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Δίδακτρα

Ως πολίτες της ΕΕ, οι έλληνες φοιτητές στη Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με
τους Βρετανούς.
Στο ποσό των διδάκτρων δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία της διδακτέας ύλης.

Διαμονή / Διαβίωση

Τα περισσότερα βρετανικά πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες και επιπλωμένα
διαμερίσματα, στα οποία μπορούν να μείνουν οι φοιτητές. Επειδή, όμως, δίνεται
προτεραιότητα σε φοιτητές πρώτου πτυχίου και επειδή τα περισσότερα πανεπιστήμια δεν
εγγυώνται την παροχή στέγης, η αίτηση για στέγαση πρέπει να γίνει το συντομότερο
δυνατόν. Η αίτηση για εισαγωγή σε πρόγραμμα σπουδών δεν συνεπάγεται αντίστοιχη
αίτηση για παροχή στέγης. Το πανεπιστήμιο σας αποστέλλει επιπλέον αίτηση, εφόσον
έχετε γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα. Μπορείτε, επίσης, να νοικιάσετε διαμέρισμα αλλά στην
περίπτωση αυτή το ενοίκιο είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το ενοίκιο που προβλέπεται
στις φοιτητικές εστίες.
Το κόστος ζωής στην Αγγλία είναι πιο υψηλό από το κόστος ζωής στην Ελλάδα, ιδιαίτερα
όσον αφορά στη στέγαση και στη μετακίνηση. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με στοιχεία
του British Council, το ποσό που πρέπει να υπολογίζετε για μηνιαία έξοδα διαβίωσης
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμονής) ανέρχεται στις 1.000 περίπου λίρες για
περιοχές εκτός του Λονδίνου. Το Λονδίνο είναι πιο ακριβό σε σχέση με τις άλλες πόλεις
της Μ. Βρετανίας σε όλους τους τομείς της ζωής και τα μηναία έξοδα ανέρχονται συνήθως
στις 1.250-λίρες.
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Ιατρική Περίθαλψη
Οι υπήκοοι των κρατών-μελών της Ε.Ε έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μ.
Βρετανία. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεργάζονται με κάποια υγειονομική
υπηρεσία ή είναι συμβεβλημένα με κάποιο γιατρό, ώστε να διαθέτουν δική τους ιατρική
μέριμνα για τους φοιτητές. Στη Μ. Βρετανία ισχύει το σύστημα του προσωπικού ιατρού
σύμφωνα με το οποίο κάθε φοιτητής επιλέγει και εγγράφεται, χωρίς χρέωση, σε ένα
παθολόγο (General Practitioner), ο οποίος αποτελεί και τον ιατρό που θα τον εξετάσει για
έκτακτα περιστατικά ή θα του συστήσει περαιτέρω εξετάσεις.
Η ιατρική περίθαλψη συνήθως είναι δωρεάν για τους ξένους φοιτητές. Θα μπορείτε να
επωφεληθείτε από το Εθνικό Σύστημα Ιατρικής Περίθαλψης (NHS), καθώς και από τις
μειωμένες τιμές στα φάρμακα, οδοντιατρική κάλυψη και οφθαλμολογικές εξετάσεις.
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