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Μεταπτυχιακά και Αγορά Εργασίας 
Έντυπο για την υποστήριξη της Πράξης:  
«Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»,  
συγχρηματοδοτούμενης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό 
Δημόσιο 

 
Το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Διασύνδεσης  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 

 Σπύρος  Πανέτσος: Επιστημονικός Υπεύθυνος  
 Αλέξανδρος Ραφαηλίδης: Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
 Ιωάννα Κεχαγιά: Τεχνική Υποστήριξη 

 
Που και πως θα μας βρείτε: 
Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά, από τις 08:30 έως 14:30 (τηλ.: 2102896885, fax: 
2102896788, e-mail: gdaspete@aspete.gr), ή επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121), για την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών. 
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Εισαγωγή 
 

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι ενός Τμήματος 
στρέφονται προς τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι: 

 για να αυξήσουν τις πιθανότητες ανεύρεσης απασχόλησης με τους 
καλύτερους δυνατούς όρους, 

 για να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεών τους στο πεδίο των αρχικών 
σπουδών τους ή να τροποποιήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ μέσω 
στροφής σε άλλο επιστημονικό πεδίο, και/ή 

 για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα. 
Είναι γνωστό ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να βοηθήσουν στην 

επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
αποτελούν και βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε όμως δεν θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι επιτυγχάνεται αυτόματα η εξασφάλιση 
απασχόλησης. Γι’ αυτό, κατά την επιλογή του ακριβούς αντικειμένου των 
μεταπτυχιακών σπουδών και του τίτλου του διπλώματος στο οποίο οδηγούν, 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εργασιακή - επαγγελματική αξία των 
σπουδών τους. Έτσι, είναι βασικό να προσδιοριστεί ο τομέας της αγοράς 
εργασίας στον οποίο «στοχεύουν» και οι προοπτικές εξέλιξης που 
διαγράφονται για αυτόν. 
Φυσικά, το παραπάνω κριτήριο δεν ισχύει για τους αποφοίτους που 

αναζητούν μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο λόγω 
ιδιαίτερης κλίσης και αγάπης προς αυτό. Τους είναι αδιάφορο αν θα βρουν 
απασχόληση. Πρέπει να γίνει σαφές πάντως, ότι η ακαδημαϊκή γνώση ενός 
αντικειμένου από μόνη της δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την 
επαγγελματική σταδιοδρομία.  
Το βέβαιο είναι ότι για οποιοδήποτε λόγο και αν αποφασίσετε να κάνετε 

μεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σπουδές αυτές είναι 
διαφορετικές από τις προπτυχιακές, καθώς απαιτούν: 

 σαφώς περισσότερη ατομική μελέτη, 
 πολλά έξοδα σε αρκετές περιπτώσεις, 
 στενότερη συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, 
 συνεχή κριτική όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο σχετικό 

αντικείμενο, κ.λπ. 
Έτσι, αν θεωρήσετε τις μεταπτυχιακές σπουδές μόνο ως μια διέξοδο για να 

αναβάλλετε την αντιμετώπιση του φαινόμενου «αναζήτηση εργασίας», θα 
διαπιστώσετε ότι οδηγείστε σε ένα καινούργιο αδιέξοδο. Η παράταση της 
φοιτητικής ζωής, αν δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
των μεταπτυχιακών σπουδών, θα προκαλέσει αναβολή στη λήψη αποφάσεων, 
με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη λύνονται τα προβλήματα, αλλά να 
συσσωρεύονται κι άλλα. Τελικά, πρέπει να είστε απόλυτα σίγουροι για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές σας πριν τις ξεκινήσετε. 
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Επιλογή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Η διαδικασία επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να αρχίσει 

περίπου δύο με τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία 
εισαγωγής. Αφού συζητήσετε με καθηγητές από το Τμήμα σας για τα 
μελλοντικά μεταπτυχιακά και επαγγελματικά/εργασιακά σχέδιά σας και 
επισκεφθείτε το Γραφείο Διασύνδεσης, συγκεντρώστε όλες τις πληροφορίες 
που έχετε και φτιάξτε μια λίστα με Σχολές, στις οποίες ενδιαφέρεστε 
πραγματικά να φοιτήσετε.  
Προκειμένου να προχωρήσετε στην πιο κατάλληλη για σας επιλογή πρέπει 

