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ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στην Αυστρία υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανώτατη εκπαίδευση. Στην ανώτατη εκπαίδευση λειτουργούν
Πανεπιστήμια, Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και τα Πανεπιστήμια των Τεχνών και
Μουσικής. Η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (post-secondary courses) προσφέρεται από τα Κολέγια.
Τα Πανεπιστήμια όπου περιλαμβάνονται 12 Πανεπιστήμια των Επιστημών και 6 Ανώτατες Σχολές
Τεχνών και Μουσικής είναι τα πιο παλιά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αυστρία, τα οποία προσφέρουν
γνώση, έρευνα καθώς και την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεχνών και της μουσικής.
Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια στην
Αυστρία. Ενώ στα Πανεπιστήμια έχει ανατεθεί ο ρόλος της επιστημονικής ή καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης - έρευνας, τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρουν κυρίως
τεχνολογική - επαγγελματική εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών τους αφορούν τους τομείς της
τεχνολογίας, οικονομίας επικοινωνιών πληροφορικής υγείας και τουρισμού. Η διάρκεια σπουδών
είναι 4 χρόνια και περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση. Για την απόκτηση του πτυχίου εκτός της
πτυχιακής εργασίας απαιτείται και προφορική εξέταση ενώπιον εξεταστικής επιτροπής. Οι πτυχιούχοι
αυτών των πανεπιστημίων έχουν πρόσβαση σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών τα οποία όμως
διαρκούν 2 εξάμηνα σπουδών περισσότερο σε σύγκριση με τους πανεπιστημιακούς πτυχιούχους.
Υπάρχουν 4 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών το Fahhochschule Vorarberg, το FH Wiener
Neustadt, το Technikum Carinthia και το Technikum Vienna.
Τα Κολέγια μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (post-secondary colleges) προσφέρουν σπουδές μετά
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με επιστημονικό - επαγγελματικό χαρακτήρα διάρκειας 2-3 χρόνων. Οι
σπουδές τους και κυρίως η εκπαίδευση αφορά σε τομείς όπως των παραϊατρικών επαγγελμάτων,
κοινωνικών λειτουργών και δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία
διάρκειας 6 χρόνων και οι σπουδές αφορούν κυρίως παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας.
Το Κέντρο Σπουδών εξ Αποστάσεως που υπάρχει στην Αυστρία υπάγεται στο Johannes Kepler
University Linz με αρκετά κέντρα μελέτης σε όλη τη χώρα τα οποία προσφέρουν πληροφορίες,
καθοδήγηση και συμβουλές σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τα μαθήματα σπουδών τους.
Τίτλοι σπουδών:
•
•

•

Το Diploma απονέμεται με την ολοκλήρωση των σπουδών της μετα-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ως πτυχίο ειδίκευσης σε διάφορους τομείς σπουδών.
Το Bachelor είναι το πτυχίο που αποκτά ο φοιτητής με την ολοκλήρωση των βασικών
σπουδών στα Πανεπιστήμια, στα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και στις
Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής. Ο κύκλος σπουδών αυτού του επιπέδου διαρκεί 3-4
χρόνια.
Το Master είναι πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 1-2 χρόνων και οι τίτλοι είναι
Master of Advanced Studies και Master of Business Administration. Ο κύκλος αυτός
περιλαμβάνει μαθήματα σε ένα τομέα ειδίκευσης και την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας.
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•

•

Σε ορισμένα Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές Τεχνών υπάρχει ένας ειδικός κύκλος
σπουδών που λειτουργεί σε μια ανεξάρτητη βάση. Αυτά τα μαθήματα που σχετίζονται με
επαγγέλματα καριέρας διαρκούν 5 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
Το Doctoral πρόγραμμα σπουδών διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια. Η κύρια έμφαση δίνεται στη
διατριβή και στις σπουδές σε συγκεκριμένο πεδίο ειδίκευσης. Για την απόκτησή του εκτός
από την έγκριση της διατριβής απαιτούνται και προφορικές εξετάσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος το οποίο χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει στα τέλη
Ιουνίου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι αιτήσεις εισαγωγής για σπουδές στην Αυστρία στέλνονται απευθείας στο ίδρυμα σπουδών της
επιλογής σας. Σε αρκετά Πανεπιστήμια μπορεί ο υποψήφιος φοιτητής να κάνει προεγγραφή μέσω του
διαδικτύου και στη συνέχεια να στείλει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Για τους υποψήφιους φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερομηνία λήξης των
αιτήσεων είναι το τέλος Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και το τέλος Μαρτίου για το εαρινό
εξάμηνο, ενώ υπάρχει μια συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων (έως 30 Νοεμβρίου και 30
Απριλίου). Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις αυτή την περίοδο επιβαρύνονται με αύξηση 10%
στα δίδακτρα σπουδών.
Για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Κατευθύνσεων, Εφαρμοσμένων Επιστημών και στα
Fachhochschule degree προγράμματα οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε εξετάσεις
εισαγωγής οι οποίες διαφέρουν από ίδρυμα σε ίδρυμα να διαθέτουν καλλιτεχνικό ταλέντο ή
αντίστοιχα πρακτικές εμπειρίες. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τις βασικές πτυχιακές σπουδές
θεωρείται το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο πρέπει να αποδεικνύει την
απαιτούμενη γνώση για την παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολή της επιλογής τους. Σε περίπτωση
που στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η διδασκαλία ορισμένων συναφών με τις εν λόγω σπουδές
μαθημάτων ήταν ανεπαρκής, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν συμπληρωματικές εξετάσεις.
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν
επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Αριθμός εισακτέων:
Γενικά δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εισακτέων. Παρ’ όλα αυτά σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των φοιτητών λόγω περιορισμένης δυναμικότητας των
πανεπιστημίων.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα: Για την παρακολούθηση μαθημάτων προπαρασκευαστικών και βασικών πτυχιακών
σπουδών οι φοιτητές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να πληρώσουν
δίδακτρα 370 € περίπου για κάθε εξάμηνο. Το ποσό αυτό αυξάνεται με ποσοστό 10% για όσους
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γίνονται αποδεκτοί στην συμπληρωματική περίοδο εγγραφών. Επιπρόσθετα οι φοιτητές πρέπει να
πληρώνουν 14,50 € στην Αυστριακή Ένωση Φοιτητών και 0,36 € για ασφάλεια ατυχήματος και ζωής.
Κόστος διαμονής:
Το κόστος διαμονής είναι αρκετά υψηλό για τους φοιτητές στην Αυστρία. Τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης,
ικανοποιώντας τις βασικές ανάγκες και χωρίς επιπλέον έξοδα, υπολογίζονται γύρω στα 750 €. Σε
περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να μείνει στις φοιτητικές εστίες που διαθέτουν τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, το κόστος αυξάνεται σημαντικά.
Χρηματοδοτήσεις - υποτροφίες:
Το αυστριακό κράτος καθώς και ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς παρέχουν στους φοιτητές άμεση ή έμμεση
ενίσχυση των σπουδών τους με διάφορες μορφές. Η έμμεση ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από την
ανάγκη των φοιτητών και αποτελεί το μέρος των κρατικών επιδοτήσεων στις σπουδές τους. Οι άμεσες
ενισχύσεις αφορούν τις κρατικές παροχές όπως υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια που συμβάλουν
σημαντικά στις δαπάνες των σπουδών τους. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορούν να λαμβάνουν όλες αυτές τις οικονομικές παροχές, όπως οι αυστριακοί φοιτητές, με βάση
τους κοινοτικούς κανόνες που ισχύουν για τα κράτη-μέλη.
Ιατρική μέριμνα:
Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αυστρία θα πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικό υγείας μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους στο
πανεπιστήμιο επιλογής τους. Επίσης θα πρέπει να έχουν ασφάλεια υγείας η οποία να είναι έγκυρη
στην Αυστρία ή πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας αν υπάρχει διμερής κρατική
συμφωνία μεταξύ της Αυστρίας και της χώρας προέλευσης του φοιτητή.
Υπηρεσίες για φοιτητές
•
•
•
•
•
•

Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture: www.bmbwk.gv.at
Studyino/Residence in Austria: www.studyinaustria.info
Addresses and homepages of all educational institutions: www.portal.ac.at
Overview of all fields of study at the universities: www.studyguide.at
Overview of all Fachhochschule degree programmes: www.fh.studyguide.at
Agency for International Cooperation in Education and Research and the academic
universities: www.oead.ac.at
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ΒΕΛΓΙΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στο Βέλγιο, οι τρεις κοινότητες έχουν εξασφαλίσει αυτονομία μεταξύ τους, η οποία συμπεριλαμβάνει
και την εκπαίδευση. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος διαφέρει σε κάθε κοινότητα.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Βέλγιο (Φλαμανδική κοινότητα) δίνεται από τα Πανεπιστήμια
(Universities) και τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Hogescholen). Κάθε ίδρυμα έχει το δικό του
εκπαιδευτικό σύστημα και πρόγραμμα σπουδών.
Τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Hogescholen) χωρίζονται σε πρώτο
κύκλο και δεύτερο κύκλο σπουδών:
• 1- κύκλος σπουδών περιλαμβάνει σπουδές τριών χρόνων. Τα μαθήματα προετοιμάζουν τους
φοιτητές για ειδικευμένα επαγγέλματα στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην γεωργία, στην υγείααποκατάσταση ασθενών, στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση, στις
εφαρμοσμένες τέχνες, στα μέσα επικοινωνίας. Αυτός ο κύκλος μαθημάτων είναι επομένως πρακτικού
προσανατολισμού και περιλαμβάνει σημαντικές περιόδους πρακτικής άσκησης.
• 2- κύκλος σπουδών ο οποίος χωρίζεται σε δύο περιόδους όπου η κάθε μια περιλαμβάνει σπουδές
δύο χρόνων. Οι σπουδές αυτές είναι ακαδημαϊκού επιπέδου και βασίζεται κυρίως σε επιστημονική
γνώση από ότι σε ειδικευμένη γνώση. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικάεργαστηριακά μαθήματα και επίσης εφαρμοσμένη έρευνα. Οι πτυχιούχοι αυτού του κύκλου σπουδών
μπορούν να εργασθούν ως διευθυντές ερευνητικών κέντρων, κρατικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες
καλλιτέχνες.
Στα Πανεπιστήμια (Universities) οι σπουδές είναι ακαδημαϊκές και χαρακτηρίζονται από την
ενοποίηση της μόρφωσης με την έρευνα. Οι σπουδές διαρκούν 3-4 χρόνια. Η θεμελιώδης έρευνα είναι
μεταξύ των σημαντικότερων καθηκόντων που προσφέρουν τα πανεπιστήμια. Οι πτυχιούχοι των
πανεπιστημίων αποκτούν γνώση-εφόδια ώστε να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη κρατικώνιδιωτικών οργανισμών ή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Τίτλοι σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές των βασικών σπουδών αποκτούν το bachelor degree (βασικό πτυχίο σπουδών) με
την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τριών ετών.
• Profession-oriented bachelor’s degree (βασικό πτυχίο ειδίκευσης) το οποίο απονέμεται από τα
πανεπιστημιακά ινστιτούτα (Hogescholem) με την ολοκλήρωση του 1- κύκλου σπουδών.
• Academic bachelor’s degree (βασικές ακαδημαϊκές σπουδές) που προετοιμάζει τους φοιτητές για
την συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (master’s level). Ο κύκλος σπουδών
διαρκεί 2-3 χρόνια και μπορεί να τον αποκτήσει κάθε φοιτητής από τα Πανεπιστήμια (Universities) και
το 2-κύκλο σπουδών των Hogescholen.
• Master degree (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) παρέχουν τα Hogescholen, τα Πανεπιστήμια και
Ινστιτούτα ειδικευμένα σε μεταπτυχιακές σπουδές, τρία από τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το
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Βελγικό κράτος: 1) Vlerick Leuven – Gent Management School, 2) Instituut voor Tropische
Geneeskunde, 3) Institut voor ontwikkelingsbeleid en-beheer. Για να παρακολουθήσει κανείς
μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχει Academic bachelor degree. Ωστόσο, η εισαγωγή σε ένα
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μπορεί να εξαρτηθεί από μια προκαταρκτική εξέταση ή από την
αξιολόγηση ειδικών προσόντων.
• Ph.D. degree (διδακτορικός τίτλος σπουδών) το οποίο είναι το ύψιστο επίπεδο ειδίκευσης που
βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα, διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια και καταλήγει σε δημόσια
παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο. Διδακτορικές σπουδές πραγματοποιούν
μόνο τα Πανεπιστήμια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις για την εισαγωγή των ξένων φοιτητών
απαιτούν προκαταρκτική εξέταση. Επίσης ορισμένα Πανεπιστήμια απαιτούν συμμετοχή των φοιτητών
σε ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια, γραπτές εξετάσεις
στον τομέα ειδίκευσης.
• Επιστημονική έρευνα. Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας
πραγματοποιείται από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η επιστημονική έρευνα γίνεται με τη συμβολή
των βιομηχανιών και σε συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος διαφέρει σε κάθε ίδρυμα αλλά ξεκινά μεταξύ 15ης Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου.
Όλα τα προγράμματα σπουδών ξεκινούν την πρώτη μέρα του ακαδημαϊκού έτους και είναι αρκετά
δύσκολο για κάθε φοιτητή να ξεκινήσει κάποιο κύκλο σπουδών στην διάρκεια του έτους.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Για τους ξένους φοιτητές για να πραγματοποιήσουν σπουδές στο Βέλγιο (Φλαμανδική κοινότητα) είναι
απαραίτητο το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κράτους προέλευσής τους. Οι
υποψήφιοι φοιτητές δίνουν εξετάσεις για την παρακολούθηση βασικών σπουδών στις σχολές των
πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιατρικής, ιατρικής, ναυτικών σπουδών και καλών τεχνών.
Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η γλώσσα των βασικών πτυχιακών σπουδών είναι η Ολλανδική.
Αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιούνται στην ίδια γλώσσα. Όμως
υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών σπουδών όπου η γλώσσα παρακολούθησής τους
είναι η αγγλική.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ζητούν από τους ξένους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εξετάσεις
πιστοποίησης της καλής γνώσης της Ολλανδικής γλώσσας διάρκειας ενός έτους.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Ο ξένος φοιτητής που θα παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές πρέπει να πληρώσει δίδακτρα
στο ίδρυμα φοίτησής του. Τα δίδακτρα καθορίζονται από το βελγικό κράτος και ετησίως είναι 500 €.
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές τα δίδακτρα είναι υψηλότερα και πληροφορίες δίνουν τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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Κόστος διαμονής:
Τα προσωπικά έξοδα κάθε φοιτητή περιλαμβάνουν διαμονή, διατροφή, υλικό σπουδών και ανέρχεται
περίπου στα 800 € το μήνα. Μπορεί να είναι λιγότερα σε ορισμένα ιδρύματα που προσφέρουν
διαμονή με κόστος 150 € το μήνα και διατροφή με 8 € την ημέρα. Η ενοικίαση διαμερίσματος είναι
περισσότερο ακριβή και σε πολύ καλές περιπτώσεις μπορεί να βρει με ενοίκιο 300 € το μήνα.
Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:
Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες για υποτροφίες από τις Βελγικές Αρχές όπως η BTC (Belgian
Administration for Development Cooperation) και το Cell for Cultural Arguments/Department of
Education που ανήκει στο Υπουργείο της Φλαμανδικής Κοινότητας. Ορισμένα Πανεπιστήμια
προσφέρουν στους φοιτητές σπουδαστικές χρηματοδοτήσεις. Υποτροφίες χορηγούν ορισμένοι
διεθνείς οργανισμοί όπως UNESCO, WHO, FAO, NATO, EOSR και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άδεια παραμονής:
Για τους φοιτητές-πολίτες της Ε.Ε. δεν απαιτείται άδεια παραμονής. Εάν όμως παρακολουθήσουν
προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της γλώσσας, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουν προσωρινή
άδεια παραμονής τουλάχιστον ενός χρόνου πριν την έναρξη των βασικών πτυχιακών σπουδών τους.
Ιατρική μέριμνα:
Είναι απαραίτητη η ιδιωτική (adequate) ασφάλιση (υγείας, ατυχήματος, απλή ασφάλιση ζωής) για να
εγγραφεί κάθε ξένος φοιτητής σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
• ACA: Academic Cooperation Association: www.aca-secretariat.be
• BTC: Belgian Administration for Development Cooperation
• Culturele Akkoorden: Cultural Agreements/Ministry of the Flemish Community:

