
Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο – Πληροφορίες 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα με μακράν ιστορία και πολιτισμό που θα 

μπορέσεις εύκολα να εξερευνήσεις. Αποτελεί αναμφισβήτητα την κορυφαία επιλογή 

για σπουδές και είναι πάντα ψηλά στις προτιμήσεις των φοιτητών για το επίπεδο και 

την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει, αλλά και για τον τρόπο ζωής. Τα 

πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως δε της Αγγλίας, υποδέχονται 

παραδοσιακά κάθε χρόνο χιλιάδες Κύπριους φοιτητές. Το βρετανικό εκπαιδευτικό 

σύστημα διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά του, όμως είναι βέβαιο ότι η 

εντυπωσιακή αύξηση των διδάκτρων από την επόμενη χρονιά θα αποθαρρύνει την 

έλευση νέων σπουδαστών. 

 

Για την εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου προαπαιτούμενο 

είναι το Πιστοποιητικό Ανωτέρας Παιδείας (GCΕ Α-Level ή Foundation) και το 

απολυτήριο Λυκείου. Επίσης, σε τομείς όπως οι καλές τέχνες, η γραφιστική, η 

αρχιτεκτονική κτλ. οι υποψήφιοι σπουδαστές καλούνται να παρουσιάσουν με την 

αίτησή τους κι ένα portfolio με τη δουλειά τους, η οποία συνεκτιμάται για την 

εισαγωγή τους. 

Οι αιτήσεις προς τον αρμόδιο φορέα (UCΑS) υποβάλλονται συνήθως τον Ιανουαρίου. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν 5 πανεπιστήμια και αναμένουν τις 

απαντήσεις. Από τα πανεπιστήμια που θα σας δεχθούν θα πρέπει να επιλέξετε ποιο 

προτιμάτε και να συνεχίσετε με την εγγραφή. Το καλοκαίρι, γίνονται ξανά αιτήσεις, 

συνήθως τον Ιούνιο για το γνωστό clearing όπου τα πανεπιστήμια διαθέτουν τις 

επιπλέον θέσεις τους σε άλλους φοιτητές που δεν έκαναν εγγραφή σε άλλο 

Πανεπιστήμιο.  

Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά ισχύος του γνώριμου συστήματος καταβολής 

διδάκτρων, που είναι γύρω στις 9,000 με 12,000 Στερλίνες. Από το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος αυτό το ποσό θα αυξηθεί κατά πολύ και θα είναι από 13,000 μέχρι 

40,000  ίσως και περισσότερα  ανάλογα με τον κλάδο σπουδών και το πανεπιστήμιο. 

Παράλληλα θα σταματήσει να δίνετε το φοιτητικό δάνειο όπως το ξέρουμε σήμερα 

αλλά θα δίνονται περισσότερες υποτροφίες για τις οποίες το κάθε πανεπιστήμιο θα 

έχει τα δικά του κριτήρια.  

Όσο αφορά την στέγαση του φοιτητή στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές 

οργανωμένες εστίες είτε του πανεπιστήμιου είτε ιδιωτικές, οπόταν ο φοιτητής έχει 

πολλές επιλογές διαθέσιμες για το που θα επιλέξει να μείνει. Πολλά πανεπιστήμια 

έχουν δική τους  πανεπιστημιούπολη (Campus) και μπορεί κάποιος να μείνει μέσα 

στο πανεπιστήμιο ή να μένει κοντά στο κέντρο τις πόλης και να πηγαίνει στο 

πανεπιστήμιο με το τρένο ή λεωφορείο. Σημαντικό είναι το ότι υπάρχει ένα αρκετά 

καλό δίκτυο συγκοινωνιών που ευκολύνει το φοιτητή.  Το  κόστος ενοικίων αρχίζει 

από £350 με £450 στερλίνες σε sharing rooms μέχρι £800-£900 σε studio ενώ το 

κόστος ζωής ανάλογα με την πόλη που θα είσαστε και τον τρόπο ζωής  που επιλεγεί 

ο κάθε φοιτητής κοστίζει από £700 μέχρι £1000 στερλίνες.  

 



Η φοιτητική ζωή στο Hνωμένο Bασίλειο είναι πολύ οργανωμένη. Τα πλήστα 

πανεπηστήμια έχουν δικά τους  Hellenic societies αποτελούμενα από μαθητές τα 

οποία βοηθούν στην προσαρμογή και διοργανώνουν events και άλλες ενδιαφέρον 

δραστηριότητες.  

 


