Αίτηση για σπουδές στο
Ηνωμένο Βασίλειο
www.ucas.com/international
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Προετοιµασια
για τις σπουδες
Τι είναι η UCAS;
Η UCAS παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και
καθοδήγηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
πανεπιστήμια και κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς
και διεκπεραίωση αιτήσεων για εισαγωγή σε προγράμματα
σπουδών πλήρους φοίτησης. Στο www.ucas.com μπορείτε
να αναζητήσετε προγράμματα σπουδών, να υποβάλετε την
αίτησή σας και να παρακολουθείτε την πορεία της. Μέσω
της UCAS, η διαδικασία είναι απλή, διότι μπορείτε να κάνετε
αίτηση για έως και πέντε προγράμματα σπουδών μέσα από
μία υπηρεσία.

Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο
Βασίλειο;
Υποδοχή…

• Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μακρά ιστορία υποδοχής
σπουδαστών από όλο τον κόσμο στα πανεπιστήμια και στα
κολέγια της χώρας.
• Κάθε χρόνο, περίπου 110.000 άτομα από χώρες εκτός Η.Β.
υποβάλλουν αίτηση μέσω της UCAS για προπτυχιακές
σπουδές πλήρους φοίτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιότητα...

• Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου
έχουν αναγνωρισμένο κύρος σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι
παρέχουν προγράμματα σπουδών που πληρούν αυστηρά
ακαδημαϊκά κριτήρια.
• Ένα πτυχίο από πανεπιστήμιο του Η.Β. αποτελεί άριστο
εφόδιο για απασχόληση στην παγκόσμια αγορά.

Πολυπολιτισμικότητα...

• Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου
παρέχουν ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας,

διαφορετικότητας, δημιουργικότητας και πρόκλησης,
το οποίο ενθαρρύνει τους σπουδαστές να επιτύχουν το
μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Τρόπος αίτησης
Για να κάνετε αίτηση για σπουδές στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτούνται τρία απλά
βήματα:

Βήμα 1 – Επιλογή προγραμμάτων σπουδών

• Αναζητήστε προγράμματα σπουδών στο www.ucas.
com/search - υπάρχουν πάνω από 35.000 προγράμματα
σπουδών σε περισσότερα από 300 πανεπιστήμια και
κολέγια για να επιλέξετε.
• Μόλις βρείτε ένα πρόγραμμα σπουδών που σας αρέσει,
επικοινωνήστε απευθείας με το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο
για να μάθετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής και το
απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τα
προγράμματα σπουδών που σας ενδιαφέρουν.
• Επισκεφθείτε το www.ucas.com/international για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα επιλέξετε
το πρόγραμμα σπουδών που σας ταιριάζει.

Βήμα 2 – Αίτηση

• Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της αίτησης, εγγραφείτε
online στο www.ucas.com/apply. Μπορείτε να κάνετε
αίτηση για έως και πέντε ξεχωριστά προγράμματα
σπουδών. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα σπουδών σε
πέντε διαφορετικά πανεπιστήμια ή πέντε διαφορετικά
προγράμματα σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο. Καλό θα
είναι η αίτηση να περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών
με διαφορετικές προϋποθέσεις εισαγωγής, ώστε να έχετε

μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης φοιτητικής
βίζας (εφόσον απαιτείται) με τη βοήθεια του πανεπιστημίου
που έχετε επιλέξει.
• Στον ιστότοπο της υπηρεσίας UK Visas and Immigration και
του UK Council for International Student Affairs (UKCISA) θα
βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
• Για να είστε σίγουροι ότι έχετε προετοιμαστεί σωστά,
συμβουλευθείτε τη λίστα στη σελίδα www.ucas.com/how-itall-works/starting-your-studies.
επιλογές εάν οι βαθμοί σας είναι καλύτεροι από όσο
περιμένατε ή όχι και τόσο καλοί.
• Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλετε και μια
αυτοπεριγραφική έκθεση (Personal Statement). Στο
κείμενο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να εξηγήσετε
στα πανεπιστήμια και στα κολέγια γιατί επιλέξατε το
συγκεκριμένο αντικείμενο και γιατί θα ήσασταν καλός
σπουδαστής. Για να συνταχθεί σωστά η αυτοπεριγραφική
έκθεση χρειάζεται χρόνος, γι' αυτό ξεκινήστε την
προετοιμασία νωρίς.
• Το τελευταίο μέρος της αίτησης είναι η συστατική επιστολή.
Συχνά τη δίνει κάποιος καθηγητής από το σχολείο σας ή, αν
έχετε αποφοιτήσει παλαιότερα, ένα ανεξάρτητο πρόσωπο,
όπως, π.χ., ένας παλιός σας καθηγητής ή εργοδότης.
• Τα προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων – ελέγξτε το εκάστοτε πρόγραμμα
σπουδών για να δείτε ποιες προθεσμίες ισχύουν στην
περίπτωσή σας:
• 15 Οκτωβρίου – για τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και
του Κέμπριτζ, και για όλα τα προγράμματα σπουδών
ιατρικής, οδοντιατρικής ή κτηνιατρικής
• 15 Ιανουαρίου – για τα περισσότερα προγράμματα
σπουδών
• 24 Μαρτίου – για ορισμένα προγράμματα σπουδών
καλών τεχνών και σχεδίασης
• 30 Ιουνίου – οι αιτήσεις που θα ληφθούν μετά από
αυτή την ημερομηνία θα περάσουν στη διαδικασία
εκκαθάρισης (Clearing)
• Αφού υποβάλετε την αίτηση, μπορείτε να παρακολουθήσετε
την πορεία της μέσα από την online εφαρμογή μας, Track
(Παρακολούθηση πορείας). Μέσα από το Track μπορείτε να
δείτε τις απαντήσεις των πανεπιστημίων και των κολεγίων. Αν
δεν λάβετε καμία προσφορά, ή αν απορρίψετε τις προσφορές
που θα λάβετε, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε αίτηση
για ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών, μέσω της
διαδικασίας που ονομάζεται Extra (Συμπληρωματικά). Μέσω
της διαδικασίας Extra, που διαρκεί από το τέλος Φεβρουαρίου
μέχρι τις αρχές Ιουλίου κάθε χρόνο, μπορείτε να κάνετε
αίτηση για προγράμματα σπουδών που έχουν ακόμα κενές
θέσεις. Περισσότερα στο www.ucas.com/extra.
• Μόλις τα πανεπιστήμια και τα κολέγια λάβουν την αίτησή
σας και την αξιολογήσουν, θα πάρουν μία απόφαση. Αν
σας κάνουν προσφορά, μπορεί να είναι υπό όρους ή άνευ
όρων. Άνευ όρων σημαίνει ότι ο αιτών πληροί ήδη όλες τις
ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
ή στο κολέγιο. Υπό όρους σημαίνει ότι η προσφορά έχει
ορισμένες προϋποθέσεις, π.χ, ο αιτών πρέπει να επιτύχει
ορισμένη βαθμολογία σε εξετάσεις.

