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Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη	ακαδημαϊκή	παράδοση που χρονολογείται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, αποτελεί 

τον κορυφαίο	προορισμό	για	σπουδές	σε	ολόκληρο	τον	κόσμο. Δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 300.000 φοιτητές από 180 

διαφορετικές χώρες, στους οποίους και παρέχει ένα ιδανικό	περιβάλλον για να ζήσουν και να σπουδάσουν. 

 Σπουδάζοντας	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	θα	αποκτήσετε	ακαδημαϊκά	προσόντα	παγκόσμιας		 	

	 κλάσης,	ένα	καλύτερο	μέλλον	και	μια	εμπειρία	ζωής	που	δεν	θα	ξεχάσετε	ποτέ!

Ως φοιτητές θα επωφεληθείτε από μια τεράστια	επιλογή	πανεπιστημίων τα οποία ακολουθούν άριστα	πρότυπα	διδασκαλίας για τα 

οποία και είναι γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

	 Θα	αποκτήσετε	γνώσεις	και	δεξιότητες	που	θα	σας	βοηθήσουν	άμεσα	στην	επαγγελματική		 	

	 σας	αποκατάσταση	και	σταδιοδρομία.	

Τα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν ένα εξαιρετικά	ευρύ	φάσμα	ειδικοτήτων για να διαλέξετε και να 

σπουδάσετε	αυτό	ακριβώς	που	επιθυμείτε!

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει το	ιδανικότερο	και	ασφαλέστερο	περιβάλλον για σπουδαστές από όλα τα μήκη και πλάτη του 

κόσμου.

Γραφείο	Σπουδών	/	Επικοινωνία:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees

    

          

Στο UKFC προσφέρουμε στους σπουδαστές μας εξειδικευμένα

προγράμματα προετοιμασίας για όλες τις κατευθύνσεις. 

Κάθε	πρόγραμμα	σπουδών	σχεδιάζεται	προσεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές περιοχές που είναι περισσότερο 

χρήσιμες για κάθε επιλογή των σπουδαστών μας. Εστιάζουμε	πάντα	σε	κάθε	σπουδαστή	μας	ξεχωριστά  και προσαρμόζουμε το 

πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες	της	πανεπιστημιακής	σχολής	που	έχει	επιλέξει.

Συγχρόνως, το UKFC παρέχει πολύτιμη 

βοήθεια στην εύρεση	κατοικίας/φοιτητικής	

εστίας εξασφαλίζοντας θέση  για τους 

σπουδαστές του σε όλες τις πόλεις τις 

Μεγάλης	Βρετανίας ενώ παρέχει συνεχή 

υποστήριξη σε ΟΛΗ	τη		διάρκεια	των	σπουδών	

τους.

	 Μπορείτε	να	επιλέξετε	τα	παρακάτω		

	 προγράμματα	και	να	ξεκινήσετε	είτε		

	 τον	Σεπτέμβρη	είτε	τον	Ιανουάριο	είτε		

	 τον	Ιούνιο.

UKFC Foundation Course 

Μάθιου Μάκκα 1 και Ερυθρού Σταυρού 3,

11526 Αμπελόκηποι,

Ελλάδα

(2 λεπτά από τον Σταθμό του Μετρό Πανόρμου)

Τηλ: 210 6916990 

Email: info@ukfc.gr

http://www.ukfc.gr

Cyprus Office - Alpha Academic Consultants

2B Makariou & Orfeos, 4th floor - Office 403,

1070 Nicosia, P.O. BOX 20650, 1661 Nicosia, 

Cyprus

Tel: +357 22 757622

Fax: +357 22 757626

Email: sotia@alphaconsultants.net

http://www.alphaconsultants.net



Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC  για τις Βιολογικές επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας και τη Φαρμακευτική είναι 

ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά	προγράμματα	όπως	Φαρμακευτική

(Pharmacy),	Διαιτολόγια	(Dietetics),	Βιολογία	(Biology),	Γενετική	(Genetics),	Μοριακή	Βιολογία	(Molecular	Biology),		

Επιστήμες	Φυσικής	Αγωγής	και	Αθλητισμού	(Sports	Science),	Βιοτεχνολογία	(Biotechnology),	Βιοϊατρική	Μηχανική

(Biomedical	Engineering)		κ.α.	

