
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 
για αιτούντες ασύλου και κατόχους άδειας διαμονής  

δικαιούχου διεθνούς προστασίας 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
 

 

Το University of Sheffield International Faculty CITY College  σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) προκηρύσσει το 1ο πρόγραμμα υποτροφιών 

ακαδημαϊκού έτους 2017/2018 για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών πλήρους φοίτησης για δύο πτυχιακά 
προγράμματα (bachelors programmes) που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του στη 

Θεσσαλονίκη και οδηγούν στον τίτλο σπουδών Bachelor’s του βρετανικού Πανεπιστημίου του Sheffield. 
 

Οι υποτροφίες είναι πλήρεις, και αφορούν αποκλειστικά τα δίδακτρα του συνόλου των σπουδών  του 

3ετούς αγγλόφωνου προγράμματος, η  έναρξη του οποίου είναι τον Οκτώβριο του 2017.  
 

Τα πτυχιακά προγράμματα  σπουδών (bachelors) είναι τα εξής:  
 

Τμήμα Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 

 
-Μάρκετινγκ / ΒΑ (Ηons) in Business Studies (Marketing) 

-Διοίκηση Επιχειρήσεων / ΒΑ (Ηons) in Business Studies (Management) 
-Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση /ΒΑ (Ηons) in Business Studies (Accounting & Finance) 

-Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / BA (Hons) in Business 

Studies (Hotel & Hospitality)  
 

Τμήμα Πληροφορικής 
 

-Πληροφορική 
BSc (Hons) in Computer Science (Business Informatics) 

BSc (Hons) in Computer Science (Internet Computing) 

BSc (Hons) in Computer Science  
 

Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας  
 

-Aγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία  

ΒΑ (Ηons) in English Language & Linguistics 
 

Τμήμα Ψυχολογίας  
 

-Ψυχολογία  
ΒSc (Hons) in Psychology 



 
 

 
Α. Γενικοί Όροι και  Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ένα μόνο πρόγραμμα σπουδών από 

τα πτυχιακά προγράμματα (bachelors) που προσφέρονται στα 4 ακαδημαϊκά τμήματα του 

International Faculty CITY College στη Θεσσαλονίκη. 
 

2. Oι σπουδές πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Ιnternational Faculty, CITY College στη Θεσσαλονίκη. 

 

3. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ, και αφορούν τα προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 
που ξεκινά τον Οκτώβριο 2017. 

 
4. Φοιτητές που ήδη φοιτούν στο International Faculty, CITY College δεν δικαιούνται να 

υποβάλλουν αίτηση για τις υποτροφίες. 
 

5. Τα πτυχιακά προγράμματα (bachelors) είναι προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και 

απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα που πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας. 

 
6. Τα πτυχιακά προγράμματα (bachelors) πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και διαρκούν 3 

χρόνια σύμφωνα με το βρετανικό σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

 
7. Oι αποδέκτες των υποτροφιών πρέπει να ολοκληρώσουν το σύνολο των σπουδών τους σε 3 εώς 

4 χρόνια. 
 

 
Οι  προϋποθέσεις συμμετοχής για την υποτροφία είναι οι εξής: 

 

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι αιτούντες ασύλου ή κάτοχοι άδειας διαμονής δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας σε ισχύ  

 
2. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από 18 έως 28 ετών 

 

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής για το 3ετές 
αγγλόφωνο πρόγραμμα (bachelors) σύμφωνα με τους κανονισμούς του International Faculty of 

the University of Sheffield, CITY College.  
 

 

Β. Oι προϋποθέσεις εισαγωγής   
 

Oι προϋποθέσεις εισαγωγής για το 3ετές αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών είναι: 
 

Απολυτήριο Λυκείου   
 

• Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής   

 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά σε υψηλό επίπεδο (πχ. επίπεδο  IELTS 6.0 ή TOEFL 

internet based 79 / paper based 550 ή CAE (Grade C and above) κτλ).  
 

• Η πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας 



Όλοι οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και για το 
λόγο αυτό να εξεταστούν στα αγγλικά δίνοντας το  Διαγνωστικό τεστ  (English Language Assessment 

Test)  της αγγλικής γλώσσας του Ιnternational Faculty of the University of Sheffield, CITY College.  
 

