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Τα πανεπιστήμια 

αποτελούν ένα 

σημαντικό κομμάτι 

της «βαριάς 

βιομηχανίας» του 

Ηνωμένου 

Βασιλείου με 

δεδομένο ότι κάθε 

χρόνο προσελκύει 

χιλιάδες ξένους 

φοιτητές αλλά και 

διδακτικό 

προσωπικό εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, τόσο 

μορφωτικού όσο και οικονομικού. Η απόφαση για το Brexit 

έχει προβληματίσει εκείνους που ενδιαφέρονται να 

σπουδάσουν στη χώρα και στο πλαίσιο αυτό το ινστιτούτο 

μαθηματικών MindMath, προσπαθεί  να δώσει απαντήσεις 

και να καθησυχάσει όσους ανησυχούν. 

 

Τι θα γίνει με τους ήδη εγγεγραμμένους 

φοιτητές; 

Τα πανεπιστήμια δεν προτίθενται να αλλάξουν τα δίδακτρα στα άτομα 

τα οποία ήδη σπουδάζουν.  

«ένας φοιτητής που βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών του είναι 

σχεδόν απίθανο να δεχθεί αύξηση στα δίδακτρα του μέχρι την 

ολοκλήρωση των σπουδών του.»    

Αντικαγκελάριος του πανεπιστημίου      

Warwick στην Αγγλία. 
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Τι θα γίνει με τους φοιτητές που εξασφάλισαν 

θέση για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018; 

Όπως ανακοίνωσαν ισχυρά και με παγκόσμια φήμη πανεπιστήμια του 

Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το University College of London (UCL),  

“Οι φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν θέση για το ακαδημαϊκό έτος 

2017/18 θα μείνουν επίσης ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε αλλαγή στα 

δίδακτρα.”  

Ο κύριος λόγος είναι η χρονοβόρα διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρώπη η οποία εκτιμάτε πως θα πάρει 2 χρόνια 

μέχρι να ολοκληρωθεί. 

Tι θα γίνει με τους φοιτητές που θα 

εξασφαλίσουν θέση για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019; 

Σύμφωνα με το University College London (πατήστε εδώ για το link): 

Για τους φοιτητές της ΕΕ που θα εξασφαλίσουν θέση για το ακαδημαϊκό 

έτος 2018/19, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι 

οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης θα επιτρέψουν στους φοιτητές να 

πληρώσουν τα ίδια δίδακτρα με τους σπουδαστές του Ηνωμένου 

Βασιλείου για όλη την διάρκεια της εγγραφής του σπουδαστή στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Τι θα γίνει στο μέλλον;  

Η Βίβιαν Στερν, επικεφαλής της Universities UK International δήλωσε τα 

εξής: 

«Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να περιγράψουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και 

παρεμπιπτόντως θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι οι overseas students 

(φοιτητές εκτός ΕΕ) δεν πληρώνουν πάντοτε πολύ περισσότερα χρήματα 

από τους φοιτητές που προέρχονται από την ΕΕ, αυτό εξαρτάται και από 

το αντικείμενο σπουδών ή το πανεπιστήμιο» 

 

Για δωρεάν προσωπικό ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες για σπουδές στο 

Ηνωμένο Βασίλειο παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 22-00 22 06 ή στο 99 311 944 

http://www.mindmathcy.com/
https://www.ucl.ac.uk/current-students/money/2017-2018_fees/2017-2018_ug
https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-funding-for-eu-students-for-2018-to-2019