www.ond.vlaanderen.be
• NARIC-Flanders: Ministry of the Flemish Community: www.ond.vlaanderen.be
• VLHORA: Flemish Council of Hogescholen: www.vlhora.be
• VLIR: Flemish Interuniversity Council: www.vlir.be
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ΓΑΛΛΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου η
οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα με τη φύση των
ιδρυμάτων και τους στόχους των προγραμμάτων που προσφέρονται. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Τα Πανεπιστήμια όπου υπάγονται και τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) τα οποία
προσφέρουν ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση σε όλους τους τομείς των
γνώσεων προετοιμάζοντας τους φοιτητές για καριέρα στην έρευνα και τις εφαρμογές της (Universities)
ή στοχεύουν στην προετοιμασία τεχνικών και επαγγελματικών στελεχών (IUT)
Οι Grandes Ecoles (Ανώτατες Σχολές) παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στον τομέα των
μηχανικών και των επιχειρήσεων όπου η εισαγωγή σε αυτές υπάγεται σε αυστηρά κριτήρια και ο
αριθμός φοιτητών είναι περιορισμένος. Οι σπουδές διαρκούν 3 ή περισσότερα χρόνια μετά από 2
χρόνια προπαρασκευαστικών μαθημάτων όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις εισαγωγής των
φοιτητών στις βασικές σπουδές. Επίσης υπάρχουν τα Specialist Schools (Σχολές Ειδίκευσης) οι
οποίες προσφέρουν ειδικές σπουδές υψηλού επιπέδου στους εξής τομείς: τέχνη (art-design school),
αρχιτεκτονική (school of architecture), δημοσιογραφία (school of journalism), (school specializing in
audiovisual subjects), (accountary schools), διοίκηση (social work schools), ιατρική φροντίδα
(paramedical - healthcare schools).
Τίτλοι σπουδών:
Στη Γαλλία υπάρχει τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας δύο χρόνων σπουδές που
ετοιμάζει ειδικευμένους τεχνικούς που θα απασχοληθούν σε χώρους εργασίας όπως επικοινωνία,
οικονομία, τουρισμός, ηλεκτρονική, μέσα μεταφοράς
BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) το οποίο απονέμεται από τα
Τεχνολογικά Λύκεια σε αρκετούς επαγγελματικούς τομείς
DUT: Diplome universitaire de technologie (University Diploma in Technology) DEUST: Diplome
d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques (University Diploma of Technical and
Scientic Studies) τα διπλώματα αυτά απονέμονται από τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα
(IUT) με την παρακολούθηση σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας 2 χρόνων. Οι κάτοχοι
αυτών των τίτλων σπουδών μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε ανώτατο επίπεδο στα
IUT (University Institute of Technology) και στα Grandes Ecoles.
Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Γαλλία είναι οργανωμένες σε τρεις κύκλους:
1ος κύκλος (γενικές σπουδές):
DEUG: Diplome d'Etudes Universitaires générales (General University Diploma) για την
απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών που καλύπτουν βασικές γνώσεις και θεωρητική
σπουδή για την προετοιμασία σε ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση στον τομέα σπουδών τους. Στο ίδιο
επίπεδο εντάσσεται το DUT των πανεπιστημιακών τεχνολογικών ινστιτούτων (IUT).
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2ος κύκλος (βασικές πτυχιακές σπουδές):
Licence απονέμεται μετά από 3 χρόνια σπουδών ή με ένα χρόνο σπουδών μετά την απόκτηση του
DEUG όπου οι φοιτητές αποκτούν ειδικές γνώσεις στον τομέα σπουδών τους. Πρόσφατα τα IUT
απονέμουν το δικό τους βασικό πτυχίο το Licence professionelle με την απόκτηση γνώσης και
δεξιοτήτων σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς
Maîtrise πτυχίο που απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών που διαρκούν 4 χρόνια και για την
απόκτησή του απαιτείται η συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα
Maîtrise που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση:
MST: Maîtrise de sciences et techniques (Science and Technology Masteri)
MSG: Maîtrise de Sciences de gestion (Masters in Management Sciences)
MIAGE: Maîtrise méthodes informatiques appliqueés à la gestion (Masters in Information Technology
for Management)
3ος κύκλος (μεταπτυχιακές σπουδές):
Το Master's degree απονέμεται στους φοιτητές που είναι κάτοχοι του Licence degree μετά από 2
χρόνια σπουδών και διαχωρίζεται σε δύο κύριους προσανατολισμούς:
Master professionel (που στοχεύει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με προσόντα για την
επαγγελματική τους δραστηριότητα
Master recherche που προετοιμάζει τους φοιτητές για την επιστημονική έρευνα επιπέδου doctorate.
Ισχύουν όμως ακόμη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
DESS: diplôme de recherche technologique (Technological Research Diploma) για το οποίο
απαιτούνται σπουδές 2 χρόνων. Τα δύο αυτά πτυχία είναι ισότιμα με το Master professionel ενώ το
DEA: diplôme d'études approfondies (Advanced Studies Diploma) είναι ισότιμο του Master
recherche. Απαιτεί Maîtrise και 1 χρόνο σπουδών και αποτελεί του διδακτορικού το πρώτο βήμα
Doctorate level για την παρακολούθηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου είναι απαραίτητη η
απόκτηση του Master recherche ή του DEA που προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα. Οι
σπουδές διαρκούν 3 ή περισσότερα χρόνια και περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, σεμινάρια και
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Στις Grandes écoles (Ανώτατες Σχολές) οι σπουδές διαρκούν 5 χρόνια και ο τίτλος σπουδών που τους
απονέμεται είναι ισότιμο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master's degree).
Αντίστοιχα στα Specialist Schools (Σχολές Ειδίκευσης) οι σπουδές διαρκούν κυρίως 3 χρόνια ή
περισσότερα (αρχιτεκτονική) και τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών Licence ή άλλο πτυχίο
αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά κατά κανόνα στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Για να μπορέσει να σπουδάσει σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα κάθε υποψήφιος φοιτητής
πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισοδύναμου του αντίστοιχου
baccalaureat. Για την εισαγωγή του στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά τεχνολογικά ινστιτούτα
πρέπει να παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα του τομέα επιλογής του και να επιτύχει
στις εισαγωγικές εξετάσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας πριν την άφιξή του στη χώρα.
Ωστόσο τα γαλλικά πανεπιστήμια παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακολούθησης
μαθημάτων εκμάθησης της γλώσσας.
Οι τριτοβάθμιες ανώτατες σχολές (Grandes Ecoles, Specialist Schools) ορίζουν δικά τους κριτήρια και
μεθόδους επιλογής εκτός από τις εισιτήριες εξετάσεις εισαγωγής.
Άλλο (δικαιολογητικό) πιστοποιητικό που απαιτείται είναι η απόδειξη ικανοποιητικών οικονομικών
πόρων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τα έξοδα των σπουδών του.
Οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιο ίδρυμα για βασικές πτυχιακές
σπουδές πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής στη γαλλική πρεσβεία της χώρας τους από 1
Δεκεμβρίου ως 15 Ιανουαρίου.
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές οι αιτήσεις εισαγωγής κατατίθενται στο Ίδρυμα επιλογής σπουδών του
φοιτητή μέχρι την 1 Απριλίου.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Στα Πανεπιστήμια τα δίδακτρα σπουδών κυμαίνονται στα 300 € για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στα
Grande Ecoles τα ετήσια δίδακτρα είναι περίπου 600 €. Στα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα το ποσό
των διδάκτρων εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και το είδος του ιδρύματος.
Κόστος διαμονής:
Το κόστος διαμονής στη Γαλλία είναι αρκετά υψηλό και κυμαίνεται στα 1000 € το μήνα. Η διαμονή σε
φοιτητική εστία των ιδρυμάτων κοστίζει από 120-400 € το μήνα ανάλογη με την πόλη και το είδος
δωματίου. Η διαμονή σε ενοικιαζόμενα διαμέρισμα κοστίζει από 450-650 € το μήνα. Όσον αφορά την
ιατρική περίθαλψη το κόστος είναι περίπου 170 € το χρόνο εάν έχουν ιατρική κάλυψη.
Χρηματοδοτήσεις -Υποτροφίες :
Το γαλλικό κράτος προσφέρει αρκετές υποτροφίες στους ξένους φοιτητές κυρίως για μεταπτυχιακές
σπουδές. Ο γαλλικός οργανισμός IEDU παρέχει αρκετές υποτροφίες και χρηματοδοτήσεις για τις
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σπουδές των φοιτητών (iedu.free.fr/cherchetran.php). Επίσης υπάρχει ο γαλλικός οργανισμός ANDES
(Association nationale des docteurs éssiences) που προσφέρει υποτροφίες για σπουδές διδακτορικού
ή μεταδιδακτορικού επιπέδου (www.andes.asso.fr/ PRESENT.htm). Επιπλέον αρκετά πανεπιστημιακά
ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες στους φοιτητές τους.
Άδεια παραμονής:
Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια
παραμονής αλλά θα πρέπει να προμηθευθούν την "carte de séjour" στις μεγάλες πόλεις από τα
Κέντρα Αλλοδαπών και στις επαρχιακές πόλεις από το Δημαρχείο ή την Αστυνομία.
Ιατρική μέριμνα:
Οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γαλλία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
κάλυψης εξόδων ιατρικής περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται κάθε ιατρική βοήθεια από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας. Εάν ο φοιτητής είναι ηλικίας άνω των 28 χρόνων πρέπει να έχει
ιδιωτική ασφάλιση ιατρικής κάλυψης.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•
•
•
•
•

