Πληροφορίες για φοιτητές από Ελλάδα
«Το Nottingham αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα βρετανικού
πανεπιστημίου με παγκόσμια εμβέλεια καθώς διαθέτει παραρτήματα στην Κίνα
και τη Μαλαισία και έδρα που συγκαταλέγεται στις πιο ελκυστικές της
Βρετανίας».
The Times Good University Guide 2012
Ένα πανεπιστήμιο παγκόσμιας κλάσης
Ο Οδηγός Πανεπιστημίων της Sunday Times για το 2013 περιγράφει το Πανεπιστήμιο του
Nottingham ως «ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια που υιοθέτησαν μια πραγματικά διεθνή
προσέγγιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Διαθέτει μια ποικιλόμορφη κοινότητα που
δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο συνιστά έμπνευση για σπουδές και εργασία, με
παραπάνω από 43.000 φοιτητές προερχόμενους από 150 και πλέον χώρες, βραβευμένα
πανεπιστημιακά παραρτήματα στη Βρετανία, την Κίνα και τη Μαλαισία και ισχυρούς
δεσμούς με πανεπιστήμια σε όλη την υφήλιο.
Έχουμε σχολές με μια ευρεία επιλογή τμημάτων που προσφέρουν περισσότερους από 360
προπτυχιακούς και 380 διδακτέους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών με ευκαιρίες για
μεταπτυχιακά με έρευνα (MRes) και διδακτορικά (PhD) σε μια συνεχώς εξελισσόμενη
σειρά πανεπιστημιακών κλάδων. Η καινοτόμα και υψηλής ποιότητας διδασκαλία
ενημερώνεται από τις τελευταίες έρευνες και παρέχεται από εκατοντάδες εξειδικευμένες
διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες.
Το Πανεπιστήμιο του Nottingham είναι ιδρυτικό μέλος του Russell Group, ενός ομίλου
κορυφαίων βρετανικών πανεπιστημίων αφοσιωμένων στη διατήρηση της βέλτιστης
έρευνας, μιας εξαιρετικής διδακτικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας και ασυναγώνιστων
δεσμών με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
www.nottingham.ac.uk
Παραρτήματα
Το Nottingham είναι διάσημο για τα υπέροχα παραρτήματά του, κάθε ένα από τα οποία
διαθέτει το δικό του διακριτό στιλ και προσωπικότητα. Το University Park Campus
θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο ελκυστικά πανεπιστημιακά παραρτήματα στη
χώρα, με σημαντικούς δασότοπους, διαμορφωμένους κήπους και κτήρια εποχής που
στέκονται γύρω από μια μεγάλη λίμνη η οποία ενδείκνυται για κωπηλασία. Σε απόσταση
ενάμιση χιλιομέτρου από το University Park, βρίσκεται το βραβευμένο, πρωτοποριακό
παράρτημα Jubilee Campus το οποίο συνδυάζει εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία,
καινοτόμα τεχνολογία και χώρους με πράσινο. Το Sutton Bonington Campus στέκεται
στην πανέμορφη ύπαιθρο του νότιου Nottinghamshire και καταλαμβάνει μια απλόχωρη
έκταση 400 και πλέον στρεμμάτων με τις δικές του αίθουσες διδασκαλίας και
εκπαίδευσης, κέντρο αθλητισμού, φοιτητική λέσχη, χώρους ψυχαγωγίας και φοιτητικές
εστίες.
Tο Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης δύο παραρτήματα στην Ασία. Το παράρτημά μας στην
Κίνα καλύπτει 560 περίπου στρέμματα διαμορφωμένου πάρκου στη δυναμική
πανεπιστημιακή ζώνη της Ningbo, μιας ιστορικής πόλης στην ανατολική ακτή της Κίνας,
σε απόσταση δύο με τρεις ώρες από τη Σαγκάη με τρένο ή πούλμαν. Το παράρτημα της
Μαλαισίας αποτελεί ένα αυτοτελές και αυτάρκες συγκρότημα 500 περίπου στρεμμάτων με

