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University of Portsmouth 
Welcomes Students from Greece 

Καλωσήρθατε στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth 

 

 Είτε έχετε επιλέξει την πορεία σας είτε δεν έχετε ακόμα αποφασίσει, ας δούμε 
γιατί το Portsmouth είναι το καλύτερο μέρος για να περάσετε τα 
πανεπιστημιακά σας χρόνια. Ανακαλύψτε πώς είναι να ζείτε και να 
σπουδάζετε στο Πόρτσμουθ, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τις αθλητικές 
ομάδες, τους συλλόγους μας, τους τρόπους με τους οποίους σας 
υποστηρίζουμε στις σπουδές σας και πώς θα  βοηθήσουμε να ξεκινήσετε την 
καριέρα σας μετά την αποφοίτησή. 

  

 Φοιτητική ζωή 

Το Portsmouth είναι μια φιλική προς τους φοιτητές πόλη, με πολλά να 
κάνουμε και πολλά να δούμε.  

Ανακαλύψτε τη ζωή στην πόλη, τι κάνει η φοιτητική ένωση και γιατί είναι ένα  
σημαντικό κομμάτι της πανεπιστημιακής σας ζωής. Εξερευνήστε εκατοντάδες 
συλλόγων και αθλητικών ομάδων που μπορείτε να συμμετέχετε, από 
τοξοβολία, breakdancing και stand-up comedy, μέχρι Quidditch , ράγκμπι και 
σάλσα. 

 



 Η ευημερία και η καριέρα μας 

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να υπερέχετε στη ζωή, τις σπουδές και 
την καριέρα σας.  

 

 Είμαστε νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ενίσχυση των πτυχιούχων 
μας, χάρη στους δεσμούς μας με τη βιομηχανία και την υποστήριξη που 
παρέχουμε μέσω της εξαιρετικής μας υπηρεσίας Καριέρας. Προσφέρουμε 
επίσης ευκαιρίες στους φοιτητές μας να εργαστούν και να σπουδάσουν στο 
εξωτερικό.  

 

 Διδασκαλία και εγκαταστάσεις 

Η διδασκαλία μας είναι TEF Gold και οι καθηγητές μας είναι εξειδικευμένοι 
με εμπειρία στον επιλεγμένο τομέα.  

Οι εγκαταστάσεις μας, οι χώροι διδασκαλίας και το περιβάλλον μάθησης είναι 
εξαιρετικά.  

 

 Έχουμε καλές σχέσεις και συνεργασίες με τη βιομηχανία και προσφέρουμε 
την κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη για να βοηθήσουμε κάθε φοιτητή να 
επιτύχει τους στόχους του.  

 

Φροντιστήρια Αριστεύειν, Ζαφειρόπουλος 
Ιασωνίδου 63, Ελληνικό, 210 – 9607832, www.aristevein.gr 
 
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σαββίδης 
Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 2, Στρόβολος, Λευκωσία 1685, +357 22 517 191 
www.savvideseducation.com 