Ministry of Youth, Education and Research: www.education.gouv.fr
Conference of University Presidents (CPU): www.cpu.fr
National Office for Information on Study and the Professions (ONISEP): www.onisep.fr
Centre National des Oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS): www.cnous.fr
Union Nationale des Etudiants de France Indépendante et Démocratique (UNEF-ID):
www.unef-id.org
Education in France: www.edufrance.fr
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερα από 300 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες:
1. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα Πανεπιστήμια (Universitδten) οι Πολυτεχνικές Σχολές
(Hochshulen) οι Παιδαγωγικές Σχολές, τα Ενοποιημένα Πανεπιστήμια, τα Εκκλησιαστικά
Πανεπιστήμια και τα Ειδικά Πανεπιστήμια που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών (φαρμακευτική, αθλητισμός, κινηματογράφος, τηλεόραση, μαζικά μέσα
ενημέρωσης)
2. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι Ακαδημίες Καλών Τεχνών και Μουσική.
3. Στη τρίτη τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschule)
Τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων είναι προσανατολισμένα πως την ανεξάρτητη,
πρωτότυπη, εφαρμοσμένη έρευνα και είναι τα μόνα που έχουν δικαίωμα απονομής διδακτορικών
τίτλων σπουδών. Τα Ενοποιημένα Πανεπιστήμια συνδυάζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες
κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα των πανεπιστημίων, των πολυτεχνικών σχολών και εν μέρει
των ακαδημιών καλών τεχνών και μουσικής.
Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρουν προγράμματα σπουδών κυρίως για
μηχανικούς αλλά και στους τομείς: οικονομία, γεωργία, κοινωνική εργασία, βιβλιοθηκονομία και
τεκμηρίωση, πληροφορική και εφαρμοσμένες τέχνες. Παρέχουν εξαιρετικά εφαρμοσμένη εκπαίδευση η
οποία είναι προσανατολισμένη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους
επαγγελμάτων.
Τίτλοι σπουδών:
Στην Γερμανία κάθε κλάδος βασικών πτυχιακών σπουδών χωρίζεται στις βασικές σπουδές
(Grundstudium) και στις κύριες (Hauptstudium) που οδηγούν στο πτυχίο.
Στις βασικές σπουδές διάρκειας 2-4 εξαμήνων, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που αφορούν
στις βασικές γνώσεις του κλάδου σπουδών τους και ολοκληρώνονται με ενδιάμεση εξέταση.
Στις κύριες σπουδές οι φοιτητές έχουν πιο σαφή, συγκεκριμένο πεδίο επιλογών. Εκτός από την
εμβάθυνση και τη διερεύνηση της γνώσης θα πρέπει να επιλέξουν έναν αριθμό προαιρετικών θεμάτων
(μαθημάτων) που τους επιτρέπουν να ειδικευτούν σε ένα τομέα, ή να συμβάλλουν σε περαιτέρω
ερευνητική δραστηριότητα. Το πτυχίο που απονέμεται είναι το Diplom, ή το Magister Artium ανάλογα
με το κλάδο σπουδών.
• Diplom απονέμεται ως πτυχίο βασικών σπουδών σε
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στους τομείς της μηχανικής, των
κοινωνικών επιστημών, των οικονομικών και των τεχνών με την
ολοκλήρωση 4½ χρόνων σπουδών. Το ίδιο πτυχίο αποκτά κάθε
φοιτητής μετά από 4 χρόνια σπουδών στα Πανεπιστήμια
Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschule/FH) όπου όμως
περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
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• Magister/Magista Artium αποτελεί το βασικό πτυχίο σπουδών
στις ανθρωπιστικές σπουδές και σε ορισμένες κοινωνικές επιστήμες
διάρκειας 4-5 χρόνια.
• Bachelor degree αρκετά Πανεπιστήμια δίνουν τη δυνατότητα
στους φοιτητές να αποκτήσουν αυτό τον τίτλο των βασικών τους
σπουδών με την ολοκλήρωση 3-3½ χρόνων σπουδών και τους δίνει
το δικαίωμα να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές Master
degree που διαρκούν 1-2 χρόνια. Σε ορισμένους κλάδους σπουδών
ο τίτλος Master είναι κατώτερος του Magister.
• Doctorate για να συνεχίσει τις σπουδές του σε αυτό το επίπεδο θα
πρέπει να έχει πολύ υψηλό βαθμό στο πτυχίο των βασικών
σπουδών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ξένοι υποψήφιοι φοιτητές
καλούνται να εξεταστούν σε τεστ εισαγωγής (Kenntnisprόfung) και να
παρακολουθήσουν μαθήματα και ένα κύκλο διαλέξεων.
Σε ορισμένους κλάδους, στους οποίους η επιτυχής φοίτηση επιτρέπει την άσκηση επαγγελμάτων που
άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, απαιτείται κρατική εξέταση (State examination/Staatsexamen)
για τη χορήγηση του πανεπιστημιακού πτυχίου και στους ξένους φοιτητές. Τούτο ισχύει για την
ιατρική, κτηνιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, νομική, καθώς και για όσους επιθυμούν να γίνουν
καθηγητές. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτούνται δύο κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση του
πανεπιστημιακού πτυχίου.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, το
δε εαρινό εξάμηνο ξεκινά από το Μάρτιο/Απρίλιο. Στα Πανεπιστήμια των Εφαρμοσμένων Επιστημών
τα μαθήματα ξεκινούν είτε το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι
παραδόσεις μαθημάτων διαρκούν 4-5 μήνες και με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές έχουν χρόνο στη
διάθεσή τους για μελέτη, προετοιμασία των παραδόσεων και των σεμιναρίων, προετοιμασία
εργασιών, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εξετάσεις.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να
σπουδάσουν στη Γερμανία οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ισότιμο με το γερμανικό “Abitur”. Την απόφαση σχετικά με την ισοτιμία των ξένων απολυτηρίων
λαμβάνει η ίδια η ενδιαφερόμενη πανεπιστημιακή σχολή. Εάν δεν αναγνωριστεί η ισοτιμία τότε οι
υποψήφιοι οφείλουν να συμμετέχουν σε ειδικές εξετάσεις (Fest sellungsprόfung). Στις εξετάσεις αυτές
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβληθεί δύο μόνο φορές.
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση μαθημάτων για την
απόκτηση βασικού πτυχίου στη Γερμανία. Για την παρακολούθηση των International Degree
Programmes που οδηγούν σε Bachelor/Master degree οι σπουδές είναι στην αγγλική γλώσσα
τουλάχιστον στα πρώτα εξάμηνα.

14

Ως πιστοποιητικό της γερμανικής γλώσσας απαιτείται το DSH/Deutsche Sprachprόfung fόr den
Hochshulzugang auslδndischer Studien bewerber (German Language Test for University Admission)
το οποίο χορηγείται από το Ινστιτούτο Γκαίτε, ή το Abitur το οποίο αποκτά κανείς εάν έχει φοιτήσει σε
γερμανικό σχολείο της χώρας του.
Άλλα πιστοποιητικά που έχουν την ίδια ισχύ με το DSH είναι:
• Zentrale Oberstufenprόfung(CentralSecondary-School Level Examination).
• Grosse oder Kleine Sprachdiplom(Large or Small Language Proficiency Certificate)
• Sprachdiplom der kultusministerkonferenz Stufe II(Language Proficiency, Certificate
of the Ministers for Education and Culture, Stage II).
Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει πρώτα να υποβάλλονται στο Zentralstelle fur die Vergabe von
Studienplδtzen (Central Admission Office) ή στο γραφείο εγγραφής φοιτητών του κάθε πανεπιστημίου.
Είναι ενδεδειγμένο να υποβάλλουμε την αίτηση αρκετό χρόνο νωρίτερα από την έναρξη των εξαμήνων.
Οι προθεσμίες εγγραφής διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να
εγγραφούν μόνο εφόσον έχουν λάβει επιστολή ότι έγιναν δεκτοί οι οποίοι πρέπει να εμφανίζονται
αυτοπροσώπως για την εγγραφή.
Περιορισμός των εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων σε ορισμένες σχολές καθορίζεται από την κεντρική υπηρεσία καθορισμού
των εισακτέων. Οι σχολές τις οποίες αφορά η εν λόγω διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετικές από το
ένα εξάμηνο στο άλλο. Επιπλέον, σε ορισμένα ιδρύματα δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του
αριθμού των εισακτέων σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριμένα τμήματα. Τα σημαντικότερα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων σε κεντρικό-τοπικό επίπεδο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του
απολυτηρίου, οι χρόνοι αναμονής, οι ειδικές εξετάσεις και οι κοινωνικοί παράγοντες.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Δίδακτρα δεν υπάρχουν στα γερμανικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Κόστος διαμονής:
Το κόστος διαμονής στη χώρα είναι ιδιαίτερα υψηλό το οποίο μπορεί να γίνει μεγαλύτερο για τους
φοιτητές που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν στέγη είτε στην
πανεπιστημιούπολη, είτε εκτός αυτής. Οι φοιτητικές εστίες είναι λίγες και δεν επαρκούν για όλους. Η
Οργάνωση Γερμανών Φοιτητών προσφέρει ένα ειδικά ανεπτυγμένο πρόγραμμα για αλλοδαπούς
φοιτητές, το οποίο τους βοηθά στο ξεκίνημα των σπουδών τους. Παράλληλα, ο Οργανισμός
Υπηρεσιών των Γερμανών Φοιτητών δίνει τη δυνατότητα στους ξένους φοιτητές να μείνουν σε κάποιο
δωμάτιο της φοιτητικής εστίας.
Χρηματοδοτήσεις – υποτροφίες:
Στη Γερμανία τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρέχουν υποτροφίες στους φοιτητές
τους. Οι ξένοι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λάβουν υποτροφίες
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από το φορέα DAAD (German Academic Exchange Service) οι οποίες χορηγούνται κατά κανόνα με
κριτήριο την απόδοση του φοιτητή και όχι την κοινωνική του κατάσταση. Η DAAD προσφέρει
υποτροφίες κυρίως για τις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και για τις βασικές
πτυχιακές σπουδές μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον 2 χρόνων σπουδές.
Ιατρική μέριμνα:
Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν τη νομοθετημένη ασφάλεια υγείας που τους καλύπτει μέχρι
την ηλικία 30 χρόνων ή τη διάρκεια σπουδών 14 εξαμήνων. Η ιατρική ασφάλισή τους καλύπτει τα
έξοδα εξέτασης γιατρού, νοσοκομειακή περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή. Οι φοιτητές πληρώνουν
320 € το εξάμηνο για την ιατρική τους μέριμνα, το οποίο καλείται να το πληρώσει στο ταμείο υγείας
πριν την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
• German Academic Exchange Service : www.daad.de
• Hochschulrektorenkonferenz (Higher education compass): www.higher-education-compass.de
· Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Cerman Academic Exchange Service : www.campusgermany.de
• Deutsches Studentenwerk (Students Affairs) : www.student-affairs.de
• Studien und Berufswahl : www.-en.studienwahl.de
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ΔΑΝΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στη Δανία τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε: Πανεπιστήμια (Universitet),
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Centre Hoijere Uddannelsesinstitutioner),Ινστιτούτα Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Centre for Videregaende Uddanneiser),Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Erhvervsakademier) όπου:
•

•

•

Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Δανία παρέχουν γνώση και έρευνα στο υψηλό διεθνές
επίπεδο. Ο πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει 12 Πανεπιστήμια, που περιλαμβάνουν
διαφορετικές σχολές ενώ κάποια είναι ειδικευμένα σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν και 13 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχουν
εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς όπως η μηχανική, φαρμακευτική, γεωπονική, οικονομικές
σπουδές , αρχιτεκτονική, καλές τέχνες και τη μουσική.
Τα Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρόσφατα έκαναν σημαντικές αλλαγές
συμπεριλαμβανομένου τη συγχώνευση τοπικών (περιφερειακών) κολλεγίων. Τα Ινστιτούτα
έχουν κυρίως επαγγελματικό προσανατολισμό και συνδυάζουν θεωρητικές σπουδές με
πρακτική εφαρμογή και εφαρμοσμένη έρευνα σε διαφορετικούς τομείς.
Οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παρέχουν σύντομους και μεσαίας διάρκειας
κύκλους σπουδών ιδιαίτερα στους τομείς των εμπορικών, τεχνικών σπουδών, της
εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας και υγείας.