να αφιερώσετε πολύ χρόνο και να λάβετε υπόψη κάποιους παράγοντες, όπως: 
  Τύπος και τόπος των σπουδών: Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό; Με ποιο στόχο πτυχίου (Master, PhD, κ.λπ.); Πλήρους ή μερικής 
παρακολούθησης; 

  Επίπεδο Ιδρύματος: Ποια είναι η άποψη που επικρατεί για το επίπεδο του 
Ιδρύματος γενικά, αλλά και ιδιαίτερα του Τμήματος στο οποίο θα ενταχθείτε; 

  Επίβλεψη: Είναι πρωταρχικής σημασίας να υπάρξει καλή συνεργασία με τον 
επιβλέποντα καθηγητή. Θα πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή αφού είναι 
δεδομένο ότι θα έχετε ανάγκη υποστήριξης στα καινούρια πεδία γνώσης. 

 Δυνατότητα απορρόφησης σε εργασία: Θα πρέπει να εξετάσετε ποιες 
προοπτικές δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση και αυτού του επιπέδου 
σπουδών. Χρήσιμο σε αυτή σας την αναζήτηση θα ήταν να εξετάσετε ποια ήταν 
η εξέλιξη παλαιότερων αποφοίτων που ακολούθησαν τον ίδιο κύκλο σπουδών 
μ’ αυτόν που εσείς θέλετε να επιλέξετε. 

 Διευκολύνσεις: Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε ποιες διευκολύνσεις, από 
πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, προσφέρει το Ίδρυμα (εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις, πρόσβαση σε Η/Υ, σύγχρονη και πλήρως ενημερωμένη 
τουλάχιστον στο αντικείμενό σας βιβλιοθήκη, κ.λπ.). 

 Γεωγραφική θέση: Πόσο μακριά από τον τόπο κατοικίας σας βρίσκεται το 
Ίδρυμα; Ποιες οι κλιματολογικές συνθήκες; Είναι ευχάριστες σε σας; Πόσο 
εύκολα βρίσκει κανείς κατοικία εκεί; Υπάρχει πρόβλεψη για διάφορες παροχές 
στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές; 

 Οικονομικά: Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα είναι το κόστος των σπουδών, 
τόσο για δίδακτρα όσο και για διαβίωση. Το Ίδρυμα παρέχει οικονομική 
βοήθεια; Υπάρχει δυνατότητα παραμονής σε φοιτητική εστία; Υπάρχει 
δυνατότητα μερικής απασχόλησης μέσα στο Ίδρυμα (όπως διδασκαλία σε 
προπτυχιακούς φοιτητές) ή έξω από αυτό; 

 Γλώσσα (προκειμένου για σπουδές στο εξωτερικό): Φυσικά ένα από τα 
πρώτα ζητήματα που θα πρέπει να έχετε επιλύσει είναι αυτό που αφορά στη 
γλώσσα στην οποία γίνονται οι μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως είναι προφανές, 
από τη φύση τους οι μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν πολύ καλή γνώση της 
γλώσσας στην οποία γίνονται. Όσο περισσότερο προετοιμασμένοι είσαστε στη 
συγκεκριμένη γλώσσα, τόσο περισσότερο χρόνο, απογοητεύσεις, κόπο και 
χρήμα θα γλιτώσετε. 

 Κοινωνική ζωή: Μπορεί να μην είναι βασικό κριτήριο κατά την επιλογή, 
αλλά δεν είναι αμελητέο. Ο τόπος που θα επιλέξετε θα ήταν σκόπιμο να 
προσφέρει υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, καθώς τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. 
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Η αίτηση 
Η πρώτη επαφή με το/τα Τμήμα/τα που σας ενδιαφέρει/ουν, γίνεται μέσω 

ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής επιστολής. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο 
γρήγορος και πιο αποτελεσματικός, αφού σας επιτρέπει να πάρετε άμεσα τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να προετοιμαστείτε έγκαιρα. Αν 
όμως προτιμάτε το συμβατικό ταχυδρομείο, σιγουρευτείτε ότι στην επιστολή 
σας δίνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο επικοινωνίας, κατά την πρώτη σας επαφή με 

κάποιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή φορέα, είναι απαραίτητο να δώσετε κάποια 
βασικά στοιχεία για να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα 
στοιχεία αυτά αφορούν στη διάρκεια των σπουδών που έχετε κάνει μέχρι τώρα 
ή θα ολοκληρώσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα, τον τύπο και το όνομα του 
εκπαιδευτικού Ιδρύματος της προπτυχιακής σας κατάρτισης,  το αντικείμενο 
των σπουδών σας, τυχόν εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία την οποία έχετε, 
βαθμολογία των μαθημάτων, ονόματα καθηγητών των σχετικών με το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων οι οποίοι μπορούν να σας δώσουν 
συστατική επιστολή. 
Στη συνέχεια ζητήστε συγκεκριμένες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρεστε, καθώς επίσης και για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης που υπάρχουν, καθώς τμήμα ίσως των διδάκτρων μπορεί να 
καλύπτεται και από άλλες πηγές. Όσο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις κάνετε, 
τόσο πιο συγκεκριμένες απαντήσεις θα πάρετε, ώστε να προετοιμαστείτε 
έγκαιρα και να επιλέξετε σωστά. Ένα δείγμα επιστολής αίτησης πληροφοριών 
θα βρείτε παρακάτω στον οδηγό. Ως απάντηση στην επιστολή σας, θα λάβετε 
ένα πακέτο πληροφοριών του πανεπιστημίου και τα έγγραφα των αιτήσεων. 
Μπορείτε να κάνετε αίτηση προτού πάρετε το πτυχίο σας, αρκεί να 

βρίσκεστε στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών και να 
δηλώσετε την ημερομηνία της αναμενόμενης αποφοίτηση σας. Επίσης, 
μπορείτε να κάνετε πάνω από μια αίτηση σε διάφορα προγράμματα διαφόρων 
Ιδρυμάτων, για να δώσετε στον εαυτό σας περισσότερες πιθανότητες επιλογής. 
 

Το πακέτο της αίτησης 
Για να συμπληρώσετε το πακέτο της αίτησης πρέπει να συγκεντρώσετε τα 

απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η επιλογή των 
υποψηφίων γίνεται βάσει των εγγράφων που θα αποστείλουν, γι’ αυτό δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία: 

 Το αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να είναι σε επίσημη 
μετάφραση της γλώσσας σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τελικός 
βαθμός - μπορεί να ζητηθεί και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. Ο μέσος 
όρος του βαθμού πτυχίου που ζητείται διαφέρει από πρόγραμμα σε 
πρόγραμμα, αλλά συνήθως είναι μεγαλύτερος του 6,5 - 7. 

 Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας 2-3 συστατικές επιστολές καθηγητών 
του Τμήματός σας. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες απαραίτητες είναι οι 
συστατικές επιστολές από εργοδότες, καθώς η επαγγελματική εμπειρία είναι 
υποχρεωτική προϋπόθεση για υποψηφιότητα σε ορισμένα μεταπτυχιακά. 

  Συνήθως απαιτείται επαρκής βαθμολογία σε τεστ γλώσσας ή/και 
ακαδημαϊκών γνώσεων (TOEFL, GRE, GMAT, κ.λπ.). 

  Μαζί με την αίτηση συνήθως ζητείται και βιογραφικό σημείωμα. 
  Για την εισαγωγή σας μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και συνέντευξη. 

5

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

6

  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προθεσμία υποβολής της αίτησης, καθώς 
και αποδοχής της θέσης. 
Εφόσον γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, ενημερώστε 

άμεσα για την επιθυμία σας να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα. 
 

