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ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Βρετανία είναι κράτος της βορειοδυτικής Ευρώπης. Πρόκειται για νησιωτική χώρα που 

περιλαμβάνει την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία, και τη  Βόρεια Ιρλανδία.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει περισσότερα από 200 

Πανεπιστήμια, Κολέγια και άλλα Ιδρύματα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι Δημόσια. Η 

Βρετανία έχει μακρά παράδοση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αρκετά από τα Πανεπιστήμιά 

της κατατάσσονται συχνά στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων, με τα 

Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του  Κέιμπριτζ να εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας προσφέρουν τίτλους σπουδών (Βachelor), Μεταπτυχιακό 
(Master) και Διδακτορικό (PhD). Τo Πτυχίο (Bachelor) αποκτάται μετά από 3 χρόνια πλήρους 
φοίτησης, με κάποιες εξαιρέσεις όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική και η Κτηνιατρική. Το 
Μεταπτυχιακό αποκτάται μετά από εκπαίδευση συνήθως 1 έτους και το Διδακτορικό μετά από 
σπουδές 3-4 ετών. 

Στην Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία τα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Πτυχίου (Bachelor) 
διαρκούν 3-4 έτη πλήρους φοίτησης. 

Τα περισσότερα Προπτυχιακά προγράμματα στη Σκωτία είναι διάρκειας 4 ετών και παρέχουν 

Πτυχίο (Bachelor).  

Κάποια Πανεπιστήμια στη Σκωτία, προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην Τέχνη σε 

Προπτυχιακό επίπεδο, τα οποία όμως παρέχουν τίτλο σπουδών που ονομάζεται Master of Arts.  

Τα προγράμματα των Κολεγίων επικεντρώνονται περισσότερο στις επαγγελματικές σπουδές και 
στην προετοιμασία των φοιτητών για εισδοχή στα Πανεπιστήμια.  

Στα Κολέγια της Σκωτίας οι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν Διπλώματα, Πιστοποιητικά και 
κάποια Πτυχία Πανεπιστημίου.  

Η γλώσσα διδασκαλίας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Βρετανίας είναι η Αγγλική. 



Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 
 

Το ακαδημαϊκό έτος συνήθως διαρκεί από το Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, με τα πιο δημοφιλή να είναι τα G.C.S.E. (General Certification of Secondary Education) 

και τα A-levels (Advanced Level General Certification of Education) σε διάφορα θέματα. Επίσης, 

ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Απολυτήριο αναγνωρισμένης Δευτεροβάθμιας Σχολής και 

πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (G.C.S.E., T.O.E.F.L., I.E.L.T.S. κ.τ.λ.). Οι 

απαιτήσεις σε βαθμολογίες για τα πιο πάνω διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με κάποια από 

τα Ιδρύματα να έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από άλλα.   

Στα κριτήρια εισδοχής μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης η συνέντευξη, το portfolio 

κ.ά.(ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το ίδρυμα). 

Επίσης, ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα 

(Foundation Courses) σε συγκεκριμένους κλάδους, διάρκειας ενός έτους, ως ένα εναλλακτικό 

τρόπο εισαγωγής, όταν οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισδοχής. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά, μέσω του κεντρικού φορέα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια 
και Κολέγια UCAS (University College Admissions Service), www.ucas.com.  

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση UCAS περιλαμβάνοντας μέχρι και 5 επιλογές 
Πανεπιστημίων που τον ενδιαφέρουν, εκτός στην περίπτωση της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και 
Κτηνιατρικής που δικαιούται να δηλώσει μόνο 4 επιλογές. 

H αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μεταξύ των ημερομηνιών της 1ης Σεπτεμβρίου και της 15ης 
Ιανουαρίου, αν ο ενδιαφερόμενος σκοπεύει να αρχίσει τις σπουδές του το χειμερινό εξάμηνο 
τρέχοντος έτους.   

Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 Οι αιτήσεις για εισδοχή σε προγράμματα σπουδών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και 

Κτηνιατρικής, καθώς και για τα Πανεπιστήμια του Oxford και του Cambridge, 

υποβάλλονται συνήθως μέχρι τις 15 Οκτωβρίου  

(μέσω των συνδέσμων https://www.ox.ac.uk/admissions και 

https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/  αντίστοιχα).  

 Οι προθεσμίες και η διαδικασία υποβολής αίτησης σε προγράμματα Καλών Τεχνών είναι 

διαφορετική, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν απευθείας με το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που τους ενδιαφέρει. 

Το UCAS αναλαμβάνει να προωθήσει την αίτηση του υποψηφίου στα Πανεπιστήμια που 
επέλεξε. Στη συνέχεια, το κάθε Πανεπιστήμιο θα αποφασίσει κατά πόσο θα προσφέρει θέση 
άνευ όρων ή με όρους ή θα απορρίψει την αίτηση. Οι αποφάσεις αυτές θα σταλούν στο UCAS 

https://www.ox.ac.uk/admissions
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που θα ενημερώσει μετά τον υποψήφιο, ο οποίος έχει δικαίωμα να κρατήσει μία ή δύο 
προσφορές. Η οριστικοποίηση θέσης γίνεται, συνήθως, μετά την κατάθεση όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποψήφιου.  

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να αναζητούν τις πληροφορίες που χρειάζονται από την 

ιστοσελίδα του   Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) 

https://www.britishcouncil.com.cy/study-uk/want της χώρας τους ή από τα ίδια τα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα που τους ενδιαφέρουν, από την ιστοσελίδα www.ucas.com. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ  

Από τον Αύγουστο του 2021, οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) θα πληρώνουν τα ίδια 

δίδακτρα με τους φοιτητές χωρών εκτός Ε.Ε.  για σπουδές  στη Βρετανία. Τα δίδακτρα για τους 

φοιτητές που έχουν ήδη αρχίσει τις σπουδές τους στη Βρετανία ή έχουν ξεκινήσει τις σπουδές 

τους το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, θα εξακολουθούν να είναι τα ίδια με τους ντόπιους 

φοιτητές, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.  Ορισμένες εξαιρέσεις ισχύουν για τους 

υπηκόους της Βρετανίας που ζουν στην Ε.Ε. 

Ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν τα δίδακτρα στο υφιστάμενο 

επίπεδο για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022  για Κύπριους άρρενες φοιτητές που υπηρετούν 

τη στρατιωτική τους θητεία τη χρονιά 2020-2021 (βλ. κατάλογο Παράρτημα 1). 

 

Επίσης ανακοινώσεις ορισμένων Ιδρυμάτων αναφέρουν ότι θα παραχωρήσουν 
εκπτώσεις/μειώσεις διδάκτρων ή/και υποτροφίες  σε διεθνείς φοιτητές. 
  

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για 

τα ισχύοντα δίδακτρα και τις διαθέσιμες υποτροφίες ανά έτος.   

 

Επιπρόσθετα, το κράτος της Βρετανίας παραχωρεί υποτροφίες, χορηγίες και βοηθήματα σε 

διεθνείς φοιτητές βάση οικονομικών και άλλων κριτηρίων.   

 

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμουςꓽ 

https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students 

https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students 

https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Government-Student-Support 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Τα περισσότερα Ιδρύματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες (Halls of Residence).  

Συνήθως, οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση στέγης. Οι φοιτητικές 

εστίες προσφέρουν συνήθως και την επιλογή για διατροφή. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 

διαμονής σε κοινόχρηστα σπίτια/διαμερίσματα, ιδιωτικά διαμερίσματα, ιδιωτικές εστίες και 

http://www.ucas.com/
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students
https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students
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δωμάτια σε ιδιωτικές κατοικίες. Τα ενοίκια διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, με το Λονδίνο 

και το Εδιμβούργο να έχουν το υψηλότερο κόστος. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

www.educationuk.org 

https://www.britishcouncil.com.cy/study-uk/want 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές ιστοσελίδες 

για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για 

περισσότερες πληροφορίες.  

 

 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών 16/10/2020  

http://www.educationuk.org/
https://www.britishcouncil.com.cy/study-uk/want

