
Εισαγωγή σε Αγγλικά και Κυπριακά 
Πανεπιστήμια 

Φροντιστήρια Αριστεύειν Ζαφειρόπουλος, www.aristevein.gr 

σε συνεργασία με το εξειδικευμένο 

Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σαββίδης, www.savvideseducation.com 

 

 

 

University of Sheffield 
Welcomes Students from Greece 

Καλωσήρθατε στο Πανεπιστήμιο του Sheffield 

 Το 94% των σπουδαστών μας εργάζεται ή σπουδάζει 6 μήνες μετά την 
αποφοίτησή του. Πιστεύουμε στο συνδυασμό της εκμάθησης με την 
πρακτική και αυτό θα το βιώσετε από τη πρώτη στιγμή που θα μας 
γνωρίσετε. 

  
 Όλα τα μαθήματα μας έχουν ευκαιρίες εργασιακής εμπειρίας 

ενσωματωμένες σε κάθε χρόνο σπουδών. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 
1.000 οργανισμούς κάθε χρόνο όπως το BBC, Sony, Adidas, Disney, NHS, 
Airbus, Rolls-Royce και Sheffield United FC. 

  
 Ικανοποίηση σπουδαστών 

Είμαστε 28η από τους 127 στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ικανοποίηση των 
σπουδαστών. Βρίσκεστε στο επίκεντρο της διδασκαλίας μας για το λόγο 
αυτό οι απόψεις σας σχετικά με το πώς διδάσκεστε, τι σπουδάζετε τι χώρους 
μάθησης χρειάζεστε, καταγράφονται και αξιοποιούνται διαρκώς. 

  
 Έχουμε βραβευτεί για την αριστεία της διδασκαλίας μας και τους καθηγητές 

μας. 
 
 Είμαστε στο κέντρο μιας εκπληκτικής πόλης σπουδαστών 



Το Σέφιλντ είναι η 5η μεγαλύτερη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 
Sheffield Hallam βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του κέντρου της πόλης. 
Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 
Ευρώπης, σκηνές μουσικής, τέχνης, αθλητισμού και πολιτισμού. Επιπλέον, 
μπορείτε να βρίσκεστε στο Εθνικό Πάρκο Peak District σε μόλις 20 λεπτά. 
Υπάρχουν 60.000 φοιτητές που μένουν στο Σέφιλντ. 

  
 Ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις. 

Αναπτύσσουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας, επενδύοντας πάνω από 100 
εκατομμύρια λίρες τα τελευταία πέντε χρόνια, σε έργα όπως 24ωρης 
λειτουργίας βιβλιοθήκες, φοιτητικοί χώροι μελέτης και σε εξοπλισμό που θα 
συναντήσετε στο μελλοντικό χώρο εργασίας σας. 

  
 Κατά τα επόμενα πέντε χρόνια θα επενδύσουμε £ 220 εκ. στις 

πανεπιστημιουπόλεις μας. Θα αναπτύξουμε εντελώς νέα κτίρια για την 
σχολή επιχειρήσεων Sheffield και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών. Θα δημιουργήσουμε επίσης διαμορφωμένους 
χώρους πρασίνου και θα ανανεώσουμε πολλές από τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις μας, όπως το κτίριο της Ένωσης Φοιτητών. Η ανάπτυξη θα 
ενισχύσει τη θέση του Hallam στην καρδιά της οικονομίας και της πόλης του 
Sheffield και θα προσφέρει σύγχρονους χώρους σχεδιασμένους για 
συνεργατική, ευέλικτη διδασκαλία και μάθηση. 

 
 Εγγυόμαστε τη διαμονή σας 

Ζήστε στην καρδιά της φοιτητικής ζωής σε αποκλειστικά φοιτητικά 
καταλύματα και εγγυημένο χώρο διαμονής για το πρώτο έτος. Όλες οι 
αίθουσες μας βρίσκονται σε δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές κοντά στις 
πανεπιστημιουπόλεις μας και οι περισσότερες είναι σε απόσταση μικρότερη 
των 10 λεπτών με τα πόδια από τις διαλέξεις. 

 
 Υποστήριξη σπουδαστών 

Στις πρώτες σας εβδομάδες θα συναντήσετε αφοσιωμένους συμβούλους 
που θα σας παρέχουν βοήθεια στις σπουδές σας,  προσωπική υποστήριξη ή 
συμβουλές που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας. Θα είναι 
μαζί σας σε κάθε βήμα μέχρι την αποφοίτηση και πέρα. 

  
 Ταξιδέψτε στον κόσμο 

Η παγκόσμια περιπέτεια ξεκινά εδώ. Έχουμε συμφωνίες ανταλλαγής με 
πάνω από 100 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο όπως Αυστραλία, Καναδά, 
Κίνα, Ευρώπη, Ινδία, Μαλαισία, ΗΠΑ. 
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