Επίσης υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημιακών κύκλων σπουδών (πτυχιακών,
μεταπτυχιακών) που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Τίτλοι σπουδών:
Τα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης παρέχουν τους ακόλουθους τίτλους
σπουδών σύμφωνα με το μοντέλο της διακήρυξης της Μπολόνια:
• 3-έτη σπουδών για την απόκτηση bachelor’s degree (BSc/BA) που περιλαμβάνει την
προετοιμασία μιας εργασίας-έργου (preparation of a project)
• 2-έτη σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές (MSc/MA) όπου για την απόκτηση του master’s degree
απαιτείται η συγγραφή μιας εργασίας (thesis) διάρκειας ½ - 1 χρόνου
• 3-έτη σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος PhD που απαιτεί τη δημιουργία νέας
έρευνας και γνώσης καθώς και την παρουσίαση-υποστήριξη μιας διατριβής.
Τα Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης δίνουν:
• Professional Bachelor’s degree σε όλους τους τομείς σπουδών ύστερα από 3-4 έτη σπουδών και
εκτός από τα μαθήματα σπουδών περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση. Σε αρκετούς
τομείς δίνεται η δυνατότητα για απόκτηση master’s degree.
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Οι σπουδές στις Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καταλήγουν στην απόκτηση 2-έτη
δίπλωμα/(diploma) Academy Profession degree που συνδυάζει θεωρητικές-αναλυτικές σπουδές με
πρακτική προσέγγιση.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Κατά κανόνα το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και διαιρείται σε δύο εξάμηνα, από το
Σεπτέμβριο ως τον Ιανουάριο και από τον Φεβρουάριο έως το τέλος του Ιουνίου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι φοιτητές για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών θα πρέπει να είναι
κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμου του αντίστοιχου δανικού. Για τα
περισσότερα προγράμματα θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της
δανικής όπου θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Studieproven i dansk som andetsprog.Σε
ορισμένες σχολές απαιτείται από τους υποψήφιους ικανοποιητική βαθμολογία στα μαθήματα της
επιλογής σπουδών, ή επαγγελματική εμπειρία.
Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες εκμάθησης της γλώσσας στην Δανία. Κανονικά μαθήματα της δανικής
γλώσσας προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ενώ πραγματοποιούνται και καλοκαιρινά
μαθήματα στην διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.
Τα μαθήματα (διεξάγονται) πραγματοποιούνται από τους δήμους, ιδιωτικούς οργανισμούς,
πανεπιστήμια και ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρακολούθησή τους σε αρκετούς φορείς
γίνεται με την καταβολή διδάκτρων όμως αρκετά μαθήματα που προσφέρουν οι δήμοι είναι δωρεάν.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Στη Δανία δεν προβλέπονται δίδακτρα για σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαίρεση αποτελούν οι σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
(PhD degree) και προγράμματος ειδίκευσης που επιβαρύνονται με δίδακτρα σπουδών.
Κόστος διαμονής:
Στις μεγάλες πόλεις της Δανίας είναι αρκετά δύσκολο να βρει ένας φοιτητής μέρος για να μείνει κατά
τη διάρκεια των σπουδών του. Οι φοιτητές άλλων κρατών θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με το
ίδρυμα στο οποίο θα φοιτήσουν για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση. Το γραφείο υποδοχής του
ιδρύματος συχνά βοηθά τους ξένους φοιτητές στον τρόπο διαμονής τους. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες
διαμονής:
• ορισμένοι φοιτητές μπορούν στις φοιτητικές εστίες
• να νοικιάσουν ένα δωμάτιο στην οικία μιας οικογένειας και
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• τέλος να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα στο οποίο μπορούν να συγκατοικήσουν με
άλλους φοιτητές
Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:
Γενικά δεν υπάρχουν περιορισμοί στους τρόπους (μέσα) οικονομικής υποστήριξης και υποτροφιών
που προσφέρονται εθνικά ή από τα ίδια τα ινστιτούτα στους διεθνείς (ξένους) φοιτητές των πτυχιακών
σπουδών. Για τους φοιτητές διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το εξωτερικό είναι ελεύθεροι να
αποταθούν για υποτροφία των σπουδών τους, με γνωστοποίηση δημόσιας αγγελίας.
Ακόμη ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρονται κάθε χρόνο από βιομηχανικούς φορείςεταιρίες και είναι ανοικτές προς τους ξένους φοιτητές.
Ένα ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών θα είναι διαθέσιμο στους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2005/2006.
Άδεια παραμονής:
Στη Δανία μπορεί κανείς να μείνει χωρίς άδεια παραμονής μέχρι τρεις μήνες. Για τους φοιτητές της
Ε.Ε. που θα παρακολουθήσουν πτυχιακές σπουδές, απαιτείται άδεια παραμονής από την τοπική
κομητεία (Statsamt) την οποία θα πρέπει να την αιτήσουν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών
παραμονής τους στη Δανία. Άδεια εργασίας δεν απαιτείται εάν οι φοιτητές επιθυμούν να εργασθούν
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Ιατρική μέριμνα:
Τα άτομα που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα στις ίδιες ιατρικές
παροχές ως μόνιμοι κάτοικοι της Δανίας όταν χρειάζονται ιατρική θεραπεία εάν έχουν την κάρτα
Ευρωπαϊκής Ιατρικής Μέριμνας (EHIC).
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studing in Denmark: www.ciriusonline.dk/eng www.rks.dk
Work and research opportunities: www.workindenmark.dκ
Denmark and the Danish society: www.denmark.dk
Ministry of Education: www.unm.dk/eng
Ministry of Science, Technology and Innovation: www.vtu.dk
Quality assurance, evaluation and accreditation: www.eva.dk
Assessments of qualifications from abroad: www.cvuu.dk
Residence and work permit: www.udlst.dk/english
Studying in Denmark and scholarships: www.ciriusonline.dk
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Από το 1992, σχεδόν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν σε μια
και μόνο κατηγορία. Ωστόσο λόγω της διαφορετικής ιστορίας τους και των διαφορετικών μεθόδων
χρηματοδότησης εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των ιδρυμάτων που είναι
κοινώς γνωστά ως “παλαιά” Πανεπιστήμια και τα πρώην “polytechnics” και “colleges” που είναι
γνωστά ως “νέα” Πανεπιστήμια. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια παρέχουν τη δυνατότητα έρευνας,
καθώς και ευρύ φάσμα μαθημάτων πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Τα “παλαιά”
Πανεπιστήμια δεν παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, ενώ πολλά από τα “νέα” Πανεπιστήμια
παρέχουν περισσότερες δυνατότητες πρακτικών εφαρμογών.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παρακολούθησης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, είναι καθημερινά σε όλη
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (full-time). Στους φοιτητές που εργάζονται, τα Πανεπιστήμια
προσφέρουν σπουδές part-time δηλαδή μερικής παρακολούθησης με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια
σπουδών. Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους υπάρχουν προγράμματα
εξ’ αποστάσεως (distance learning) που προσφέρονται από αρκετά βρετανικά πανεπιστήμια και σε
διαφορετικά επίπεδα σπουδών.
Τίτλοι σπουδών:
• Higher National Diploma – Diploma of Higher Education προσφέρονται από ένα
σημαντικό αριθμό κολεγίων πανεπιστημίων και η διάρκειά τους είναι 2 χρόνια. Το
Diploma of Higher Education απονέμεται σε όσους σπουδάζουν για εκπαιδευτικοί. Οι
κάτοχοι αυτών των πτυχίων μπορούν να εισαχθούν στο δεύτερο χρόνο σπουδών των
πανεπιστημίων με κριτήριο τους βαθμούς και την ειδικότητα.
• Bachelor degree του οποίου η φοίτηση διαρκεί 3-4 χρόνια εκτός από το ιατρικό,
οδοντιατρικό, κτηνιατρικό τμήμα που η φοίτηση ολοκληρώνεται σε 5-6 χρόνια. Κάθε
φοιτητής μπορεί να σπουδάσει ένα αντικείμενο ειδίκευσης Honours degree, αλλά και
δύο τομείς ειδίκευσης Joint Honours Degree ενώ σε άλλες περιπτώσεις σε τρεις ή και
περισσότερες Combined Honours Degree. Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα σπουδών
που ονομάζεται sandwich course διάρκειας 4 χρόνων και περιλαμβάνει πρακτική
άσκηση 1 χρόνου εκτός πανεπιστημίου.
• Diploma/Postgraduate Certificate το οποίο είναι ένα 9μηνο πρόγραμμα σπουδών,
το οποίο ορισμένες φορές ενδέχεται να αποτελεί προκαταρκτικό στάδιο του Master.
• Postgraduate Certificate of Education (PGCE) όπου αφορά 9μηνο πρόγραμμα
σπουδών για αποφοίτους που επιθυμούν να διδάξουν στην πρωτοβάθμιαδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση
μαθημάτων, καθώς επίσης πρακτική διδακτική εξάσκηση.
• Master degree η απόκτησή του διαρκεί συνήθως 1 χρόνο. Όλα τα Masters (Master
of Arts-Master of Sciences) απαιτούν 9 μήνες παρακολούθηση μαθημάτων και
σεμιναρίων, τελικές εξετάσεις και υποβολή πτυχιακής εργασίας τους τελευταίους 3
μήνες.
