
 

 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Περισσότερα από 50 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντήσουν 

χιλιάδες Ευρωπαίους σπουδαστές διαδικτυακά στην πρώτη Πανευρωπαϊκή έκθεση 

βρετανικής εκπαίδευσης του British Council. 

Περισσότεροι από 8.000 σπουδαστές από χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ αναμένεται να 

συμμετέχουν στις διαδικτυακές εκδηλώσεις Study UK του British Council, καθώς οι εγγραφές 

για το 2021-2 ξεκινούν σήμερα. 

Πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 

51 πανεπιστήμια από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο – συμπεριλαμβανομένων πέντε από 

τα δέκα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και δύο της παγκόσμιας 

κατάταξης των 20 κορυφαίων πανεπιστημίων (Guardian's University Ranking 2021, Times 

Higher Education World University Rankings 2021), καθώς και τα δύο τρίτα των 

καταξιωμένων ερευνητικών πανεπιστημίων του Russell Group. 

Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της καμπάνιας Study UK του British Council στην Ευρώπη, 

που συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς εταίρους για την προώθηση των σπουδών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχει στους σπουδαστές σαφείς, αξιόπιστες πληροφορίες και 

προσωπική επαφή με τα πανεπιστήμια. 

Η πλατφόρμα θα φιλοξενήσει δύο ζωντανές εκδηλώσεις – Study UK: The essentials από τις 

4 έως τις 8 Οκτωβρίου 2021, και Study UK: Meet the universities από τις 14 έως τις 25 

Φεβρουαρίου – και στο διάστημα αυτό οι σπουδαστές θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 

για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τα πανεπιστήμια και τις υποτροφίες τους. 

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους Ευρωπαίους σπουδαστές, με έμφαση στις αλλαγές 

μετά το Brexit, όπως τα δίδακτρα, τη βίζα και την ασφάλεια υγείας. 

Πολλά από τα 51 πανεπιστήμια που συμμετέχουν θα ανακοινώσουν τις τελευταίες 

υποτροφίες τους που θα είναι διαθέσιμες σε Ευρωπαίους σπουδαστές. 

Έρευνα του British Council από τις αρχές του 2021 δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι σπουδαστές 

εκτιμούν ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο για την ποιότητα της εκπαίδευσής του, αλλά 

βρίσκουν δύσκολο τον προγραμματισμό των σπουδών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω 

της έλλειψης σαφήνειας σχετικά με τις αλλαγές μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η εκδήλωση αυτή θα εξασφαλίσει στους σπουδαστές άμεση επαφή με κορυφαία 

πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία θεωρούν ως μία από τις πηγές με τη 

μεγαλύτερη επιρροή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις σπουδές τους στο εξωτερικό. 



 

  

Η Almut Caspary, Επικεφαλής του British Council για την ανώτατη εκπαίδευση στην 

Ευρώπη, δήλωσε: Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι σπουδαστές όταν ακούν "σπουδές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο" σκέφτονται "Οξφόρδη", "Κέμπριτζ" ή "Λονδίνο" – και ναι, το Λονδίνο μόλις 

ψηφίστηκε ξανά ως η καλύτερη πόλη στον κόσμο για σπουδές. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά 

προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, σε περισσότερα από 400 πανεπιστήμια και 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. 

"Είμαι ενθουσιασμένη που 51 πανεπιστήμια της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Αγγλίας 

συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας Study UK Europe. Μια εξαιρετική ευκαιρία για τους 

Ευρωπαίους να μάθουν από τα ίδια τα πανεπιστήμια, τους συνομήλικούς τους και τους 

ειδικούς του British Council για την ποικιλία και το εύρος των σπουδών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, τα πακέτα 

υποστήριξης και τους νέους κανονισμούς για τα δίδακτρα και τη μετανάστευση. Οι 

σπουδαστές μπορούν να συνομιλήσουν με τα πανεπιστήμια και να δουν και οι ίδιοι πόσο 

προσιτά και ευχάριστα είναι τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου – τους περιμένει ένα 

θερμό καλωσόρισμα! 

 

Εγγραφείτε εδώ:  

https://study-uk-events-

eu.britishcouncil.org?utm_source=0&utm_medium=referral&utm_campaign=cehighereduc

ation-overseasstudents-studyuk-eu-cy-virtual-event-21-22  

 
ΤΕΛΟΣ  

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Pantelitsa Michael στο 
pantelitsa.michael@cy.britishcouncil.org 
 
 
Σχετικά με το British Council 

Το British Council είναι διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές 

σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δημιουργούμε διεθνείς ευκαιρίες για τους 

ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες και δημιουργούμε σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το περασμένο έτος ήρθαμε σε άμεση επαφή με πάνω από 80 εκατομμύρια ανθρώπους και 

συνολικά 791 εκατομμύρια ανθρώπους, μέσω διαδικτύου, ραδιοφωνικών και άλλων 

εκπομπών και δημοσιεύσεων. Το British Council, που ιδρύθηκε το 1934, είναι ένας μη-

κερδοσκοπικός φορέας με Βασιλικό Καταστατικό και δημόσιος οργανισμός του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Λαμβάνουμε 15% βασική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

https://study-uk-events-eu.britishcouncil.org/?utm_source=0&utm_medium=referral&utm_campaign=cehighereducation-overseasstudents-studyuk-eu-cy-virtual-event-21-22
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Οι ρίζες του British Council βρίσκονται στην Ευρώπη. Τα πρώτα μας γραφεία άνοιξαν στην 

Ευρώπη το 1938 και από τότε προωθούμε τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές σχέσεις με τις 

χώρες της Ευρώπης. 

Το έργο μας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διεθνοποίηση, την 

κινητικότητα ακαδημαϊκών και σπουδαστών, και τις συνεργασίες μεταξύ βρετανικών και 

ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβάλλουμε στις τρέχουσες συζητήσεις 

παρέχοντας ιδέες και γνώσεις. Διεξάγουμε έρευνα για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο του 

έργου μας και να προωθήσουμε την καινοτομία στους τομείς και τις κοινότητες στις οποίες 

εργαζόμαστε. 

 
Σχετικά με το Study UK 

Το British Council υλοποιεί την καμπάνια Study UK, σε συνεργασία με την καμπάνια GREAT 
Britain της βρετανικής κυβέρνησης, για να προβάλλει τους λόγους για τους οποίους το 
Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μια μοναδική και ιδανική επιλογή για κάθε σπουδαστή από το 
εξωτερικό. Ξεκίνησε το 2016 και αποτελεί τη μόνη καμπάνια σε εθνικό επίπεδο που προωθεί 
το Ηνωμένο Βασίλειο ως έναν κορυφαίο προορισμό σπουδών παγκοσμίως. 
 
https://study-uk.britishcouncil.org/ 
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