Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών
Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019
Ειμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τις αναβαθμισμένες μας
υπηρεσίες.
Σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές μας έχουν μείνει οι ίδιες με την περσινή χρονιά!!!

Υπηρεσία

Τι σας προσφέρουµε
•
•

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

Χρέωση

€250

Η υπηρεσία περιλαµβάνει επίσης: εξασφάλιση
στέγασης, ταχυδροµικά τέλη.
•
•
Καλοκαιρινο
Σχολείο
στην Αγγλία

•
•

Πληροφόρηση για αναγνωρισµένα προγράµµατα
Αγγλικής γλώσσας
Αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου σχολείου και
προγράμματος
Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων
Πληροφόρηση για τη ζωή και τις σπουδές στη Βρετανία

€250

Η υπηρεσία περιλαµβάνει επίσης: εξασφάλιση
στέγασης, ταχυδροµικά τέλη.
•
•
•
Ολοκληρωµένη
∆ιαδικασία
Αίτησης για
Πτυχιακές Σπουδές

•
•
•
•
•

Πληροφορίες 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
Καθοδήγησης στη συµπλήρωση και υποβολή της αίτησης
UCAS
Έλεγχος προόδου αιτήσεων
Καθοδήγηση στη συµπλήρωση και υποβολή της αίτησης για
Φοιτητικό ∆άνειο (εξασφάλιση οικονοµικής υποστήριξης για
πτυχιακούς φοιτητές της ΕΕ)
Πληροφόρηση για διαµονή σε πανεπιστηµιακή εστία
Συµπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαµονή
Καθοδήγηση στη συµπληρωµατική διαδικασία UCAS και/ή
στην υπηρεσία Clearing του UCAS, σε περίπτωση που δεν
έχετε λάβει προσφορά για θέση έως τις 30 Ιουνίου

Η υπηρεσία περιλαµβάνει επίσης: καθοδήγηση για τη
σύνταξη προσωπικής δήλωσης, µετάφραση/επικύρωση
του απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών επιδόσεων,
ταχυδροµικά τέλη.

€500

Πληροφορίες 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
Καθοδήγησης στη συµπλήρωση και υποβολή της αίτησης
UCAS

•
∆ιαδικασία
Αί τ η σ η ς UCAS

•
•

Η• υπηρεσία
περιλαµβάνει
επίσης:Clearing
µετάφραση/επικύρωση
του
Καθοδήγηση
στην υπηρεσία
του UCAS
απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών επιδόσεων, ταχυδροµικά
τέλη.
Η υπηρεσία περιλαµβάνει επίσης: µετάφραση/επικύρωση του
Ιουλίου & τέλη Σεπτεµβρίου) απολυτηρίου και του ελέγχου τελικών επιδόσεων, ταχυδροµικά
τέλη.
Υπηρεσία Clearing
του UCAS
(∆ιαθέσιµη µεταξύ 1ης

Αίτηση για
Φοιτητικό ∆άνειο

Αίτηση για
∆ιαµονή

Καθοδήγηση στη συµπλήρωση και υποβολή της
αίτησης για Φοιτητικό ∆άνειο (εξασφάλιση οικονοµικής
υποστήριξης για πτυχιακούς φοιτητές της ΕΕ)
Πληροφόρηση για επιλογή διαµονής σε πανεπιστηµιακή
εστία
Συµπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαµονή

•
•

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

•
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
Καθοδήγηση στη συµπλήρωση και υποβολή έως και πέντε
αιτήσεων
Έλεγχος προόδου αιτήσεων
Πληροφόρηση για επιλογή διαµονής σε πανεπιστηµιακή
εστία
Συµπλήρωση και υποβολή της αίτησης για διαµονή

•
•

Ολοκληρωµένη
∆ιαδικασία
Αίτησης για
Μεταπτυχιακές
Σπουδές

•
•
•
•

€350

€400

€100

€100

€450

€600

Η υπηρεσία περιλαµβάνει επίσης: καθοδήγηση για τη σύνταξη
προσωπικής δήλωσης, µετάφραση/επικύρωση του πτυχίου και
της αναλυτικής βαθµολογίας, ταχυδροµικά τέλη.
Σεµινάρια / Εργαστήρια

•

•

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
Πληροφοριακό υλικό

€15

Απολυτήρια
€30.00
Αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση εγγράφων απο
μεταφρασμένη
Ελληνικά σε Αγγλικά και Αγγλικά σε Ελληνικά, όπως:
σελίδα (η τιμή
περιλαμβάνει
• έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικά ιδρύματα
τρία
δευτεροβάθμιας, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και πιστοποιημένα
από άλλους επίσημους φορείς, συμπεριλαμβανομένων
αντίγραφα).

•

Μεταφράσεις /
Πιστοποιήσεις

•

και ιατρικών φορέων (ιατρική ειδικότητα)
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από κυπριακά και ελληνικά
ιδρύματα δευτεροβάθμιας, ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης και από άλλους επίσημους φορείς,
συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών φορέων (ιατρική
ειδικότητα)
πτυχία αγγλικής γλώσσας που έχουν εκδoθεί από το
University of Cambridge, Edexcel, ESB, Oxford Delegacy
of Local Examinations κ.α.

Άλλα έγγραφα
€35.00
μεταφρασμένη
σελίδα (η τιμή
περιλαμβάνει
τρία
πιστοποιημένα
αντίγραφα).
Επιπλέον
αντίγραφα
€9.00
μεταφρασμένη
σελίδα

Συμβουλευτικό
Ραντεβού

Συμπεριλαμβάνει ενα 40λεπτο ραντεβού με μια από τις
εκπαιδευμένες συμβούλους μας για συζήτηση πάνω στα εξής
θέματα:
• Πως να προετοιμαστείτε ακαδημαϊκά σωστά για εισδοχή
στα Βρετανικά πανεπιστήμια
• Πως να διαλέξετε σωστά την σπουδή που σας ενδιαφέρει
και που αρμόζει στα δικά σας κριτήρια
• Γενική ενημέρωση για την ζωή και τις σπουδές στο
Ην.Βασίλειο
•

Συμβουλές για την
Ιατρική Ειδίκευση

On line training για
συμβούλους και
πράκτορες

•
•

€60

Εγγραφή στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (General Medical
Council) της Βρετανίας
Παρακαλώ
Καθοδήγηση στην αίτηση για θέση σε Βρετανικό νοσοκομείο επικοινωνήστε
Πληροφορίες για μετά την εξειδίκευση καλύτερες προοπτικές
μαζί μας
απασχόλησης

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να
προωθήσει αποτελεσματικά την βρετανική εκπαίδευση και την
παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών, πόρων και
υπηρεσιών στους φοιτητές. Το μάθημα αναπτύσσει τις
ικανότητές σας σε πηγή πληροφοριών και πώς να ενημερώνει
τακτικά τις γνώσεις σας.

** Πληρώνονται σε δυο δόσεις

Αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:
Στέλλα Περικλέους Πέτρου
T 22 585 273
Φ 22 585 129
stella.petrou@cy.britishcouncil.org
www.britishcouncil.org/cyprus

€1100**

