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University of Birmingham 
Welcomes Students from Greece 

Καλωσήρθατε στο Πανεπιστήμιο του Birmingham 

 

 Στο Birmingham City University θα ενταχθείτε σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. 
Είμαστε ένα σύγχρονο και δυναμικό διεθνές πανεπιστήμιο, με προσωπικό, 
φοιτητές και αποφοίτους από περισσότερες από 100 χώρες. 

 

 Τα μαθήματά μας είναι άκρως πρακτικά, προσανατολισμένα στη σωστή 
επαγγελματική κατεύθυνση, διαπιστευμένα από επαγγελματικούς φορείς. 
Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσετε προσόντα που εκτιμούν οι εργοδότες, 
κερδίζοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

 

 7ο στο Ηνωμένο Βασίλειο στην επαγγελματική απασχόληση 

Πάνω από το 97% των μαθητών μας απασχολούνται ή συνεχίζουν τις σπουδές 
τους εντός έξι μηνών από την αποφοίτηση. (Αποτελέσματα έρευνας 2016/17). 

Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στο Μπέρμιγχαμ. 

 



 Θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε εμπειρία στον κλάδο που επιθυμείτε 
μέσω τοποθετήσεων στο χώρο εργασίας, προγραμμάτων καθοδήγησης, 
ανταλλαγών Erasmus. 

 

 Επίσης, εργαζόμαστε σε προγράμματα που σχετίζονται με τα μαθήματα του 
πανεπιστημίου με εταιρείες και οργανισμούς όπως η Microsoft, η Cisco, η 
Jaguar Land Rover, η Sky UK και η Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham 
City. 

 

 Πολλά από τα μαθήματά μας έχουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, 
όπως η ACCA (Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών), το CIMA 
(Chartered Institute of Accountants) και το RIBA (Royal Institute of British 
Architects). 

 

 Σπουδάστε μαζί μας και θα βρίσκεστε στην καρδιά της δυναμικής πόλης του 
Μπέρμιγχαμ - με όλες τις κοινωνικές και εργασιακές δυνατότητες που 
προσφέρει.  

 

 Το Μπέρμιγχαμ είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται από το Λονδίνο, με 6.000 άτομα το 2016 (BBC), καθώς είναι η 
νεότερη μεγαλύτερη πόλη στην Ευρώπη,  

ενώ οι ηλικίες κάτω των 20 ετών αντιπροσωπεύουν το 29% του πληθυσμού 
της (West Midlands Growth Εταιρία). 
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