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Aegean College, Omiros Educational Group

Το Aegean College, μέλος του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ», ανήκει σε έναν από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς στην Ελλάδα. Ο «ΟΜΗΡΟΣ» ιδρύθηκε το 1946, αρχικά ως δίκτυο σχολείων που εξειδικεύονταν στη διδασκαλία
της αγγλικής γλώσσας. Επτά δεκαετίες μετά, ο «ΟΜΗΡΟΣ» έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο εκπαιδευτικό οργανισμό, με
πολυσχιδές εκπαιδευτικό έργο, εκατοντάδες ενεργούς σπουδαστές και εκατομμύρια ενταγμένους στην ελληνική και διεθνή
αγορά εργασίας.
Το Aegean College, ως αναγνωρισμένο ίδρυμα από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, διασφαλίζει εξαιρετικά υψηλά
κριτήρια ποιότητας στην εκπαίδευση και διακρίνεται για την παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
συνεργασία με τα βρετανικά πανεπιστήμια Coventry University, Canterbury Christ Church University και the University of
the West of Scotland.
Τα πτυχία του Aegean College απονέμονται από τα συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, είναι αναγνωρισμένα τόσο
στην Ελλάδα από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και στο εξωτερικό και οδηγούν σε εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα
προγράμματα ολοκληρώνονται σπουδάζοντας εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, και προσφέρονται στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Η αφοσίωση των ανθρώπων του Aegean College στην καλλιέργεια των μαθησιακών και πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών
αποφέρει χειροπιαστά οφέλη όπως αποδεικνύουν τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων του Κολλεγίου
στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας, αλλά και η απόσπαση εκπαιδευτικών βραβείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Κολλέγιο στεγάζεται σε δύο κτήρια στο Κέντρο της Αθήνας και σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην «καρδιά»
του Πειραιά. Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου λειτουργούν άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
(Φυσιοθεραπεία, Ψυχομετρία, Λογοθεραπεία, Βιοχημεία, Διαιτολογία, Προσχολική Αγωγή, Πληροφορική), καθώς και
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο. Ενδεικτικό της υψηλής ποιότητας των σπουδών που προσφέρει το Aegean College
είναι το γεγονός ότι η δανειστική βιβλιοθήκη του Κολλεγίου φιλοξενεί 10.000 τίτλους ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, βιβλίων
και επιστημονικών περιοδικών.
Το Aegean College είναι ένας ζωντανός, πολυπολιτισμικός Οργανισμός που ανοίγεται σε ολόκληρο τον κόσμο αφού εκτός
από Έλληνες και σπουδαστές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσελκύει νέους ανθρώπους από την Ανατολική
Ευρώπη και την Ασία.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αθήνα: Πανεπιστημίου 17, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα / T 210 3211228 / 210 3806166 / 210 3800811 / 210 3831455
Βερανζέρου 3, Αθήνα/Tel: 210 3805527/ www.aegeancollege.gr/ Ε info@aegeancollege.gr
Πειραιάς: Καραΐσκου 121, Πλατεία Κοραή,/T 210 3831455/ www.aegeancollege.gr/ Ε info@aegeancollege.gr

Coventry University
Το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι έχει μακρά παράδοση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς
ιδρύθηκε το μακρινό 1843. Πρόκειται για κορυφαίο και ταχύτατα ανερχόμενο βρετανικό
πανεπιστήμιο που κατέχει τη 15η θέση στη σχετική κατάταξη Guardian University League
Table 2016, έναντι της 27ης το 2015.
Το Coventry University έχει αποσπάσει τα βραβεία «Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο
της Χρονιάς» και «Queen’s Anniversary Prize», ενώ το 2015 ανακηρύχθηκε ως
«Πανεπιστήμιο της Χρονιάς στη Φοιτητική Εμπειρία» .
Όραμα του Πανεπιστημίου είναι η παροχή μιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής εμπειρίας
που συνδυάζει τη σφαιρική γνώση με την τεχνική εξειδίκευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
απαραίτητων για τη διάκριση στον επαγγελματικό στίβο.
Η παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με την επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία
και την εκμάθηση, καθιστούν το Coventry University μια επιλογή με μεγάλες προοπτικές στους αποφοίτους του.

