
Expanding  

your horizons! 

Σπουδές 

στη 

Βρετανία  



The adventure of a lifetime! 



Διεθνής οργανισμός με γραφεία σε πάνω από 100 χώρες 

 

Από το 1939 στην Ελλάδα 

 

Προωθούμε τις πολιτισμικές σχέσεις και δημιουργούμε  εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες για κατοίκους της Βρετανίας και άλλων χωρών, και σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

Ερχόμαστε σε επαφή με περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε 

χρόνο – σχεδόν το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού! 
 

 

 

Το British Council 

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Βρετανίας στον τομέα του 

πολιτισμού και της εκπαίδευσης 



 



Τα πανεπιστήμια 

• 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα 

πανεπιστήμια  

 

• κολλέγια πανεπιστημίων  

 

• κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης 

εκπαίδευσης  



 



 



Αξιολόγηση 

Εθνική Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας (QAA) 

 

• αξιολόγηση ποιότητας διδασκαλίας 

 www.qaa.ac.uk 

 

• αξιολόγηση ποιότητας έρευνας 

 www.rae.ac.uk 

 http://www.ref.ac.uk 

 



`Ελληνες σπουδαστές στα Βρετανικά Πανεπιστήμια 

Πρώτο πτυχίο:   4,910 

Μεταπτυχιακά:    6,120 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  11,030 



Έλληνες: 6η μεγαλύτερη κοινότητα  

αλλοδαπών σπουδαστών στο Η.Β. 

1. Κίνα  49.600  

2. Ινδία  23.800 

3. ΗΠΑ  15.900 

4. Γερμανία 14.010 

5. Γαλλία  13.070 

6. Ελλάδα  11.030 

7. Κύπρος   8.700 



 



Αλλοδαποί σπουδαστές στη Βρετανία 
 

 

 Ε.Ε.      112.260 

 Εκτός Ε.Ε.  239.210 

 

 Σύνολο  351.470 

 



Γιατί επιλέγονται τα Βρετανικά Πανεπιστήμια 

διεθνές κύρος Βρετανικών πανεπιστημίων 

αναγνώριση πτυχίων  

εξαιρετική οργάνωση πανεπιστημίων  

πολυμορφία και ευελιξία στα προγράμματα 

σπουδών 

μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές Ε.Ε. 

παροχή σπουδαστικής μέριμνας και 

υποστήριξης φοιτητών 

δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη 

η Αγγλική γλώσσα 





 



 



Ειδικές παροχές  

• Βιβλιοθήκες, Η/Υ 

• ειδικά τμήματα Αγγλικών (study skills) 

• αθλητικές δραστηριότητες & ψυχαγωγία 

• επαγγελματικός προσανατολισμός  

• τραπεζικές διευκολύνσεις 

• ιατρική περίθαλψη 

• φοιτητική μέριμνα 

• συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

• φοιτητική εκπτωτική κάρτα 

• φοιτητικοί σύλλογοι 





κόστος διαβίωσης 

μηνιαία έξοδα 

 

(διαμονή, διατροφή, βιβλία) 

 

• περίπου € 850 (εκτός Λονδίνου)  

 

• περίπου € 1,250 (Λονδίνο) 

 





 



 



 



Mεταπτυχιακές σπουδές 

Τίτλοι προγραμμάτων σπουδών 
 

• Certificate 

• Diploma  

• Master (MA, MSc, MEd, LLM, MBA) 

• Master of Philosophy (M.Phil) 

• Doctor of Philosophy (Ph.D., D.Phil) 



Τρόποι παρακολούθησης 

• Διδασκαλία- Masters taught courses 

• Έρευνα- Masters by research  

 

• πλήρης φοίτηση (Full Time) 

• μερική φοίτηση (Part Time) 

 

 

• σπουδές εξ’αποστάσεως (distance learning) 



 



Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

 

 

• από Σεπτέμβριο έως Απρίλιο για τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια    

 

• αρκετά Πανεπιστήμια δέχονται αιτήσεις έως 

τον Αύγουστο 

 



Διαδικασία αιτήσεων 

Ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα  

 

https://study-uk.britishcouncil.org/  

 

https://www.britishcouncil.gr/study-uk   

 

Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια  
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 Απαιτούμενα δικαιολογητικά - έγγραφα 

• αίτηση 

• αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 

• αντίγραφο πτυχίου (εφόσον υπάρχει) 

• δύο συστατικές επιστολές  

• ΙΕLTS,  CPE,  TOEFL 

• personal statement / C.V. –  

 προσωπικό / βιογραφικό σημείωμα 
 



Δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών 

 

Έλληνες φοιτητές / φοιτητές ΕΕ 

 

• £ 5.500 (περίπου € 6.000) 

 

• Xρηματοοικονομικές σπουδές  

 από £ 8.000 (περίπου € 9.000) 





Υποτροφίες 

• Βρετανική κυβέρνηση και άλλοι κρατικοί φορείς 
 

https://study-uk.britishcouncil.org/options/scholarships-financial-support   

 

• Βρετανικά  πανεπιστήμια, κληροδοτήματα, 

επιχειρήσεις 

• Ευρωπαϊκή `Ενωση 

• Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  

• Ελληνικά κληροδοτήματα 
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Χρηματοδότηση & Δανειοδότηση Σπουδαστών για Μεταπτυχιακά 

www.gov.uk/funding-for-postgraduate-study  
 

• Student loans for Masters degrees will be available up to a maximum 

value of £10,000. 

