Υπηρεσία συμβουλευτικής για σπουδές στη Βρετανία

Υπηρεσία

Τι σας προσφέρουμε

Χρέωση

Αίτηση για
Προγράμματα
Αγγλικής Γλώσσας

• Πληροφόρηση για αναγνωρισμένα προγράμματα
Αγγλικής γλώσσας
• Αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου προγράμματος
σπουδών
• Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων
• Πληροφόρηση για τη ζωή και τις σπουδές στη
Βρετανία
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: εξασφάλιση στέγασης,
ταχυδρομικά τέλη.

€150

• Πληροφορίες για το Βρετανικό σύστημα ανώτατης
Ολοκληρωμένη
εκπαίδευσης, τους Βρετανικούς τίτλους και τις
Διαδικασία
προϋποθέσεις εισαγωγής
Αίτησης για
•
Καθοδήγηση στην αναζήτηση και επιλογή του
Πτυχιακές Σπουδές

κατάλληλου Βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και
προγράμματος σπουδών
• Καθοδήγησης στη συμπλήρωση και υποβολή της
αίτησης UCAS
• Μετάφραση του απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών
επιδόσεων
• Έλεγχος προόδου αιτήσεων
• Πληροφόρηση για διαμονή σε πανεπιστημιακή εστία
• Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
• Καθοδήγηση στη συμπληρωματική διαδικασία UCAS
Extra και/ή στην υπηρεσία Clearing του UCAS, σε
περίπτωση που δεν έχετε λάβει προσφορά για θέση
έως τις 30 Ιουνίου
• Δωρεάν παρακολούθηση του σεμιναρίου μας
«Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία»
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: καθοδήγηση για τη
σύνταξη προσωπικής δήλωσης και ταχυδρομικά τέλη.

• Πληροφορίες για το Βρετανικό σύστημα ανώτατης
Διαδικασία
εκπαίδευσης, τους Βρετανικούς τίτλους και τις
Αίτησης για
προϋποθέσεις εισαγωγής
Πτυχιακές Σπουδές

• Καθοδήγηση στην αναζήτηση και επιλογή του
κατάλληλου Βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και
προγράμματος σπουδών
• Καθοδήγησης στη συμπλήρωση και υποβολή της
αίτησης UCAS
• Μετάφραση του απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών
επιδόσεων
• Έλεγχος προόδου αιτήσεων
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: καθοδήγηση για τη
σύνταξη προσωπικής δήλωσης και ταχυδρομικά τέλη.

€1.350
Αν περιλαμβάνεται
αίτηση προς τα
πανεπιστήμια
Cambridge ή Oxford
υπάρχει επιβάρυνση
€100.
Αν οι αιτήσεις αφορούν
σπουδές για Ιατρική /
Οδοντιατρική υπάρχει
επιβάρυνση €150.
Αν ο υποψήφιος
προέρχεται από
διαφορετικό
εκπαιδευτικό σύστημα
(εκτός Ελληνικού και
Βρετανικού) υπάρχει
επιβάρυνση €150.
€950
Αν περιλαμβάνεται
αίτηση προς τα
πανεπιστήμια
Cambridge ή Oxford
υπάρχει επιβάρυνση
€100.
Αν οι αιτήσεις αφορούν
σπουδές για Ιατρική /
Οδοντιατρική υπάρχει
επιβάρυνση €150.
Αν ο υποψήφιος
προέρχεται από
διαφορετικό
εκπαιδευτικό σύστημα
(εκτός Ελληνικού και
Βρετανικού) υπάρχει
επιβάρυνση €150.
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Υπηρεσία
Συμπληρωματική
Διαδικασία UCAS
Extra
(Δεύτερος γύρος
αιτήσεων)

Υπηρεσία Clearing
του UCAS
(Διαθέσιμη μεταξύ 1ης
Ιουλίου & τέλη
Σεπτεμβρίου)

Αίτηση για
Φοιτητικό Δάνειο
Αίτηση για
Διαμονή

Τι σας προσφέρουμε

Χρέωση

• Καθοδήγηση στη συμπληρωματική διαδικασία UCAS
Extra
• Μετάφραση του απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών
επιδόσεων
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: ταχυδρομικά τέλη.

