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Η Βρετανία παρέχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίου φήμης με τίτλους σπουδών που
μπορούν να κάνουν την ειδοποιό διαφορά στο μέλλον σας. Προσελκύει περισσότερους από
600.000 διεθνείς σπουδαστές κάθε έτος σε μια πληθώρα προγραμμάτων σπουδών που
ποικίλλουν από προγράμματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας έως διδακτορικά. Είναι ο
πρώτος προορισμός και για τους έλληνες φοιτητές. Η Βρετανία κατέχει ηγετική θέση
παγκοσμίως σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των κλάδων
Μηχανικής, Επιστημών, Νομικής, Χρηματοοικονομικών και επιχειρήσεων. Εχοντας μόνο 1%
του παγκόσμιου πληθυσμού, η Βρετανία παράγει το 8% των διεθνών επιστημονικών
δημοσιεύσεων. Το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει στους σπουδαστές την ελευθερία
να συνδυάζουν προγράμματα και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς σπουδών, επομένως
μπορείτε να προσαρμόσετε το πτυχίο σας στις δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισαγωγής στα βρετανικά πανεπι- στήμια: Απευθείας εισαγωγή με
κριτήριο τους (υψηλούς, 18+) βαθμούς του Απολυτηρίου και των Πανελλαδικών Εξετάσεων
σε συνδυασμό με την πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας. Foundation Year: Εισαγωγή κατόπιν
ετήσιας προετοιμασίας στην αγγλική γλώσσα και σε μαθήματα σχετικά με την ειδικότητα
σπουδών που έχετε επιλέξει. International Baccalaureate (IB): Εξετάσεις Διεθνούς
Απολυτηρίου. GCE A-Levels: Πανβρετανικές εξετάσεις. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι
τρία και τουλάχιστον τα δύο σχετίζονται με το αντικείμενο ειδικότητας σπουδών. Οι
εξετάσεις γίνονται μία φορά τον χρόνο και η διαχείριση των θεμάτων και των βαθμών
γίνεται στη Βρετανία.
Μπορείτε να αναζητήσετε τις σπουδές επιλογής σας ανάμεσα σε 150.000 προγράμματα σε
κολέγια και πανεπιστήμια σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 15
Ιανουαρίου, μέσω του διαδικτυακού τόπου www. ucas.com, με την υποβολή του απολυτηρίου
λυκείου μαζί με τη βεβαίωση πρόσβασής τους για την επιτυχή συμμετοχή τους στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις, πιστοποιητικό GCE A-Level ή Foundation και πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας (Advanced και Proﬁciency). Υπάρχει όμως και το λεγόμενο Clearing, δηλαδή
κενές θέσεις σε διάφορα πανεπιστήμια που ανακοινώνονται συνήθως Ιούλιο. Τα δίδακτρα
στην Αγγλία κυμαίνονται 7.000-12.000 ευρώ, με τα περισσότερα πανεπιστήμια να χρεώνουν
9.000 λίρες (περίπου 10.500 ευρώ) τον χρόνο. Τα πανεπιστήμια σε Ουαλία και Σκωτία έχουν
πιο χαμηλά δίδακτρα. Π.χ. στο Εδιμβούργο είναι περίπου 2.100 ευρώ ενώ στην Ουαλία τα
δίδακτρα επιδοτούνται έως και 60%. Επίσης χορηγούνται κρατικά δάνεια σε όλους τους
σπουδα- στές με την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο, η αποπληρωμή των οποίων ξεκινά από
τη στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημίου εργάζεται και λαμβάνει ετήσιες αποδοχές
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ύψους περίπου 24.000 ευρώ,
Περισσότερες πληροφορίες:
Βρετανικό Συμβούλιο:
www.britishcouncil.gr
Πλατεία Κολωνακίου 17 106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 369 2333/ 801 500 3692 Φαξ +30 210 363 0481
www.ucas.ac.uk
www.educationuk.org/ greece
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