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Έλληνες φοιτητές στη Βρετανία (Πηγή: HESA) 

Ακαδημαικό έτος Πρώτο Πτυχίο Ματαπτυχιακό

1998/99 18,062 10,820

1999/00 17,580 11,180

2000/01 16,085 12,165

2001/02 13,071 12,603

2002/03 11,095 13,180

2003/04 8,865 14,110

2004/05 7,060 12,760

2005/06 6,040 11,775

2006/07 5,570 10,610

2007/08 5,430 8,775



Ανώτατη εκπαίδευση 

Περισσότερα από 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα 

πανεπιστήμια. Λειτουργεί μόνο ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. 

 

Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα. Θέτουν ανεξάρτητα τους 

όρους εισαγωγής φοιτητών. 

 

Λίστα αναγνωρισμένων πανεπιστημίων από το Βρετανικό 

Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://www.dcsf.gov.uk/recognisedukdegrees/  

http://www.dcsf.gov.uk/recognisedukdegrees/


Γιατί να επιλέξετε Βρετανικό Πανεπιστήμιο.. 

 

  εξαίρετες διδακτικές και ερευνητικές υποδομές    

  διεθνές κύρος Βρετανικών πανεπιστημίων 

  αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων 

  εξαιρετική οργάνωση πανεπιστημίων  

  πολυμορφία, ποικιλία και ευελιξία στα προγράμματα 

σπουδών 

  μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές Ε.Ε. 

  η Αγγλική γλώσσα 

  μοναδική επένδυση 

 

 



 

Αξιολόγηση τμημάτων 

 

 

 

  Αξιολόγηση πανεπιστημίων 

     www.qaa.ac.uk  

 

  Ερευνητικό έργο 

      www.rae.ac.uk  

 

 

 

 

http://www.qaa.ac.uk/
http://www.rae.ac.uk/


Δομή Μεταπτυχιακού 

 

 

   διδασκαλία, σεμινάρια, tutorials  

  ατομική μελέτη και έρευνα 

  εκθέσεις και εργασίες 

  γραπτές εξετάσεις 

  πρακτική / επαγγελματική άσκηση 

  διπλωματική εργασία  

 



Διαδικασία αιτήσεων 

 

 

 ενημέρωση για τα προσφερόμενα προγράμματα 

                 

 www.educationuk.org    

 www.prospects.ac.uk 

           

 επικοινωνία με τα πανεπιστήμια  

 

http://www.educationuk.org/
http://www.prospects.ac.uk/


Διαδικασία - απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

   αίτηση 

  αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 

  αντίγραφο πτυχίου (εφόσον υπάρχει) 

  δύο συστατικές επιστολές 

  Personal Statement 

  CV Βιογραφικό  

  ΙΕLTS test, (ή CPE, CAE. TOEFL) 

  ενδεχομένως: GMAT, συνέντευξη 

 



 

Διαδικασία - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

 

 

 

 

    Συνιστάται η έγκαιρη διαδικασία -  

9 με 12 μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος 



Δίδακτρα / Έλληνες φοιτητές / Φοιτητές ΕΕ 

 

 
  Ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013: από £3,500 



Διαδικασία -  Κόστος Διαβίωσης 

 

 

  φοιτητικές εστίες σε όλα τα πανεπιστήμια  

 

  μηνιαία έξοδα: περίπου €1,000 – 1,300 

 

  NUS card - έκπτωση έως και 50% σε αγορές βιβλίων, 

φαγητού, ρούχων, ταξίδια και διασκέδαση 

 



Υποτροφίες 

 

 

Πληροφορίες στις ιστοσελίδες 

 

www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies 

 

www.educationuk.org 

 

http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.britishcouncil.org/greece-education-funding-your-studies
http://www.educationuk.org/


British Council - Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες 

 

   Ενημερωτικά σεμινάρια – κάθε Τετάρτη στις 12:00 

      Πληροφορίες www.britishcouncil.org/greece-education-

information-sessions.htm  

 

 Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων –  Αθήνα 13 & 14    

Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη 16 Απριλίου 2013 

        

 Υπηρεσία εύρεσης θέσης σε Βρετανικά Πανεπιστήμια  
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Καλή Επιτυχία! 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία ! 