Δείγμα Επιστολής Αίτησης Πληροφοριών 
για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μ. Βρετανία 
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Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα 
Σύμφωνα με το Νόμο 2327/95 (Άρθρο 16 Παρ. 1), οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. έχουν 

τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα:    
 Άρθρο 16 . Παρ.1 
α. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα 
Α.Ε.Ι. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο τμήμα που επιθυμούν 
να  παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και το τμήμα αποφασίζει για τη 
μεταφορά  πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή σε εξέταση 
μαθημάτων στο οικείο πανεπιστημιακό τμήμα προκειμένου να μετάσχουν στις 
διαδικασίες επιλογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι 
εκπληρούντες επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές μετέχουν ισότιμα με τους 
πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. 
β. Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. 
που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, γίνεται από 
το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ.Π, και μέχρι τη συγκρότησή του, από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  
Ο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

και Πληροφόρησης) έχει «διαδεχθεί» το ΔΙΚΑΤΣΑ και είναι πλέον ο αρμόδιος 
φορέας για την αναγνώριση των μεταπτυχιακών διπλωμάτων. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό 
Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. μπορούν να παρακολουθήσουν 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Σε κάθε 
χώρα και κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών διαφέρουν τα χρονοδιαγράμματα 
των δραστηριοτήτων που ακολουθούνται. Τα δίδακτρα, τα δικαιολογητικά, οι 
υποτροφίες και γενικά το καθεστώς λειτουργίας, διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων κρίνονται σε ατομικό επίπεδο. Οι παράγοντες οι 

οποίοι συνήθως λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι: 
 Οι προπτυχιακές σπουδές 
 Το Ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 
 Το αντικείμενο τους 
 Ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός επιμέρους μαθημάτων 
 Η εργασιακή /ερευνητική εμπειρία 
 Η βαθμολογία σε προκαταρκτικές εξετάσεις, όταν απαιτούνται (GRE, GMAT, 

κ.λπ.) 
 Συστατικές επιστολές 
 Συνέντευξη 
 Απαντήσεις σε γραπτά ερωτηματολόγια 
 Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. 
Πριν επιλέξουν το ίδρυμα για τις σπουδές τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να συμβουλεύονται το ΔΟΑΤΑΠ για να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα 
αναγνώρισης του τίτλου που θα τους απονεμηθεί. Ο ΔΟΑΤΑΠ εκδίδει επίσημο 
κατάλογο όλων των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Περισσότερες 
πληροφορίες για την αναγνώριση τίτλων εξωτερικού μπορείτε να αναζητήσετε 
στο έντυπο «Σπουδές στο εξωτερικό». 
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Οι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό είναι: 
Βρετανικοί Τίτλοι: Ph.D. (3 έτη), Mphil (1-2 έτη),  MSc, MA, MBA, LLM (1 
έτος), Diploma (9 μήνες), Certificate (ως 6 μήνες) 
Γαλλικοί Τίτλοι: Doctorat (2-4 έτη μετά το DEA),  DEA (1 έτος), DESS (1 έτος) 
Αμερικανικοί Τίτλοι: Doctorate -PhD (3 έτη ελάχιστο), MSc, MA, MBA, LLM (2 
έτη),  Diploma 
Καναδικοί Τίτλοι: Doctorate-PhD (3 έτη ελάχιστο),  MSc, MA, MBA, LLM (2 
έτη),  Diploma 
Γερμανικοί Τίτλοι: Doctorate (2-5 έτη), Magister LLM, Diplom,  
Zertifikat/Lizentiat 
Ο τίτλος του πτυχίου masters συνήθως, άλλα όχι πάντοτε, καθορίζεται από 

το αντικείμενο της μελέτης, π.χ. Master of Arts (MA), Master of Science (Msc), 
Master of Engineering (MEng), Master of Technology (MTech), Master of Laws 
(LLM), Master of Business Administration (MBA). 
Οι σπουδές masters με διδασκαλία πλήρους απασχολήσεως (full-time) 

διαρκούν συνήθως ένα ακαδημαϊκό έτος και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων 
(μαθήματα, σεμινάρια, κ.λπ.), εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες 
εργασίες ή εκθέσεις, και συνήθως διάφορες γραπτές εξετάσεις. Τα στοιχεία 
διδασκαλίας των σπουδών μπορεί να αξιολογούνται με εξετάσεις, με συνεχή 
εκτίμηση της εργασίας ή και με τους δύο τρόπους. 
Οι σπουδές masters με διδασκαλία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν έρευνα ή 

πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως μία 
εκτεταμένη έκθεση, η οποία ονομάζεται thesis ή dissertation. Μπορεί επίσης, ως 
τμήμα των σπουδών, να περιλαμβάνεται και μια προφορική εξέταση, η οποία 
ονομάζεται «viva voce» ή πιο απλά «viva». ή γραπτή εξέταση εφ’ όλης της 
ύλης.  
Στα πτυχία masters δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια 

μπορεί να απονέμουν μία «διάκριση» (distinction) για εξέχουσα απόδοση. 
Πτυχία masters με έρευνα 

 Πτυχία masters μπορεί επίσης να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες 
full-time σπουδές διαρκούν δύο ημερολογιακά έτη. Μερικά Πανεπιστήμια 
απονέμουν ένα MPhil (Master of Philosophy). Το MPhil μπορεί να είναι σε 
science, engineering, medicine, arts, ή social studies. 

 Το UK Office of Science and Technology (Μεγάλη Βρετανία) έχει εισάγει 
επιπλέον ένα νέο πτυχίο masters με έρευνα, ένα Master of Research (MRes), ως 
το σημείο εκκίνησης για ένα PhD. 
 
Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas and Certificates) 
Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά είναι συνήθως σπουδές οι οποίες 

σχετίζονται με μία ιδιαίτερη θέση και δίνουν τη δυνατότητα μιας πλήρους ή 
τμηματικής εξαίρεσης από επαγγελματικές εξετάσεις, εάν σκοπεύετε να 
εργασθείτε στη χώρα όπου θα τα αποκτήσετε. Αυτά μερικές φορές αποτελούνται 
από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, και μερικές 
σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός 
διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση.  
Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά κανονικά ολοκληρώνονται σε 9 ή 12 μήνες, 
και δεν περιλαμβάνουν μία εκτεταμένη έκθεση ή διατριβή.  
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Οι σπουδές παρέχονται σε ένα ευρύ πεδίο, όπως computing, marketing, 
teaching και social work. Τυπικές μεταπτυχιακές απονομές περιλαμβάνουν: 
Diploma in Management Studies (DMS) και Postgraduate Certificate in 
Education (PGCE). 
 

Διδακτορικά 
Το πτυχίο του διδακτορικού διπλώματος απονέμεται για μία σε βάθος 

πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, η οποία αποτελεί μία πραγματική 
συνεισφορά στη γνώση. Οι φοιτητές πραγματοποιούν ανεξάρτητη έρευνα κάτω 
από επίβλεψη και γράφουν τα αποτελέσματά τους και τα συμπεράσματα τους ως 
μία διατριβή. 
 

Δίδακτρα 
Οι Έλληνες σπουδαστές πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα που πληρώνουν και οι 

πολίτες άλλων μελών-κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το πανεπιστήμιο και το αντικείμενο σπουδών. Το 
ΜΒΑ είναι ένα κλασικό παράδειγμα όπου μπορεί να σημειωθούν διαφορές στα 
δίδακτρα, ύψους αρκετών χιλιάδων στερλινών. Στο ποσό των διδάκτρων δε 
συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία της διδακτέας ύλης. Η απόκτησή τους δεν είναι 
υποχρεωτική, προσφέρει όμως, όπως είναι φυσικό, ασύγκριτες ευκολίες στη 
μελέτη. 
 
Κόστος Διαβίωσης 
Τα περισσότερα Πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες και έτσι έχουν τη 

δυνατότητα να στεγάσουν ξένους φοιτητές. Ακόμη, κάθε πανεπιστήμιο διαθέτει 
ειδικό γραφείο, που βοηθά τους φοιτητές στην εξεύρεση στέγης εκτός 
πανεπιστήμιου ή για επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν στη διαμονή. Το 
κόστος βέβαια των ενοικίων στην εστία είναι χαμηλότερο από ότι στον στην 
αγορά. Τα έξοδα διαμονής διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τους Οδηγούς Σπουδών, που εκδίδει 
το κάθε πανεπιστήμιο. 
Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται στους 

έλληνες φοιτητές είναι ίδια με αυτή που απολαμβάνουν οι βρετανοί φοιτητές, 
δηλαδή πλήρης και δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε όλη τη 
διάρκεια των σπουδών. 
 