Biological Sciences & Pharmacy Foundation Programme
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Φαρμακευτική

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Core	Modules)

Μαθήματα Eπιλογής

(Elective	Modules)

Academic English | Study Skills | Chemistry | 

Biology and Introduction to Human Anatomy/Physiology | 

Computer Science | Mathematics

Human Anatomy and Physiology for Advanced Science |

Physics | Statistics

Biological Sciences & Pharmacy Foundation Programme

Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Φαρμακευτική

Humanities and Law Foundation Programme

Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες

Business and Economics Foundation Programme

Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες 

Engineering Foundation Programme

Επιστήμες Μηχανικών και Θετικές Επιστήμες

Art and Design Foundation Programme

Επιστήμες της Τέχνης

Computer Science Foundation Programme

Επιστήμες Πληροφορικής 
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Το πρόγραμμα προετοιμασίας  

του UKFC  για τις Διοικητικές 

και Οικονομικές Επιστήμες 

είναι ιδανικό για φοιτητές που 

επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή 

πανεπιστημιακά	προγράμματα	

όπως	Economics	(Οικονομικά),	

Business	Administration	(Διοίκηση	

Επιχειρήσεων),	Management,	

Marketing,	Logistics	(Διαχείριση	

και	Οργάνωση	Εμπορευμάτων),	

Accounting	(Λογιστική)		κ.α.	

Business and Economics Foundation Programme
Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες

Academic English | Study Skills | Introduction to Business |

Introduction to Economics | Mathematics | Statistics

History and Political Science | Introduction to Law | 

Introduction to Psychology

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Core	Modules)

Μαθήματα Eπιλογής

(Elective	Modules)

Υποχρεωτικά

Μαθήματα

(Core	Modules)

Μαθήματα

Eπιλογής

(Elective	Modules)

Academic English

Study Skills

Statistics

Physics

Mathematics

Computer Science

Chemistry

Design for Science

Materials Science

Business Science 

Engineering Foundation Programme
Επιστήμες Μηχανικών και Θετικές Επιστήμες
 
Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC  για τις Επιστήμες των Μηχανικών και Θετικών Επιστημών είναι ιδανικό για φοιτητές 

που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά	προγράμματα	όπως	αυτά	του	Μηχανολόγου	Μηχανικού	(Mechanical	

Engineering),	του	Πολιτικού	Μηχανικού	(Civil	Engineering),	του	Αρχιτέκτονα	(Architecture),	του	Χημικού	Μηχανικού	(Chemi-

cal	Engineering),	του	Ηλεκτρολόγου	και	Ηλεκτρονικού	Μηχανικού	(Electrical	and	Electronic	Engineering),	του	Μαθηματικού	

(Mathematics)	του	Φυσικού	(Physics)	κ.α.	



Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC  για 

τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες είναι ιδανικό για 

φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή 

πανεπιστημιακά	προγράμματα	όπως	Ψυχολογία	

(Psychology),	Νομική	(Law),	Πολιτικές	

Επιστήμες	(Political	Sciences),	Κοινωνιολογία	

(Sociology),	Ιστορία	(History),	Κοινωνική	

Ανθρωπολογία	(Social	Anthropology)		κ.α.