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• Master of Philosophy το οποίο είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που
στηρίζεται στο συνδυασμό παρακολούθησης μαθημάτων-έρευνας ή μόνο έρευνα. Στο
τέλος των σπουδών απαιτεί η υποβολή πτυχιακής εργασίας. Ορισμένες φορές το
Mphil ενδέχεται να αποτελέσει προκαταρκτικό στάδιο του PhD.
• Doctor of Philosophy (PhD) το οποίο χορηγείται μετά από πρωτότυπη έρευνα που
διαρκεί συνήθως 3 χρόνια. Ο υποψήφιος εργάζεται μόνος του με την εποπτεία του
καθηγητή που ελέγχει την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής (supervisor) ως την
τελική της υποβολή για υποστήριξη στο πανεπιστήμιο.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος στα πανεπιστήμια αρχίζει κυρίως τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και
διαρκεί ως το τέλος Ιουνίου. Διαιρείται σε 3 τρίμηνα, αλλά υπάρχει ολοένα και περισσότερο η τάση
για 2 εξάμηνα.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Για την εισαγωγή στα βρετανικά πανεπιστήμια οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν πετύχει στις
εξετάσεις για το General Certificate of Education (GCE) σε Advanced Level που είναι αποδεκτό από
όλα τα Πανεπιστήμια για όλους τους τομείς σπουδών.
Τα μαθήματα είναι 2 ή 3 σχετικά με τον τομέα σπουδών που επιλέγει ο υποψήφιος φοιτητής και ένα
GCE στην αγγλική γλώσσα σε Ordinary Level, ή άλλο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Για
την κάλυψη της ύλης απαιτούνται 1-2 χρόνια. Η φοίτηση και οι εξετάσεις για GCE μπορεί να γίνουν
στην Ελλάδα σ’ ένα από τα αναγνωρισμένα κέντρα, είτε στην Βρετανία σε δημόσιο ή ιδιωτικό
κολλέγιο.
Οι υποψήφιοι φοιτητές για να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα πρέπει να
προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία όπως: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ή IELTS
(International English Language Testing Service) ή UCLES (University of Cambridge Local
Examination Proficiency) ή CAE (Certificate of Advanced English).
Τα περισσότερα ιδρύματα δέχονται επίσης αιτήσεις από υποψηφίους άνω των 21 χρόνων και συχνά
εφαρμόζουν πιο χαλαρές προϋποθέσεις εισαγωγής εάν ο υποψήφιος αποδείξει ότι έχει τον
απαιτούμενο ζήλο και καταλληλότητα για τον τομέα σπουδών.
Παρέχουν μαθήματα βάσει ενοτήτων ή με μερικό ωράριο, και αρκετά αναγνωρίζουν ακαδημαϊκές
μονάδες βάσει προηγούμενων σπουδών-γνώσεων που έχουν αποκτηθεί άτυπα μέσω της εργασίας ή
άλλων εμπειριών (Accreditation of Prior Learning/ADL ή Accreditation of Prior Exepriental
Learning/APEL).
Πολλά πανεπιστήμια δίνουν την ευκαιρία σε υποψήφιους φοιτητές που προέρχονται από άλλες χώρες
να παρακολουθήσουν ένα προκαταρκτικό έτος (foundation ή bridging course) το οποίο τους
προετοιμάζει για το αντικείμενο των σπουδών τους.
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Η εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται μόνο αν πετύχουν τον προκαθορισμένο μέσο όρο
βαθμολογίας των μαθημάτων που παρακολούθησαν. Το προκαταρκτικό έτος σπουδών μπορεί να γίνει
στην Ελλάδα σε κέντρα σπουδών.
Σε ορισμένα πανεπιστήμια για ορισμένους κλάδους σπουδών οι απόφοιτοι Λυκείου μπορούν να
πετύχουν απευθείας εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών τους εάν έχουν ικανοποιητικούς βαθμούς
στο απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι πτυχίων Ι.Ε.Κ. ή άλλων αντίστοιχων
πτυχίων μπορούν επίσης να πετύχουν άμεση εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο. Θα πρέπει
πρωταρχικά να διερευνήσουν αν θα χρειασθούν προκαταρκτικό έτος ή αν μπορούν να εισαχθούν
απευθείας στο πανεπιστήμιο.
Η αίτηση εισαγωγής στα περισσότερα πτυχιακά προγράμματα υποβάλλεται μέσω του Universities
and Colleges Admission Service UCAS (Υπηρεσία Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση) το οποίο
θα την προωθήσει προκειμένου να εξετασθεί από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Στην αίτηση UCAS ο
υποψήφιος φοιτητής μπορεί να δηλώσει έως έξι πανεπιστήμια (για την ιατρική 4). Ο υποψήφιος
πρέπει να την υποβάλει έως τις 15 Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους και εφόσον έχει αρχίσει
μαθήματα προκαταρκτικού έτους ή έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής. Ειδικά για τις
ιατρικές σχολές η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Στην περίπτωση δύο
πανεπιστημίων, της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση
μόνο σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο φορέας UCAS δεν αποφασίζει επί
των αιτήσεων, όπου αρμόδια για το θέμα αυτό είναι τα πανεπιστήμια. Οι αιτήσεις UCAS χορηγούνται
από το British Council Αθηνών – Θεσσαλονίκης, τα κέντρα GCE ή τα κολλέγια που προσφέρουν
προκαταρκτικά προγράμματα.
Εάν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει έξι επιλογές βρεθούν χωρίς προσφορά, η διαδικασία UCAS
EXTRA, που εφαρμόζεται από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, τους δίνει τη δυνατότητα για μια επιπλέον
επιλογή.
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν μετά τις 15 Ιανουαρίου τότε η επιλογή γίνεται τον
Αύγουστο μέσω του συστήματος clearing όπου τα πανεπιστήμια δημοσιεύουν τις κενές θέσεις που
έχουν ανά τομέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι η κατοχή τίτλου
βασικών πτυχιακών σπουδών επιπέδου Bachelor. Σε αρκετές περιπτώσεις η εργασιακή εμπειρία του
υποψήφιου είναι επιθυμητή ή και απαραίτητη (M.B.A./Master of Business Administration). Οι αιτήσεις
του υποψήφιου γίνονται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν. Δεν
υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
όμως είναι καλύτερα να επικοινωνήσει με το πανεπιστήμιο 2 ή 12 μήνες πριν την έναρξη των
σπουδών του.
Περιορισμός εισακτέων:
Κάθε Πανεπιστήμιο αποφασίζει σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών που θα δεχθεί σε κάθε τμήμα, με
εξαίρεση τις σχολές ιατρικής, οδοντιατρικής και παιδαγωγικής για τις οποίες αποφασίζει η κυβέρνηση.
Δίδακτρα:
Για την παρακολούθηση πτυχιακών σπουδών από το 2004-2005 (με τις αλλαγές στο βρετανικό
εκπαιδευτικό σύστημα), τα δίδακτρα κυμαίνονται από δωρεάν μέχρι το ανώτατο ποσό των 1.150
λιρών (1.714 €) ανά έτος σπουδών. Όσοι ενδιαφέρονται για τα πανεπιστήμια της Σκωτίας θα πρέπει
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να γνωρίζουν ότι από το Σεπτέμβριο του 2001 καταβάλλονται δίδακτρα 3.100 λιρών (4.620 €) με την
ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών.
Κόστος διαμονής:
Το κόστος ζωής διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε κανείς να
υπολογίσει ότι ο φοιτητής χρειάζεται 5.500-6.000 λίρες (8.250-9.000 €) ανά ακαδημαϊκό έτος. Το
Λονδίνο είναι ακριβότερο από όλες τις άλλες πόλεις της Βρετανίας και απαιτείται το ποσό των 7.0008.000 λιρών (10.500-12.000 €). Σε αυτά τα ποσά δεν συνυπολογίζονται τα δίδακτρα, τα οποία
κυμαίνονται ανάλογα με το ίδρυμα.
Όσον αφορά στη διαμονή, ο φοιτητής μπορεί να μείνει σε φοιτητικές εστίες, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
ή διαμερίσματα. Στα πανεπιστήμια λειτουργούν γραφεία και υπηρεσίες (Accommodation offices) για
τη μέριμνα, υποστήριξη και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαμονή των φοιτητών.
Πολλά Πανεπιστήμια εξασφαλίζουν στους φοιτητές διαμονή για το πρώτο έτος σπουδών τους στις
φοιτητικές εστίες προσφέροντάς τους ταυτόχρονα άμεση πρόσβαση στις φοιτητικές υπηρεσίεςπαροχές. Επίσης η Εθνική Ένωση Σπουδαστών έχει εξασφαλίσει μείωση των τιμών για λογαριασμό
των μελών της. Με έκπτωση έως 50% σε βιβλία, έντυπο υλικό, τρόφιμα, ρούχα, ταξίδια και
διασκέδαση η κάρτα της Εθνικής Ένωσης Σπουδαστών μειώνει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.
Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:
Υποτροφίες προσφέρονται κυρίως σε φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Τα
πανεπιστήμια διαχειρίζονται τις υποτροφίες κληροδοτημάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
άλλων φορέων. Οι υποτροφίες που καταβάλλονται αυτοδικαίως (mandory awards) εκτός από τα
δίδακτρα περιλαμβάνουν και υποτροφία διαβίωσης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται υποτροφία (descretionary awards) σε φοιτητή ακόμα και αν δεν
τη δικαιούται αυτοδικαίως ή ακόμα κι αν τα μαθήματα που παρακολουθεί δεν την προβλέπουν.
Επιπλέον, τα Ερευνητικά Συμβούλια της Βρετανίας (Research Councils) χορηγούν σε φοιτητές που
προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών υποτροφιών,
που καλύπτουν μόνο τα δίδακτρα.
Το τραπεζικό σύστημα στη Βρετανία παρέχει στους φοιτητές δάνεια και έναν αριθμό άλλων
προνομίων για να ικανοποιήσουν τις αναγκαίες πληρωμές και τις οικονομικές υποχρεώσεις των
διδάκτρων και της διαμονής-διαβίωσης.
Ιατρική μέριμνα:
Οι Έλληνες φοιτητές ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή
περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν
εξοπλισμένα κέντρα υγείας και εξειδικευμένο προσωπικό που παρέχουν επίσης πληροφορίες που
αφορούν σε θέματα υγείας.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•

