινδύνου. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, για

φοιτητές από Ελλάδα, δεν θα κριθεί απαραίτητο να σας κάνουν περαιτέρω έλεγχο για φυµατίωση.
Μια και βρισκόµαστε στο κεφάλαιο των ζητηµάτων υγείας, πρέπει να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ
πολλά φάρµακα χρειάζονται αυστηρά συνταγή γιατρού για να αγοραστούν, ακόµη και αν στην
Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επιτρέπεται, όµως, να φέρεται όποια φάρµακα θέλετε από την
Ελλάδα. Να σηµειωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τους φακούς επαφής, και για άλλα είδη του
ευρύτερου ιατρικού τοµέα, και συνεπώς καλό είναι να γνωρίζετε από πριν αν κάτι το οποίο
χρειάζεστε θα το βρείτε εύκολα στις ΗΠΑ και εάν είναι δύσκολο, να το προµηθευτείτε από την
Ελλάδα.
Να γνωρίζετε επίσης ότι το GaTech θεωρεί υποχρεωτική την ασφάλεια υγείας που το ίδιο
παρέχει. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.health.gatech.edu/Pages/default.aspx
Απλώς να σηµειωθεί ότι, αν τυχόν καλύπτεστε από κάποιο ασφαλιστικό πακέτο στην Ελλάδα,
και δεν θέλετε την ασφάλεια του GaTech, µπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από αυτήν εδώ:
http://www.studentinsurance.com/
Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Είναι σηµαντικό να εξασφαλίσετε ότι το διαβατήριό σας δεν έχει λήξει, ούτε θα λήξει πριν
ταξιδέψετε. Επίσης, θα ήταν καλό να εξασφαλίσετε ότι δεν θα λήξει ενώ βρίσκεστε στην ΗΠΑ,
γιατί, ενώ υπάρχει δυνατότητα έκδοσης νέου στο προξενείο, δεν είναι µία διαδικασία την οποία
κάποιος µπορεί να κάνει εύκολα ενώ έχει άλλες υποχρεώσεις.
Εδώ να σηµειώσουµε ότι κατά την είσοδό σας στις ΗΠΑ, αφού παρουσιάσετε το διαβατήριο και
το Ι-20 σας, θα σας δώσουν το form Ι-94, που περιγράφει τον χρόνο και τόπο άφιξής σας στη χώρα.
Αρχικά το συµπληρώνετε εσείς, πριν φτάσετε στον υπάλληλο, και εν συνεχεία σας δίνει ένα µέρος
του πίσω. Συνήθως το συρράπτουν στο διαβατήριο. Βεβαιωθείτε ότι θα το κάνουν στην περίπτωση
σας, και φροντίστε να µην το χάσετε. Σε αυτό το έγγραφο βρίσκετε το alien admission number σας.
Έγγραφα Σπουδών
Αρκετά πανεπιστήµια, συµπεριλαµβανοµένου του GaTech, ζητούν αποδεικτικό ότι έχετε
αποφοιτήσει. Μερικές φορές τους επαρκεί αυτό που αναγράφεται στην αναλυτική βαθµολογία σας,
αν αυτή έχει εκδοθεί µετά την αποφοίτησή σας. Άλλες φορές όµως, αν δεν αναγράφεται στην
αγγλική µετάφραση ότι σας έχει απονεµηθεί το πτυχίο, µπορεί να ζητήσουν είτε ένα άλλο έγγραφο
από την γραµµατεία της σχολής που να λέει ότι το πτυχίο απονεµήθηκε, είτε αντίγραφο και
µετάφραση του πτυχίου. Εξασφαλίστε ένα τέτοιο έγγραφο από την σχολή σας, µεταφράστε το και
έχετε το διαθέσιµο για να το δώσετε στο κατάλληλο τµήµα στον νέο σας πανεπιστήµιο στην
Αµερική. Η υπηρεσία που χειρίζεται αυτά τα ζητήµατα στο Georgia Tech είναι το Registrar's
Office:
http://www.registrar.gatech.edu/
Φέρτε µαζί σας στην Αµερική τόσο ένα τέτοιο αντίγραφο, όσο και ένα αντίγραφο της
αναλυτικής βαθµολογίας σας. Είναι πιθανόν να µην σας ζητηθεί πουθενά, αλλά δεν είναι κακό να
έχετε ένα στο αρχείο.