Humanities and Law Foundation Programme
Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες

Υποχρεωτικά

Μαθήματα

(Core	Modules)

Μαθήματα

Eπιλογής

(Elective	Modules)

Academic English

Study Skills

Introduction to Psychology

Law

Computer Science

Statistics

History and Political Science 

Introduction to Sociology

Business and Economics

Mathematics

Computer Science Foundation Programme
Επιστήμες Πληροφορικής

Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC  για τις Επιστήμες Πληροφορικής είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να 

σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά	προγράμματα	όπως	Computer	Science	(Πληροφορική),	Electrical	and	Computer

Engineering	(Ηλεκτρολόγων	Μηχανικών	και	Μηχανικών	Υπολογιστών),	Information	Technology	(Τεχνολογία	Πληροφοριών	

και	Επικοινωνίας),	Web	Design	(Σχεδιασμός	και	Ανάπτυξη	Ιστοσελίδων),	Computer	Networks	(Δίκτυα	Υπολογιστών),	Applied	

Mathematics	and	Computing	(Εφαρμοσμένα	Μαθηματικά	και	Πληροφορική)	κ.α.	

Academic English | Study Skills | Statistics | Physics | Mathematics |

Advanced Computer Science

History and Political Science | Introduction to Law | 

Introduction to Psychology | Business and Economics

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Core	Modules)

Μαθήματα Eπιλογής

(Elective	Modules)



Υποχρεωτικά

Μαθήματα

(Core	Modules)

Μαθήματα

Eπιλογής

(Elective	Modules)

Academic English

Study Skills 

Art History

Design (Portfolio)

Computer Science

Introduction to Psychology

Introduction to Sociology

Business and Economics

Mathematics

Statistics

Physics

Art and Design Foundation Programme
Επιστήμες της Τέχνης 

Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC  για τις Επιστήμες της Τέχνης είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν 
συναφή πανεπιστημιακά	προγράμματα	όπως	Interior	Design	(Σχεδιασμός	Εσωτερικών	Χώρων),	Industrial	Design	(Βιομηχανικό	
Σχέδιο),		Architecture	(Αρχιτεκτονική),	Fashion	Design	(Σχέδιο	Μόδας),	Fashion	Technology	(Τεχνολογία	Μόδας),	Textile	
Technology	and	Design	(Τεχνολογία	και	Σχέδιο	Κλωστοϋφαντουργίας	)		κ.α.	

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - DIRECT ENTRY 

To UKFC προσφέρει την υπηρεσία της απευθείας αποδοχής υποψηφίων (Direct	Entry) σε πανεπιστημιακά προγράμματα της 

Μεγάλης	Βρετανίας	χωρίς	την	απαίτηση	προετοιμασίας.

 Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και μη κριτήρια τα οποία   

 λαμβάνονται ως επαρκή για απευθείας είσοδο σε Βρετανικά πανεπιστήμια. 

	 Επικοινωνήστε	μαζί	μας	για	να	συζητήσουμε	και	να	μάθετε	εάν	πληροίτε	τις	προϋποθέσεις	για	απευθείας	είσοδο	σε		

	 πανεπιστημιακά	προγράμματα	της	Μεγάλης	Βρετανίας	χωρίς	την	απαίτηση	προετοιμασίας.

 Συγχρόνως, το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση	κατοικίας/φοιτητικής	εστίας	εξασφαλίζοντας	θέση		 	

	 για	τους	σπουδαστές	του	σε	όλες	τις	πόλεις	τις	Μεγάλης	Βρετανίας ενώ παρέχει συνεχή	υποστήριξη	σε	ΟΛΗ	τη		 	

	 διάρκεια	των	σπουδών	τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ Undergraduate Bachelor Degrees - Για Μαθητές Λυκείου

Στο	UKFC	προσφέρουμε	στους	μαθητές	Λυκείου	εξειδικευμένα	προγράμματα	προετοιμασίας	για	σπουδές	στην	Μεγάλη	Βρετανία	

προς	όλες	τις	κατευθύνσεις.	Κάθε πρόγραμμα	σπουδών	σχεδιάζεται	προσεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές περιοχές 

που είναι περισσότερο χρήσιμες για κάθε επιλογή των σπουδαστών μας. Εστιάζουμε	πάντα	σε	κάθε	σπουδαστή	μας	ξεχωριστά  

και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες	της	πανεπιστημιακής	σχολής	που	έχει	επιλέξει.