Universities and Collegew Admission Service: www.ucas.com
Student Support/European Students Union :

www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents
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•
•
•
•

Student Awards Agency for Scotland: www.student-support-saas.gov.uk
British Council/Education: www.educationuk.org
Higher Education and Research Opportunities: www.hero.ac.uk/rae
Prospects/Official Graduate Careers in the U.K.: www.prospects.ac.uk,
www.postgrad.hobsons.com, www.hotcourses.co.uk
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ιρλανδία περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια (Universities),
τα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Institutes of Technology – IT), τα Κολλέγια Εκπαίδευσης
(Colleges of Education) και τα Iδιωτικά Κολλέγια (Private Independent Colleges).
Οι τρεις πρώτες κατηγορίες περιλαμβάνουν 34 εκπαιδευτικά ινστιτούτα τα οποία είναι αυτόνομα
αυτοδιοικούμενα και χρηματοδοτούνται από το κράτος.
Τα Πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρέχουν στους φοιτητές τους
ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, ενώ στα Kολέγια λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από το
Higher Education Training Awards Council (HETAC) το οποίο ιδρύθηκε το 2001 (Συμβούλιο
Πιστοποίησης Ανώτατης Εκπαίδευσης).
Στην Ιρλανδία υπάρχουν 9 Πανεπιστήμια από τα οποία επτά βρίσκονται στη Δημοκρατία της
Ιρλανδίας και τα δύο στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (National University
of Ireland-NUI) έχει 5 αναγνωρισμένα κολέγια εκπαίδευσης:
1. Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργικής Ιατρικής στην Ιρλανδία (Royal College of Surgeons
in Ireland).
2. Εθνικό Κολέγιο της Τέχνης και Σχεδιασμού (National College of Art and Design).
3. St. Angela’s Κολέγιο της Εκπαίδευσης (St. Angela’s College of Education).
4. Shannon Κολέγιο Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων (Shannon College of Hotel
Management).
5. Ινστιτούτο της Δημόσιας Διοίκησης (Institute of Public Administration).
Υπάρχουν 14 Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας που παρέχουν
προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης (National
Certificate) διπλώματος (National Diploma) πτυχίο βασικών σπουδών (Bachelor Degree) και
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master Degree).
Προγράμματα σπουδών στα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται από τα
Κολέγια υπό την έγκριση της Κυβέρνησης ή από το HETAC τους οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις
απόκτησης τίτλου σπουδών στα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Στα περισσότερα Kολέγια λειτουργούν προγράμματα προετοιμασίας των ξένων φοιτητών. Η επιτυχή
ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων οδηγούν απευθείας σε ένα πρόγραμμα σπουδών στα
Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
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Τίτλοι σπουδών:
• One Year Certificate διάρκειας ενός χρόνου σπουδών.
• National Certificate που αποκτά κάθε φοιτητής με την ολοκλήρωση σπουδών δύο
χρόνων.
• National Diploma που οι σπουδές για την απόκτησή του διαρκούν τρία χρόνια ή
ένα επιπλέον μετά την απόκτηση του National Certificate.
• Bachelor degree η διάρκεια σπουδών για την απόκτησή του είναι 3-4 χρόνια.
• Graduate Diploma του οποίου η διάρκεια προγράμματος σπουδών είναι 1 χρόνος.
Ορισμένες φορές αποτελεί προκαταρκτικό στάδιο μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου
Master degree.
• Master degree το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση αυτού του τίτλου διαρκεί
1-2 χρόνια. Περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων ή την δημιουργία μιας
ερευνητικής εργασίας.
• Doctorate (PhD) το οποίο συνήθως διαρκεί 3 χρόνια όπου ο φοιτητής
πραγματοποιεί πρωτότυπη έρευνα σχετικά με το πεδίο βασικών πτυχιακών σπουδών
τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος τυπικά διαρκεί από το Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο εξάμηνα ή
τρία τρίμηνα. Αρκετά Πανεπιστήμια λειτουργούν ένα σύστημα εξαμήνων αρκετά ευλύγιστο σε
συνεργασία με τα κολέγια ως προς τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων ή θεματικών ενοτήτων.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Η αίτηση εισαγωγής για πτυχιακές σπουδές στην Ιρλανδία γίνεται με τη βοήθεια του Central
Application Office (CAO) εκτός των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ιρλανδίας.
Ορισμένα κολέγια επιθυμούν οι ξένοι φοιτητές να απευθύνονται απευθείας στο ίδρυμά τους. Το CAO
παρέχει στους ενδιαφερόμενους τα έντυπα της αίτησης με ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει όλες τις
επιλογές σπουδών και δίνει πληροφορίες για το πώς θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος την αίτηση.
Για τους υποψήφιους φοιτητές που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερομηνία λήψης των
αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου. Η αποδοχή των φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι
αρκετά ανταγωνιστική. Οι υποψήφιοι φοιτητές για να εισαχθούν για βασικές σπουδές σε κάποιο
ίδρυμα θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Irish Leaving Certificate Examination. Οι προϋποθέσεις
εισαγωγής διαφέρουν κάθε χρόνο και εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται και
τον αριθμό των υποψηφίων.
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Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιρλανδία έχουν δύο επιλογές:
1. Παρακολούθηση προπαρασκευαστικών μαθημάτων στην Ιρλανδία και συμμετοχή
στις εξετάσεις Irish Leaving Certificate Examination μαζί με τους Ιρλανδούς
υποψήφιους φοιτητές. Αυτή την επιλογή διαλέγουν ένας σημαντικός αριθμός
υποψηφίων που συνήθως συμμετέχουν στην εξέταση σε συνδυασμό με την εκμάθηση
της αγγλικής γλώσσας.
2. Αναγνώριση του απολυτηρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη χώρα του
κάθε υποψηφίου. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος και είναι απαραίτητο ο
υποψήφιος να διαθέτει ικανοποιητικά προσόντα και υψηλές επιδόσεις στις γνώσεις
του για την αποδοχή εισαγωγής του στις βασικές πτυχιακές σπουδές. Εάν υπάρχει
κάποια αμφιβολία γύρω από την έγκριση των ικανοτήτων του τότε το ίδρυμα θα
επιδιώξει διευκρινίσεις από τον υποψήφιο.
Για την εισαγωγή τους οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα στην
οποία διδάσκονται όλα τα μαθήματα και είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό της γνώσης της. Το
επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο σπουδών και
το κάθε ίδρυμα.
Αρκετά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας για τους υποψήφιους
φοιτητές.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Οι υποψήφιοι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πληρώνουν
δίδακτρα για την παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση βασικού πτυχίου σπουδών. Για τις
μεταπτυχιακές σπουδές τα δίδακτρα καθορίζονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Κόστος διαμονής:
Κάθε Πανεπιστήμιο έχει ένα Γραφείο Υποδοχής (Accomodation Office) για την εξυπηρέτηση και τη
βοήθεια των ξένων φοιτητών. Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν φοιτητικές εστίες που παρέχουν
αρκετές ευκολίες όπως καταστήματα, εστιατόρια, χώρους με αυτόματα πλυντήρια κ.α.
Μια άλλη επιλογή διαμονής, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είναι η ενοικίαση κάποιου χώρου που
μπορεί να μοιράζονται μεταξύ τους οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές θα πρέπει να
φθάνουν στη χώρα 2-3 εβδομάδες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
Ορισμένοι φοιτητές επιλέγουν να μείνουν σε κάποια οικογένεια. Είναι μια ικανοποιητική επιλογή για
εκείνους που φεύγουν από το σπίτι τους για πρώτη φορά και τους βοηθά να προσαρμοστούν στο νέο
τρόπο ζωής και να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Οι φοιτητές εξασφαλίζουν τον προσωπικό
τους χώρο διαμονής και πρωινό, μεσημεριανό, γεύμα.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
• FETAC: Further Education and Training Awards Council: www.fetac.ie