Βήμα 3 – Προετοιμασία για τις σπουδές

• Μόλις σας δεχτεί το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο και
επιβεβαιώσετε την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων,

Προϋποθέσεις αγγλικής γλώσσας
Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια θα σας ενημερώσουν για το
απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τα
προγράμματα σπουδών που προσφέρουν. Τα περισσότερα
ιδρύματα θα σας ζητήσουν να αποδείξετε επάρκεια της
αγγλικής γλώσσας ή να περάσετε αναγνωρισμένες εξετάσεις
αγγλικής γλώσσας, εάν τα αγγλικά δεν είναι η μητρική σας
γλώσσα.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του πανεπιστημίου ή του κολεγίου,
ή απευθυνθείτε στο τμήμα εγγραφών (Admissions Office)
ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης αλλοδαπών φοιτητών
(International Office) του ιδρύματος για να μάθετε ποιες
εξετάσεις αγγλικής γλώσσας είναι αποδεκτές. Θα σας
ενημερώσουν επίσης ποιες εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας
απαιτούνται για τη φοιτητική βίζα, εάν χρειάζεται

Πληροφορίες για
τους γονείς
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να
υποστηρίξετε όσο το δυνατόν καλύτερα
το γιο ή την κόρη σας κατά τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης για σπουδές στο
εξωτερικό. Εδώ θα βρείτε μερικές χρήσιμες
συμβουλές για να ξεκινήσετε.
Πηγαίνετε στο www.ucas.com/parents

•

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα μηνιαία
ενημερωτικά δελτία που απευθύνονται
ειδικά στους γονείς.

•

UCAStv – μια ολόκληρη σειρά βίντεο
που καθοδηγούν τους σπουδαστές καθ'
όλη τη διαδικασία της αίτησης. Ένας
πολύ εύκολος τρόπος για να εξοικειωθεί
το παιδί σας με όλα όσα πρέπει να ξέρει.

•

Ο ιστότοπος www.ucas.com
ενημερώνεται συνεχώς με χρήσιμες
πληροφορίες και συμβουλές.
Παραπέμψτε το παιδί σας στην ενότητα
προπτυχιακών σπουδών. Υπάρχει
επίσης μια ειδική ενότητα για εσάς τους
γονείς.

Χρήσιμοι
ιστότοποι*
Το UK Council for International Student
Affairs έχει πολλές και διάφορες πληροφορίες
για αλλοδαπούς σπουδαστές όπως
συμβουλές για θέματα μετανάστευσης και
για τις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, έως
πληροφορίες για υποτροφίες και στέγαση.
www.ukcisa.org.uk

Online βοήθεια μέσω
της UCAS

Περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία στο
www.ucas.com/international – Μπορείτε επίσης
να ενημερωθείτε μέσα από τα blog και τις σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης της UCAS.

Ο ιστότοπος Education UK του Βρετανικού
Συμβουλίου παρέχει πολλές πληροφορίες
που βοηθούν τους σπουδαστές να
προετοιμαστούν και να απολαύσουν την
εμπειρία των σπουδών στο Η.Β., καθώς
και πρακτικές συμβουλές για τη βίζα, τις
μετακινήσεις και τη χρηματοδότηση.
www.educationuk.org
Το εργαλείο International student calculator
βοηθά τους αλλοδαπούς σπουδαστές να
καταλάβουν πόσο θα τους κοστίσει η ζωή στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
international.studentcalculator.org.uk
Το Prepare for Success είναι ένα δωρεάν
εργαλείο που βοηθά τους αλλοδαπούς
φοιτητές να προετοιμαστούν για τις σπουδές
στα πανεπιστήμια και στα κολέγια του
Ηνωμένου Βασιλείου.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Όλοι αυτοί οι ιστότοποι είναι μόνο στα αγγλικά.