 Το πρόγραμμα	για	μαθητές	Λυκείου του UKFC αποτελείται από δύο ακαδημαϊκές σεζόν. Η πρώτη αφορά την χρονική  

 περίοδο από Σεπτέμβρη έως και το Μάιο όπου οι μαθητές λυκείου παρακολουθούν παράλληλα με το σχολείο   

 απογευματινά τμήματα στο UKFC τρεις φορές την εβδομάδα. Τα μαθήματα είναι κατεύθυνσης και επιλογής και   

 καθορίζονται με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η δεύτερη ακαδημαϊκή σεζόν αφορά την χρονική περίοδο από Ιούνιο   

 έως και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου όπου οι μαθητές του Λυκείου εντάσσονται στο καλοκαιρινό τμήμα   

 foundation του UKFC όπου και ολοκληρώνουν την φοίτησή τους.   

 Συγχρόνως, το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση	κατοικίας/φοιτητικής	εστίας	εξασφαλίζοντας	θέση		 	

	 για	τους	σπουδαστές	του	σε	όλες	τις	πόλεις	τις	Μεγάλης	Βρετανίας ενώ παρέχει συνεχή	υποστήριξη	σε	ΟΛΗ	τη		 	

	 διάρκεια	των	σπουδών	τους.

 



Στο UKFC προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας για την ένταξη τους σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ	προγράμματα	όλων	των	κατευθύνσεων στα 
πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

 Το UKFC αναλαμβάνουμε	με	ευθύνη	την	προετοιμασία	του	κάθε	σπουδαστή	ξεκινώντας	πρώτα	από	την	επιλογή	του			 	
	 κατάλληλου	μεταπτυχιακού	προγράμματος.

 Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση όλων των αιτήσεων και επίσημων εγγράφων καθώς και την    
 απαραίτητη αλληλογραφία μεταξύ σπουδαστή και πανεπιστημίου έως και την εγγραφή η οποία είναι ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ.

 Ο κάθε σπουδαστής του UKFC παρακολουθεί μια σειρά από	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	που τον/την     
 προετοιμάζουν για την ακαδημαϊκή του εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία.

 Το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση και εξασφάλιση κατοικίας/φοιτητικής εστίας σε όλες τις πόλεις τις    
 Μεγάλης Βρετανίας και παρέχει συνεχή υποστήριξη στους σπουδαστές του σε ΟΛΗ τη διάρκεια των σπουδών τους.

 Το UKFC διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με καταξιωμένους    
 προσκεκλημένους από τη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωση  και εξειδίκευση των    
 σπουδαστών μας σε πληθώρα ακαδημαϊκών θεμάτων. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ - Postgraduate (Master, MBA etc.) Degrees

UKFC Foundation – Αιτήσεις UCAS

To UKFC ως αναγνωρισμένο UCAS Centre αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα τη διεκπεραίωση των αιτήσεων UCAS για προπτυχιακά προγράμματα Bach-
elor. Το UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτήσεων για ανώτερες σπουδές 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο επεξεργάζεται περισσότερο από δύο εκατομμύρια αιτήσεις για προπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία.

Η διαδικασία των αιτήσεων UCAS περιλαμβάνει 6 σημαντικά βήματα:

Βήμα	1:	Επιλογή Προπτυχιακών Προγραμμάτων
Οι υποψήφιοι σπουδαστές επιλέγουν 5 προπτυχιακά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν. Το UKFC παρέχει με απόλυτη υπευθυνότητα και εμπειρία 
συμβουλευτικές υπηρεσίες βοηθώντας τους σπουδαστές να επιλέξουν τα προπτυχιακά προγράμματα Bachelor που πραγματικά αντικατοπτρίζουν και 

συνδυάζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των υποψηφίων σπουδαστών.