• Διαγνωστικό τεστ  (English Language Assessment Test) 
Το διαγνωστικό τεστ είναι γραπτό. Οι εξετάσεις διαρκούν περίπου 2 ώρες. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να 

προσέλθουν για την εξέταση στο International Faculty of the University of Sheffield , CITY College, στις 

εγκαταστάσεις του International Faculty CITY College στη Θεσσαλονίκη. 
 

Ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων:  Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, ώρα 11.00πμ 
Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων: International Faculty  CITY College,  Λέοντος Σοφού 3, 

Θεσσαλονίκη (κέντρο) 

 
• Συμμετοχή στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας  (Διαγνωστικό τεστ / English Language 

Assessment Test) 
 

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν στα αγγλικά και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το 
Διαγνωστικό Τεστ (English Language Assessment Test) 

 

Οι υποψήφιοι για το Διαγνωστικό Τεστ (English Language Assessment Test), θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους κατά τις εξετάσεις την άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ ή τα αντίστοιχα 

έγγραφά τους ως αιτούντες ασύλου.   
 

 

 
Γ. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την υποτροφία 

 
Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεχτικά την Προκήρυξη. Εφόσον πληρούν τους γενικούς 

όρους και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καλούνται να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους 
και την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

 

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται: 
 

• Συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης  για τη φοίτηση στο πτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους 
(στα αγγλικά). Το  έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας εδώ 

(http://citycollege.sheffield.eu/files4users/files/Undergraduate-application-form.pdf), να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  www.citycollege.sheffield.eu ή να το παραλάβετε από τη 
Γραμματεία (Λέοντος Σοφού 3, Θεσσαλονίκη,  ΔΕ-ΠΑ από τις  10.00-17.00).  

 
• Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, μεταφρασμένο 

από επίσημο μεταφραστή στα αγγλικά. Για μεταφράσεις κειμένων από γλώσσες για τις οποίες δεν 

υφίστανται επίσημοι μεταφραστές στην Ελλάδα σύμφωνα με την Μεταφραστική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας (http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-

ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html), προσκομίζεται απλή μετάφραση του εγγράφου.  
 

• Βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες  κατ’ ανώτατο όριο), όπου θα αναφέρονται με την ακόλουθη 
σειρά α) τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου β) οι σπουδές που έχει πραγματοποιήσει   γ) οι 

ξένες γλώσσες  και το επίπεδο που γνωρίζει δ) άλλες δεξιότητες και προσόντα. 

 
• Αποδεικτικό της γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει)  

 
• Απλό φωτοαντίγραφο των άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ ή του 

αντίστοιχου εγγράφου για τους αιτούντες. 

 
• Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου να αναγράφεται 

όπισθεν της φωτογραφίας 
 

http://citycollege.sheffield.eu/files4users/files/Undergraduate-application-form.pdf
http://citycollege.sheffield.eu/files4users/files/Undergraduate-application-form.pdf
http://www.citycollege.sheffield.eu/
http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html
http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html


 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
να συμμετάσχει, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

 

1 Ο υποψήφιος  συμπληρώνει την αίτηση, συγκεντρώνει τα 
δικαιολογητικά του όπως αναγράφονται  στο Γ Κεφάλαιο « Η 

διαδικασία υποβολής της αίτησης για την υποτροφία», και τα 

αποστέλλει με συστημένη επιστολή στο International Faculty  
CITY College στη Θεσσαλονίκη.  

Καταλυτική Ημερομηνία 
Υποβολής  Αίτησης  για την 

Υποτροφία 

 
Δευτέρα 21 Αυγούστου 

2017 
2 Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στην αγγλική 

γλώσσα γραπτώς στις εγκαταστάσεις του International Faculty 

CITY College στη Θεσσαλονίκη. 
 

 

Ημέρα εξέτασης αγγλικής 

γλώσσας: 

 
Δευτέρα, 28 Αυγούστου 

2017, 11.00 πμ 
 

Τhe International Faculty of 

the University of Sheffield, 
CITY College 

 
Λέοντος Σοφού 3 

54626 Θεσσαλονίκη 
  

Προσοχή! 