€350

• Καθοδήγηση στην υπηρεσία Clearing του UCAS
• Μετάφραση του απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών
επιδόσεων
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: ταχυδρομικά τέλη.

€1.350

• Καθοδήγηση στη συμπλήρωση και υποβολή της
αίτησης για Φοιτητικό Δάνειο (για όσους πληρούν τις
προϋποθέσεις)

€250

• Πληροφόρηση για επιλογή διαμονής σε
πανεπιστημιακή εστία
• Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή

€250

Αίτηση για
Μεταπτυχιακές
Σπουδές

• Πληροφόρηση για το Βρετανικό σύστημα ανώτατης
εκπαίδευσης, τους Βρετανικούς τίτλους και τις
προϋποθέσεις εισαγωγής
• Καθοδήγηση στην αναζήτηση και επιλογή του
κατάλληλου Βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και
προγράμματος σπουδών
• Μετάφραση του πτυχίου και της αναλυτικής
βαθμολογίας
• Καθοδήγηση στη συμπλήρωση και υποβολή έως και
πέντε αιτήσεων
• Έλεγχος προόδου αιτήσεων
• Δωρεάν παρακολούθηση του σεμιναρίου μας
«Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία»
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: καθοδήγηση για τη
σύνταξη προσωπικής δήλωσης, ταχυδρομικά τέλη.

1η αίτηση: €450
2η αίτηση: €120
3η αίτηση: €120
4η αίτηση: €100
5η αίτηση: €100

Ολοκληρωμένη
Διαδικασία
Αίτησης για
Μεταπτυχιακές
Σπουδές

• Πληροφόρηση για το Βρετανικό σύστημα ανώτατης
εκπαίδευσης, τους Βρετανικούς τίτλους και τις
προϋποθέσεις εισαγωγής
• Καθοδήγηση στην αναζήτηση και επιλογή του
κατάλληλου Βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και
προγράμματος σπουδών
• Καθοδήγηση στη συμπλήρωση και υποβολή έως και
πέντε αιτήσεων
• Μετάφραση του πτυχίου και της αναλυτικής
βαθμολογίας
• Έλεγχος προόδου αιτήσεων
• Πληροφόρηση για επιλογή διαμονής σε
πανεπιστημιακή εστία
• Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης για διαμονή
• Δωρεάν παρακολούθηση του σεμιναρίου μας
«Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία»
Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης: καθοδήγηση για τη
σύνταξη προσωπικής δήλωσης, ταχυδρομικά τέλη.

€950

€70 ανά αίτηση

• Επιπλέον αίτηση

Αίτηση για
Φοιτητικό Δάνειο

Αν περιλαμβάνεται
αίτηση προς τα
πανεπιστήμια
Cambridge ή Oxford
υπάρχει επιβάρυνση
€120.

• Καθοδήγηση στη συμπλήρωση και υποβολή της
αίτησης για Φοιτητικό Δάνειο (για όσους πληρούν τις
προϋποθέσεις)
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€250

Υπηρεσία
Σεμινάριο:
Φοιτητική Ζωή στη
Βρετανία

Τι σας προσφέρουμε
• Πρακτικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της
φοιτητικής ζωής στη Βρετανία, από τη στέγαση και το
κόστος διαβίωσης μέχρι τη σύνταξη εκθέσεων και την
παρουσίαση εργασιών

Χρέωση
€50

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία συμβουλευτικής για σπουδές στη Βρετανία ή για να
κανονίσετε ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους μας, επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 369 2302 / 333
Φαξ 210 364 5768
Email Stella.Kouvari@britishcouncil.gr

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
British Council
Τσιμισκή 43
546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο 801 500 3692 & 2310 378 315
Φαξ 2310 241 960
Email Elisavet.Tsitsopoulou@britishcouncil.gr

ή επισκεφτείτε μας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.britishcouncil.gr/study-uk/student-support

Το έγγραφο διατίθεται και σε μεγαλύτερη εκτύπωση.
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