Πηγές Χρηματοδότησης 
Το συνηθέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τις σπουδές 

τους στη Μεγάλη Βρετανία είναι το πρόβλημα των οικονομικών πόρων. Οι 
περισσότεροι Έλληνες φοιτητές υποστηρίζονται οικονομικά από την οικογένειά 
τους, υπάρχουν όμως και διάφορες πηγές υποτροφιών και χορηγημάτων. 
Μπορεί να είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί, εσωτερικού και εξωτερικού. Μπορεί να είναι 
υπουργεία, ιδιωτικά ιδρύματα, ξένες κυβερνήσεις, Πανεπιστήμια, διεθνείς 
οργανισμοί. 
Στην προκήρυξη κάθε υποτροφίας αναφέρονται οι προϋποθέσεις και η 

διάρκεια της υποτροφίας. Πολλά από τα πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν 
μεταπτυχιακές σπουδές, δίνουν υποτροφίες. Για τις υποτροφίες θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στα ίδια τα πανεπιστήμια, στα οποία θα κάνετε την αίτηση.  
Υποτροφίες: 
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Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) κάθε χρόνο, προκηρύσσει 
προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές. 
Άλλες υποτροφίες που χορηγούν/διαχειρίζονται τα υπουργεία: 
Το Υπουργείο Εργασίας χορηγεί ανά έτος μέσω του ΟΑΕΔ οικονομική 

ενίσχυση σε Έλληνες σπουδαστές και πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό.  
Το Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος της Επιστημονικής 

Επιτροπής του ΝΑΤΟ διαχειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές, 
μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις 
χώρες- μέλη ΝΑΤΟ εκτός Ελλάδας.  
Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ΓΓΕΤ διαχειρίζεται υποτροφίες στην 

Έρευνα και Τεχνολογία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή έρευνα σε 
μεταδιδακτορικό επίπεδο στα πλαίσια του προγράμματος «Κινητικότητα 
Ερευνητών». 
Επίσης, υπάρχουν φορείς που χρηματοδοτούν μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία το Economic & Social Research 
Council, Engineering & Physical Sciences Research Council, η British Academy 
κλπ. που παρέχουν την υποστήριξή τους μέσω των διαφόρων πανεπιστημιακών 
τμημάτων και μπορεί κανείς να ζητήσει πληροφορίες για ενδεχόμενη 
χρηματοδότηση από τα τμήματα στα οποία θα κάνει αίτηση. Υποψήφιοι από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποκλείονται, η οικονομική αρωγή όμως 
περιορίζεται στην περίπτωσή τους συνήθως στην πληρωμή των διδάκτρων. 
Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν σκοπό να υποβάλλουν αίτηση για υποτροφίες ή 

άλλες κρατικές χορηγίες, πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στα 
πανεπιστήμια πολύ νωρίτερα, δεδομένου ότι, πολλές φορές για να χορηγηθεί η 
υποτροφία προαπαιτείται η αποδοχή του υποψηφίου σε κάποιο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών.  
Κληροδοτήματα: 
Τα κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι 

ιδιώτες διαθέτουν μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων για την 
ενίσχυση μαθητών και σπουδαστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η 
πλειοψηφία των Κληροδοτημάτων απονέμει υποτροφίες για προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές. 
Οι κληροδότες καθορίζουν ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι 

δημόσιος οργανισμός, σύλλογος, ίδρυμα κλπ. Κάθε κληροδότημα προσδιορίζει 
τον τόπο σπουδών και ορίζει τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για την λήψη 
της υποτροφίας, η οποία χορηγείται είτε κατόπιν εξετάσεων είτε κατόπιν 
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο χρόνος έκδοσης των 
προκηρύξεων διαφέρει και επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν 
τηλεφωνικώς στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους με τα ιδρύματα προκειμένου να 
πληροφορούνται σχετικά με τον πιθανό χρόνο έκδοσης και το πιθανό 
περιεχόμενο αυτών. Στα κληροδοτήματα παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο το είδος 
όσο και ο τόπος των σπουδών. Στα περισσότερα κληροδοτήματα υπάρχουν 
κριτήρια καταγωγής. 
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