
 

 

«Πώς κατακτώ θέση ιατρικής ειδικότητας στη Βρετανία» 

Εκπαιδευτικό εργαστήρι για φοιτητές / απόφοιτους και 

ειδικευόμενους Ιατρικής 

Θεσσαλονίκη, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 09.30-13.30 

Holiday Inn (Μοναστηρίου 8) 

Θα δοθεί πλούσιο έντυπο και ψηφιακό υλικό, καθώς επίσης και βεβαίωση συμμετοχής.* 

Πρόγραμμα Ημερίδας:  

 

09.00-09.30 Προσέλευση 

 

Παρουσίαση:  

 

09.30- 11.00 Ειδικότητα στη Βρετανία: Πώς ανοίγω την πόρτα της Βρετανίας; 

 Φώτης Φωτόπoυλος, σύμβουλος καριέρας UKmed.gr. 

 

11.00-12.00  Γιατί και πώς τα Αγγλικά γίνονται το κλειδί της επιτυχίας.  

 Ασπασία Καλογραία, εκπαιδεύτρια Academic IELTS.  

 

12.00-12.15  Διάλειμμα 

  

12.15-13.00 Η ειδικότητα στη Βρετανία «από μέσα». 

 Φάνης Νιζάμης, ειδικευόμενος 2
ου

 έτους Παθολογίας «κορμού» στη Βρετανία. 

 

13.00-13.30 Ελεύθερη συζήτηση   

Οι εισηγητές  

Φώτης Φωτόπουλος 

Ο Φώτης είναι σύμβουλος καριέρας και μεταφραστής. Σπούδασε αρχικά επιστήμη 

υπολογιστών και έκανε το μεταπτυχιακό του στην ασφάλεια συστημάτων υψηλής 

ακεραιότητας. Εργάστηκε στην Αγγλία ως προγραμματιστής, τεχνικός σύμβουλος και 

συντονιστής έργων. Το 2010 κατέκτησε το Diploma in Translation. Εργάζεται αποκλειστικά 

στον κλάδο της Υγείας, συνδυάζοντας τη συμβουλευτική καριέρας με τη διαγλωσσική 

επαγγελματική επικοινωνία. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ISO 

9001:2015. Το Μάρτιο του 2016 εξελέγη πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. 

Ως επικεφαλής του UKmed.gr, η μεγαλύτερη χαρά του είναι να βοηθάει νέους 

επαγγελματίες της Υγείας να αναπτύσσονται και να πραγματώνουν τις δυνατότητές τους. 

Επόμενος σταθμός Βρετανία 

www.UKmed.gr 

τηλ. 211 8004701 



Φάνης Νιζάμης 

Ο Φάνης είναι ειδικευόμενος γιατρός στο 2
ο
 έτος της Παθολογίας «κορμού» στο 

Nottingham University Hospitals Trust. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κομένιους το 2014 με άριστα («κόκκινο» πτυχίο), ως ο κορυφαίος 

απόφοιτος του Αγγλόφωνου Τμήματος έως τότε. Πριν κατακτήσει θέση ειδικότητας στη 

Βρετανία, είχε υπηρετήσει στο Θεαγένειο Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας Χαλάστρας 

(Θεσσαλονίκη). Ο Φάνης λατρεύει την Παθολογία και την ομαδική δουλειά μέσα στο 

νοσοκομείο – αυτό φαίνεται, μεταξύ άλλων, από τις άριστες κριτικές που έχει αποκομίσει 

από τους συναδέλφους του. Στόχος του είναι να ειδικευθεί ως Καρδιολόγος στο NHS.  

Ασπασία Καλογραία  

«Ο δρόμος για την απόκτηση του απαιτούμενου επιπέδου Αγγλικών ξεκινά από την 

ουσιαστική γνώση της ίδιας της γλώσσας». Με αυτό ως πεποίθηση, η Ασπασία Καλογραία 

διδάσκει Αγγλικά επί 38 χρόνια, σε μαθητές όλων των ηλικιών και επιπέδων, με εξαιρετικά 

υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλα τα πτυχία. Ειδικά στους ενηλίκους, εδώ και αρκετά 

χρόνια δουλεύει με στόχο τις υψηλές βαθμολογίες σε πτυχία και πιστοποιήσεις όπως το 

Academic IELTS, βοηθώντας τους μαθητές της να κατακτήσουν θέσεις σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα ή να αποκτήσουν τη Βρετανική άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 

 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων 

Κρατήσεις: contact@ukmed.gr / 211 800 4701 

Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ 

Η κράτηση γίνεται ονομαστικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά,  

χρεωστική κάρτα ή με πιστωτική κάρτα σε δόσεις. 

Ενεργήστε προληπτικά – Ενημερωθείτε σωστά – Βγείτε μπροστά 

 

 

 

 

 

* Η απόκτηση δεξιοτήτων καριέρας προσθέτει «πόντους» στο βιογραφικό. Κρατήστε τη βεβαίωση 

παρακολούθησης για το Βρετανικό σας χαρτοφυλάκιο καριέρας. 