Προγράμματα σπουδών
Προπτυχιακά Προγράμματα / Bachelors
• BSc (Hons) in Physiotherapy (Applied)
• BSc (Hons) in Dietetics (Applied)
• BSc (Hons) in Psychology
• BSc (Hons) in Midwifery (Applied)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Coventry University, Priory Street, Coventry, United Kingdom, CV1 5FB | Τ +44 24 7765 7688 / www.coventry.ac.uk

www.britishcouncil.gr
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Canterbury Christ Church University
Το Canterbury Christ University ιδρύθηκε το 1962 και έχει αναγνωριστεί σε
βρετανικό επίπεδο ως Κέντρο Αριστείας για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.
Κατέχει τη 17η θέση μεταξύ 143 Πανεπιστημίων και Κολλεγίων στη λίστα People
and Planet League Table που καταρτίζεται με κριτήριο τις περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Με περίπου 20.000 φοιτητές, από τους οποίους οι 1.900 προέρχονται από
περισσότερες από 100 χώρες σε όλον τον κόσμο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Canterbury Christ University βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ακαδημαϊκής έρευνας. Το ακαδημαϊκό του προσωπικό αποτελείται από 3.000 άτομα
(καθηγητές και διοικητικό προσωπικό).
Το Canterbury Christ Church University αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη σπουδαστών
και αποφοίτων, στη διασφάλιση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού και ανεκτικότητας και στη δημιουργία
αξίας τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία.
Το Canterbury Christ Church University προσφέρει άριστες προοπτικές στους σπουδαστές του όπως αποδεικνύουν τα
στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014: το 95% των
βρετανών αποφοίτων είτε έχουν απορροφηθεί από την αγορά εργασίας είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Canterbury Campus, North Holmes Road, Canterbury, Kent, CT1 1QU/ T+44 1227 767700 / www.canterbury.ac.uk

Προγράμματα σπουδών
Προπτυχιακά προγράμματα / Bachelors

Μεταπτυχιακά Προγράμματα / Masters

• BSc (Hons) Clinical Speech and Language Science
• BSc (Hons) Physiotherapy (Applied)
• BSc (Hons) Psychology Science
• BSc (Hons) Dietetics
• BSc (Hons) Midwifery (Applied)
• BSc (Hons) Early Childhood Education
• BSc (Hons) Early Childhood Education with Special Needs
• BSc (Hons) Business Administration
• BSc (Hons) Computing and Information Systems
• BSc (Hons) Hotel Facilities Management

• MBA Leadership & Management Development
• MBA Leadership & Management Development with Ecological
Systems Management
• MBA Leadership & Management Development with Marketing
• MBA Leadership & Management Development with Accounting
and Finance
• MBA Leadership & Management Development with
Health Management
• MBA Leadership & Management Development with Human
Resources Management
• MSc Early Childhood Education
• MSc Early Childhood Education with Special Needs
• MSc Counselling (with CBT)
• MSc in Speech and Language Therapy
• MSc Computing – Cybercrime
• MSc Educational Psychology/MSc School Psychology

The University of the West of Scotland
Το University of the West of Scotland ιδρύθηκε το 1897 και αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα σύγχρονα πανεπιστήμια της Σκωτίας με παράδοση ενός αιώνα και πλέον
στον τομέα της εκπαίδευσης.
Με φιλοδοξία να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό μετασχηματισμό της Δυτικής Σκωτίας, το πανεπιστήμιο προσφέρει
συνολικά πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, επιτελεί σημαντικό ερευνητικό έργο και
φιλοξενεί περίπου 15.000 φοιτητές, οι 1.100 εκ των οποίων εκτός ΕΕ.
Διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα προσφέρει άριστες προοπτικές
στους φοιτητές που επιθυμούν να διακριθούν στο επαγγελματικό στίβο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

The University of the West of Scotland, Paisley, Scotland, PA1 2BE/ Τ 0141 849 4101/ www.uws.ac.uk

Προγράμματα σπουδών
Προπτυχιακά προγράμματα / Bachelors
• BsC (Hons) Business
• BSc (Hons) Computing

www.britishcouncil.gr