• The loans will be available for both taught and research Masters 

programmes. PhDs will be supported by separate postgraduate research 

loans. 

• Postgraduate loans will be available for all full-time, part-time and 

distance learning Masters programmes. 

• Loans will be subject to an interest rate of RPI+3%. and repayments will 

not begin until 2019. 
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Career Office 

• συμβουλευτική υπηρεσία 

• συνεργασία πανεπιστημίων με 

εταιρείες 

• πληροφορίες για νέες θέσεις εργασίας  

• εκδηλώσεις σταδιοδρομίας 

 



 





 



https://study-uk.britishcouncil.org/living 

www.visitbritain.com 
 

• Περιηγήσεις 

• Αξιοθέατα 

• Μουσεία/ Γκαλερί 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

• Θέατρο/Κινηματογράφος 

• Προτάσεις διασκέδασης 

• Αθλητισμός / Σπορ 

• Αγορές 

 

Living in the UK 

https://study-uk.britishcouncil.org/living
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Υπηρεσίες 

 

British 

Council  



Ενημερωτικές Παρουσιάσεις 

Πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές 
 

Κάθε  Πέμπτη 

`Ωρα: 14.00 

British Council, Τσιμισκή 43 

 

Είσοδος ελεύθερη 
 

   



Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών 



Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών 

Πλήρης υποστήριξη  

σε όλη τη διαδικασία αίτησης και εγγραφής: 

 Προσωπική καθοδήγηση στην αναζήτηση προγραμμάτων 

σπουδών σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια  

 Συμπλήρωση κι αποστολή αιτήσεων στα πανεπιστήμια  

 Διαμόρφωση τελικού personal statement (προσωπικού / 

βιογραφικού σημειώματος) 

 Μετάφραση των απαραίτητων δικαιολογητικών 

 Αξιολόγηση των προσφορών                        (συνέχεια) 



(συνέχεια) 

 

 Διαδικασία εγγραφής στο πανεπιστήμιο 

 Αίτηση για διαμονή στη φοιτητική εστία  

 Αίτηση για δανειοδότηση 

 Αίτηση για υποτροφία μέσω του πανεπιστημίου ή αίτηση 

για δανειοδότηση 

 παρακολούθηση του σεμιναρίου «Φοιτητική Ζωή στη 

Βρετανία» 

 Eύρεση θέσης για προετοιμασία αγγλικών (πχ IELTS) σε 

αναγνωρισμένο Κολλέγιο Αγγλικών στη Βρετανία 

Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών 



 

 

Μεταφράσεις και Επικυρώσεις 

Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις  

των δικαιολογητικών σας  

με την υψηλή ποιότητα και εμπειρία  

του British Council 
 

Η μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας  

είναι πλέον εύκολη υπόθεση!  
 

Xρησιμοποιήστε την υπηρεσία μας  

από το σπίτι ή το χώρο εργασίας σας! 

 

 

 



 

 

Μεταφράσεις και Επικυρώσεις 

Ελληνικά εκπαιδευτικά έγγραφα: 
 

• Απολυτήριο 

• Πτυχίο 

• Αναλυτική βαθμολογία 

• Πιστοποιητικά 

• Συστατικές επιστολές  

• Βιογραφικό σημείωμα (CV) 

• IELTS, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (όπως CPE), κ.α. 
 

Αγγλικά πιστοποιητικά σπουδών και πτυχία 



 

Τμήμα Εξετάσεων 

 

• IELTS  

 International English Language Testing System 

 

• University of Cambridge ESOL  

 Certificate of Proficiency 

 



`Εκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων 

Άμεση επαφή με εκπροσώπους  

Βρετανικών πανεπιστημίων! 

 

16 Νοεμβρίου 2016 

14.00-19.00 

Electra Palace Hotel       

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Είσοδος ελεύθερη 

κατόπιν εγγραφής στο www.britishcouncil.gr  

http://www.britishcouncil.gr/


Σεμινάριο – Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία! 

Χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες  

για όλους τους τομείς της φοιτητικής ζωής! 

 Στέγη και διαμονή  Μέθοδοι διδασκαλίας 

   `Εξοδα διαβίωσης   Τεχνικές γραφής εργασιών 

 Τραπεζικές συναλλαγές  & παρουσιάσεων 

 Μέσα μεταφοράς   Βιβλιογραφία 

 Ιατρική περίθαλψη   Βρετανική κουλτούρα 

Σεπτέμβριος 2017, ώρες 11.00-14.00 
 

Απαραίτητη προεγγραφή! 



www.facebook.com/BritishCouncilGreece   

Θα μας βρείτε και στο Facebook! 



Ιστοσελίδα:  

www.britishcouncil.gr  

 

Αριθμοί κλήσης τηλεφώνου: 

801 500 3692* (από σταθερό τηλέφωνο)  &  210 3692333 
*Τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα χρεώνονται με μια αστική μονάδα 

 

E-mail εξυπηρέτησης πελατών:  

customerservices@britishcouncil.gr   

 

Διεύθυνση (κατόπιν ραντεβού):  

Τσιμισκή 43, Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» 

Επικοινωνήστε μαζί μας 
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Καλή Επιτυχία! 