 
Μόνοι όσοι έχουν το επιθυμητό επίπεδο στην Αγγλική Γλώσσα 

όπως αυτό προκύπτει από το γραπτό Διαγνωστικό Τεστ, 

περνούν στην επόμενη φάση. 

 

 

3 Οι υποψήφιοι που έχουν πετύχει στις εξετάσεις τις αγγλικής 

γλώσσας βάσει της εξέτασης του Διαγνωστικού Τεστ και 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, καλούνται σε συνέντευξη στις 

εγκαταστάσεις του International Faculty CITY College στη 

Θεσσαλονίκη. 
 

 

Ημέρα συνέντευξης  

 
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 

2017, 11.00 πμ 

 
Τhe International Faculty of 

the University of Sheffield, 
CITY College 

 

Λέοντος Σοφού 3 
54626 Θεσσαλονίκη 

4 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου 
2017) στην ιστοσελίδα 

www.citycollege.sheffield.eu 
 
 

Κατάθεση φακέλου 

Η αίτηση μαζί με τα παραπάνω συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αποσταλεί συστημένη, σε κλειστό φάκελο 
όπου αναγράφεται α)το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, β)τα στοιχεία επικοινωνίας του (email εάν 

υπάρχει και τηλέφωνο) και γ)το πρόγραμμα για το οποίο αιτείται της υποτροφίας στη διεύθυνση: 
 

Τhe University of Sheffield International Faculty CITY College 
Λέοντος Σοφού 3 

54626 Θεσσαλονίκη 

http://www.citycollege.sheffield.eu/


 
 

 Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 
 

• Οι αιτήσεις που έχουν παραληφθεί εντός των ορίων της τελικής ημερομηνίας υποβολής θα 
ταξινομηθούν βάση γνωστικού πεδίου. 

 

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν μέρος στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας (Διαγνωστικό 
Τεστ/ English Language Assessment Test) 

 
• Οι υποψήφιοι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη στις 

εγκαταστάσεις του International Faculty CITY College στη Θεσσαλονίκη. 

 
• Η συνέντευξη θα γίνει στα αγγλικά, θα είναι προσωπική και θα πραγματοποιηθεί από την 

Επιτροπή Υποτροφιών που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του International Faculty CITY 
College, της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες και του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 
• H Επιτροπή Υποτροφιών θα βαθμολογήσει τον φάκελο των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, το βαθμό του απολυτηρίου του ή του αντίστοιχο τίτλου 

σπουδών, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και την συνολική παρουσία του υποψηφίου.    
 

• Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή Υποτροφιών θα αποφασίσει με ελεύθερη 
βούληση και αναιτιολόγητη κρίση τα ονόματα των δύο (2) υποτρόφων και των πέντε (5 ) 

επιλαχόντων. 

 
• Τα αποτελέσματα των επιλεχθέντων και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν την 3η εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του International Faculty CITY College.    
 

                                                                Θεσσαλονίκη, 20 Iουλίου 2017 
 

                 

Για το  
Τhe International Faculty  

of the University of Sheffield CITY College 
 

 
Ιωάννης Βερβερίδης 

Γενικός Διευθυντής 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College 

 
Το Πανεπιστήμιο του Sheffield είναι ένα από τα παλαιότερα, μεγαλύτερα και καλύτερα κρατικά Πανεπιστήμια 
της Μεγ. Βρετανίας. Στις παγκόσμιες κατατάξεις βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου, ενώ στο δυναμικό του συγκαταλέγονται 6 νομπελίστες. Ανήκει στο 1% των καλύτερων 
Πανεπιστημίων του κόσμου και κατατάσσεται: 26º στην Ευρώπη και 82º στον κόσμο [QS Rankings 2018].  
 
Το Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, International Faculty CITY College είναι Ακαδημαϊκή Σχολή 
(Faculty) του βρετανικού πανεπιστημίου και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1989 και έχει καθιερωθεί 
ως ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της  
ΝΑ Ευρώπης. Το Διεθνές Τμήμα International Faculty CITY College προσφέρει πτυχιακά προγράμματα 
(Bachelors) και μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters) σπουδών στους τομείς των Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας και της Αγγλικής Φιλολογίας. 

 


