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University of Surrey 
Welcomes Students from Greece 

Καλωσήρθατε στο Πανεπιστήμιο του Surrey 

 Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ένα από τα πιο διαπολιτισμικά 
πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερες από 140 εθνικότητες 
να παίζουν ρόλο στη ζωή του πανεπιστημίου. 

 

 Υποδεχόμαστε σπουδαστές από την Ελλάδα στη ζωντανή μας κοινότητα στο 
Surrey κάθε χρόνο. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες συμμετοχής στην 
πανεπιστημιακή ζωή, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών μας 
συλλόγων, των εκδηλώσεων και των αθλητικών σωματείων. Η όμορφη και 
ασφαλής πανεπιστημιούπολη του Guildford απέχει μόλις 40 λεπτά από το 
Λονδίνο με τρένο και βρίσκεται κοντά στα αεροδρόμια Heathrow και 
Gatwick 

 

 Εξαιρετική διδασκαλία - μάθετε από τους καλύτερους 
Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε βραβευτεί στο πλαίσιο της Διδακτικής 
Αριστείας, σε αναγνώριση του πάθους μας για άριστη εκπαίδευση και 
ακαδημαϊκή υποστήριξη. Η προσέγγισή μας θα σας εμπνεύσει να 
διαμορφώσετε το μέλλον σας με το ίδιο πάθος. 



 

 Εύρεση Εργασίας  
Οι σπουδές στο Surrey θα σας δώσουν τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που 
χρειάζεστε στη μελλοντική σας καριέρα. Το 93% των αποφοίτων μας του 
2017 βρήκαν εργασία έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους. 

 

 Η ζωή στο Guildford 

Το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται στη ζωντανή πόλη Surrey του Guildford 
προσφέροντας μια σειρά από πολιτιστικά και σύγχρονα αξιοθέατα. Ζωντανή 
νυχτερινή ζωή και χώρους διασκέδασης όπως το G-Live και το Yvonne 
Arnaud Theatre και εκατοντάδες καταστήματα και εστιατόρια. Το Guilford 
απέχει μόλις 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο Heathrow του 
Λονδίνου και 34 λεπτά με το τρένο από το Λονδίνο. 

 Η ζωή στην πανεπιστημιούπολη 

Περισσότερα από 5.000 δωμάτια σε σπίτια με δυνατότητα προετοιμασίας 
γευμάτων, προσιτά καταλύματα, άνετα και ασφαλή. Με δωμάτια που 
κυμαίνονται από £ 105 έως £ 150 ανά εβδομάδα σε όλο το Guildford, 
παρέχουμε βοήθεια και συμβουλές σε χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο, 
κερδίζοντας το βραβείο «Student Experience» στο Guardian 2018. 
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