Βήμα	2:	Υποβολή Αίτησης
Οι υποψήφιοι σπουδαστές ολοκληρώνουν την αίτηση συμπληρώνοντας τα διαφορετικά πεδία της αίτησης (π.χ. Registration, Personal details, Additional infor-
mation, Student finance, Choices, Education, Employment, Personal statement, Reference) και η αίτηση στέλνεται απευθείας στο UCAS και μέσω αυτού στη 
συνέχεια στα 5 Πανεπιστήμια της επιλογής μας.

Η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να αποσταλθεί η αίτηση UCAS εξαρτάται από τις επιλογές των πανεπιστημιακών προγραμμάτων που έχουμε επιλέξει.

 15	Οκτωβρίου: Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων UCAS προς τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης (Oxford) και του Κέμπριτζ (Cambridge), καθώς και για  
 όλες τις αιτήσεις για προγράμματα Ιατρικής (Medicine) , Οδοντιατρικής (Dentistry) και Κτηνιατρικών επιστημών (Veterinary Medicine / Science).
 15	Ιανουαρίου:	Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων UCAS προς ΟΛΑ τα προπτυχιακά προγράμματα εκτός από αυτά με καταληκτική ημερομηνία   
 υποβολής 15 Οκτωβρίου και μερικών προγραμμάτων Art and Design (Επιστημών Τέχνης) τα οποία έχουν προθεσμία 24 Μαρτίου.
 24	Μαρτίου: Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων UCAS προς κάποια προγράμματα Art and Design (Επιστημών Τέχνης) εκτός αυτών που έχουν   

 καταληκτική ημερομηνία υποβολής 15 Ιανουαρίου.

Χάσατε	την	προθεσμία;	Πολλά Πανεπιστήμια συνεχίζουν να δέχονται αιτήσεις και μετά την προθεσμία υποβολής και θα λάβουν σοβαρά υπόψη την αίτησή σας 
εφόσον διαθέτουν ακόμα θέσεις. Εάν χάσατε την προθεσμία επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε και με απόλυτη υπευθυνότητα να σας βοηθήσουμε 

να υποβάλετε την αίτησή σας. 

Βήμα	3: Προσφορές Πανεπιστημίων
Κάθε πανεπιστήμιο που έχουμε επιλέξει θα αποφασίσει εάν θα προβεί σε προσφορά θέσης. Οι υποψήφιοι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται 
για τις προσφορές των πανεπιστημίων online. Όταν θα γίνουν αποδεκτοί τότε θα πρέπει να απαντήσουν στις προσφορές τηρώντας πάντα τα χρονοδιαγράμματα 

που έχει θέσει ο οργανισμός UCAS.

Βήμα	4: Αποτελέσματα
Αν οι αιτούντες περιμένουν κάποια αποτελέσματα από τυχόν εξετάσεις που έχουν δώσει, θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης τους και να 
στείλουν τα αποτελέσματα στα πανεπιστήμια που έχουν κάνει προσφορά.

Βήμα	5:	Τα επόμενα βήματα
Όταν μας αποδεχτεί ένα πανεπιστήμιο τότε λαμβάνουμε μια επιστολή που μας εξηγεί λεπτομερώς τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αν κάποιος υποψήφιος λάβει 

διαφορετικές βαθμολογίες από αυτές που περίμενε η αλλάξει γνώμη υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Βήμα	6:	Έναρξη Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο
Οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν μεριμνήσει για ότι χρειάζονται πριν ταξιδέψουν, όπως επιλογή φοιτητικής εστίας (accommodation), φοιτητικό 
δάνειο (student loan), ταξιδιωτικά έγγραφα κτλ. Κάθε Πανεπιστήμιο διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για πρωτοετείς φοιτητές βοηθώντας έτσι στη 
ομαλή εισαγωγή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.
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