Λοιπά Έγγραφα / Πληροφορίες
Κάποια έγγραφα που ίσως αποδειχτούν χρήσιµα είναι:

•
Ελληνικό Δίπλωµα Οδήγησης & Διεθνές Δίπλωµα, αν σκοπεύετε να νοικιάσετε αµάξι. Το
διεθνές δίπλωµα εκδίδεται από την ΕΛΠΑ.
•
Σηµειώστε που θα µένετε τον πρώτο καιρό, αν σκοπεύετε να ψάξετε για σπίτι. Αυτή την
αρχική διεύθυνση θα χρειαστεί να τη δώσετε πολλές φορές, τόσο στην άφιξη στις ΗΠΑ, όσο και σε
άλλες περιστάσεις. Αν έχετε ήδη βρει σπίτι, δώστε αυτήν τη διεύθυνση.
•
Σας έχει δοθεί ένα GTID (αριθµός 9 ψηφίων) από το GaTech. Είναι σχεδόν ο αποκλειστικός
τρόπος µε τον οποίον σας ταυτοποιούν όλες οι υπηρεσίες του GaTech και θα χρειαστεί να τον
συµπληρώσετε πολλές φορές σε διάφορα έγγραφα στην αρχή. Σηµειώστε τον κάπου.
Προετοιµασία πριν το ταξίδι
α. Καλό είναι να κλείσετε τα εισιτήρια για το αεροπλάνο νωρίς. Οι πτήσεις µετ' επιστροφής
συµφέρουν πολύ σε σχέση µε τις one-way. Για την επιστροφή σας την πρώτη φορά, αν σκοπεύετε
να επιστρέψετε Χριστούγεννα να ξέρετε ότι θα µπορείτε συνήθως µετά τις 17 Δεκέµβρη.
β. Οι επιλογές σας για κατοικία θα αναλυθούν σε επόµενη παράγραφο www.housing.gatech.edu
αλλά αν σκοπεύετε να µείνετε εκτός του campus, θα πρέπει να αναζητήσετε στο internet για τις
επιλογές σας. Στην περιοχή της Atlanta, σε γενικές γραµµές, δεν θα βρείτε µεµονωµένες αγγελίες
για διαµερίσµατα, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα. Τα διαθέσιµα διαµερίσµατα ανήκουν σε
συγκροτήµατα (complexes) τα οποία έχουν δικό τους leasing office που τα διαχειρίζεται.
Εποµένως, µπορείτε να στείλετε email στο leasing office, ρωτώντας εάν υπάρχουν διαθέσιµα
διαµερίσµατα, ποιες είναι οι τρέχουσες τιµές κ.ο.κ.
γ. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε µε τον καθηγητή που σας έχει κάνει offer, ρωτώντας τον για
το αν θα πρέπει να προετοιµαστείτε για κάτι συγκεκριµένο πριν έρθετε. Μπορεί να είναι χρήσιµο
να ρίξετε µία µατιά στις δραστηριότητες του lab στο οποίο θα είστε κ.ο.κ. Ίσως είναι πιο συµφέρον
να µιλήσετε µε κάποιον άλλον φοιτητή του lab και να κανονίσετε να συναντηθείτε όταν φτάσετε
στην Atlanta για να σας κατατοπίσει.
δ. Επικοινωνήστε µε το Hellenic Society, για να σας δώσουµε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε οποιαδήποτε απορία σας. Πέραν από συµβουλές και διευκρινήσεις, το Society διαθέτει
µέλη σε όλα σχεδόν τα τµήµατα του πανεπιστηµίου και συνεπώς, αν βρείτε κάποιον που ανήκει στο
ίδιο τµήµα µε εσάς, θα µπορέσει να σας βοηθήσει αρκετά.