27

• HETAC: Higher Education Training Awards Council: www.hetac.ie
• Department of Education and Science: www.education.ie
• ACELS: Adivsory Council for English Language Schools: www.acels.ie
• CAO: Central Application Office: www.cao.ie
• Irish Council for international students: www.icosirl.ie
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ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στην Ισπανία η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
τα οποία χωρίζονται: σε Facultades Universitarias (Πανεπιστημιακές Σχολές) που προσφέρουν
προγράμματα σπουδών διάρκειας 5-6 χρόνια στις θεωρητικές επιστήμες και επαγγελματικού
προσανατολισμού, σε Escuelas Universitarias (Πανεπιστημιακά Κολλέγια) και Escuelos Técnicas
Superiors (Ανώτατα Τεχνικά Κολλέγια) όπου οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια σε διάφορους
επαγγελματικούς φορείς.
Στην Ισπανία υπάρχουν 48 δημόσια και 18 ιδιωτικά πανεπιστήμια που απονέμουν πτυχία βασικών
και μεταπτυχιακών σπουδών.
Στην Ισπανία η τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις κύκλους σπουδών:
Κύκλος 1:
Diplomado το οποίο απονέμεται από τα Escuelas Universitarias με την ολοκλήρωση σπουδών
διάρκειας 3 χρόνων σε αρκετούς τομείς, και είναι κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα
προγράμματα σπουδών στα Escuelas Tecnicas Superiores de ingeniera y arguitectura απονέμουν
τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών Diplomado Ingeniero Técnico και Diplomado Arquitecto Técnico.
Εάν θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια (Facultades Universitarias)
απαιτείται να ολοκληρώσουν αρχικά σπουδές ενός χρόνου Curso de Adaptacion προετοιμασίας που
αναπληρώνει ελλείψεις στην εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθήσουν τον
δεύτερο κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Licenciado.
Κύκλος 2:
Licenciado το πτυχίο αυτό απονέμεται από τα Facultades Universitarias όπου η παρακολούθηση
σπουδών διαρκεί 4-6 χρόνια. Το πρόγραμμα σπουδών διαχωρίζεται σε δύο κύκλους: Ο πρώτος
κύκλος διαρκεί 2-3 χρόνια και περιλαμβάνει σπουδές γενικής γνώσης και σε ένα συγκεκριμένο τομέα.
Ο δεύτερος κύκλος απαιτεί 2-3 χρόνια σπουδών σε ειδικευμένη γνώση. Αντίστοιχοι είναι οι τίτλοι
Ingeniero ή Arquitecto στους αντίστοιχους τομείς σπουδών.
Κύκλος 3:
Maestia (Master's degree) όπου οι σπουδές ειδικευμένης γνώσης σε ένα συγκεκριμένο πεδίο
διαρκούν 1-2 χρόνια.
Doctorado (Doctoratés degree) οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν αυτόν τον τίτλο σπουδών
πρέπει να έχουν πτυχίο Licenciado-Ingeniero-Arquitecto. Αυτός ο κύκλος σπουδών διαρκεί 4 χρόνια
όπου περιλαμβάνει σπουδές έρευνα και την υποστήριξη μιας διατριβής. Ένας άλλος τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών είναι το
Οι Ανώτατες Σπουδές στο Χορό, Θέατρο, Μουσική οδηγούν στο πτυχίο Tituto Superior de (Musica,
Drama, Danza) που είναι ισότιμο του Licenciado ενώ στους τομείς της Συντήρησης Ιστορικών
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Αντικειμένων και Έργων Τέχνης, Σχεδιασμό, Πλαστικές Τέχνες απονέμεται το Diplomado ή άλλο
ισότιμο πτυχίο.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην Ισπανία ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο
τέλος Ιουνίου και χωρίζεται σε 3 τρίμηνα.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι φοιτητές για να γίνουν αποδεκτοί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ισπανίας θα
πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να πετύχουν στις εισαγωγικές
εξετάσεις Prueba de Aptitud para a la Universidad. Απαραίτητο είναι το πτυχίο γνώσης της ισπανικής
γλώσσας ή η επιτυχία εξέτασής της. Προγράμματα μαθημάτων γλώσσας οργανώνουν αρκετά
πανεπιστήμια. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον μήνα Ιούνιο και Σεπτέμβριο και
οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μέχρι 4 φορές.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Στα δημόσια πανεπιστήμια οι φοιτητές πληρώνουν ένα μέρος των εξόδων των σπουδών τους με τη
μορφή εξόδων εγγραφής. Το ποσό αυτό ορίζεται από την Αυτόνομη Κοινότητα στην οποία υπάγεται το
πανεπιστήμιο. Τα δημόσια πανεπιστήμια εισπράττουν το ποσό των 150-300 ευρώ περίπου κάθε
χρόνο. Αντιθέτως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν όλο το ποσό
εξόδων των σπουδών τους το οποίο ανακοινώνεται από κάθε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Κόστος διαμονής:
Στην Ισπανία τα πανεπιστήμια δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες εκτός από κάποια καινούργια
ιδρύματα. Οι φοιτητές μένουν σε διαμερίσματα που μοιράζονται με άλλους, σε φοιτητικές πανσιόν ή
στα residencia estudiantil (φοιτητικοί χώροι διαμονής). Τα μηνιαία έξοδα των φοιτητών κυμαίνονται
από 600-800 ευρώ το μήνα.
Χρηματοδότηση-υποτροφίες:
Το ισπανικό κράτος χορηγεί υποτροφίες και επιχορηγήσεις στους ξένους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Αρκετά πανεπιστήμια
χορηγούν υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις στους ξένους φοιτητές που καλύπτουν τις δαπάνες
διδάκτρων, διαμονής και εκπαιδευτικού υλικού.
Ιατρική μέριμνα:
Στους φοιτητές παρέχεται κρατική ιατρική περίθαλψη ακόμα και σε όσους φοιτούν στα ιδιωτικά
ιδρύματα. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να
έχουν τα πιστοποιητικά Ε-128 ή Ε-111 χορήγησης ιατρικής κάλυψης από τη χώρα προέλευσής τους,
τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν σε κάθε κρατική υπηρεσία ιατρικής περίθαλψης ή νοσοκομείο
της Ισπανίας.
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Υπηρεσίες για φοιτητές
•
•
•
•
•
•

Ministry of Education, Culture: www.nec.es
Conference of Rectors of Spanish Universities: www.crue.oro
Council of Student Residences in Spain: www.ugr.es
Higher Council for Scientific Research: www.csis.es
CNICE: National Centre for Educative Communication and Information: www.cnice.mecd.es
General Information for Education: www.spainexchange.com
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ΙΤΑΛΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ιταλία είναι δομημένη σε ένα σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο
κύριους άξονες: α) την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, β) μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται από 83 πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία υπάγονται
σους ακόλουθους τύπους: 58 Universities (Κρατικά Πανεπιστήμια), 17 non-State Universities (μη
Κρατικά Πανεπιστήμια), 2 Universities for foreigners (Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών) 3 higher schools
specialized in postgraduate university studies (Ανώτατα Ιδρύματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 3
telematic universities (Ανοικτά Πανεπιστήμια).
Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 διαφορετικές κατηγορίες σπουδών: ανώτατες
σχολές τεχνών - σχεδίου, ανώτατη εκπαίδευση στη σχολή μεταφραστών (language mediators),
ανώτατη σχολή παιδαγωγικής εκπαίδευσης (σπουδές για την τεχνολογική εκπαίδευση) και σε
αρκετούς ειδικευμένους τομείς (βιβλιοθηκονομία, διπλωματία, συντήρηση - αναστήλωση, στρατιωτικές
σπουδές) όπου μαζί με τα αντίστοιχα ινστιτούτα σπουδών συμμετέχουν και τα αντίστοιχα υπουργεία
που εμπλέκονται στους τομείς αυτούς εκτός του υπουργείου Παιδείας.
Τα Κρατικά Πανεπιστήμια (Università statali) τα οποία προσφέρουν γνώσεις και επιστημονική έρευνα
και οργανώνουν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με παρακολούθηση μαθημάτων - σεμιναρίων και
έρευνας.
Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια Università non statali) είναι αναγνωρισμένα από το κράτος και
προσφέρουν αντίστοιχου επιπέδου σπουδές όπως τα κρατικά.
Τα Tεχνολογικά Πανεπιστήμια (Politecnici) τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της
Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής και υιοθετούν το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα όπως τα κρατικά
πανεπιστήμια.
Το Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών Foreigners (Università per Stranieri) είναι κρατικά ινστιτούτα που
είναι ειδικευμένα στην διδασκαλία και έρευνα για την ανάπτυξη και διάδοση της ιταλικής γλώσσας,
πολιτισμού και λογοτεχνίας.
Τα Ανώτατα Ιδρύματα Scuole Superiori) είναι αναγνωρισμένα με ειδική νομοθετική ρύθμιση από το
κράτος ως ινστιτούτα ειδικευμένα στην παροχή στους φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών και
επιστημονικής έρευνας. Προσφέρουν κυρίως διδακτορικές σπουδές.
Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια (Università telematiche) είναι μη-κρατικά πανεπιστήμια ειδικευμένα στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.
Η μη-πανεπιστημιακή ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από τα ιδρύματα:
•
•
•

Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Academie di Belle Arti)
Ανώτατη Σχολή Σχεδίου (Instituti Superiori per le Industrie Artistiche) Εθνική Ακαδημία
Θεάτρου (Accademia Nazionale di Arte Drammatica)
Εθνική Ακαδημία Χορού( Accademia Nazionale di Danza)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κρατικό Μουσικό Ωδείο και αναγνωρισμένα Μουσικά Ινστιτούτα( Conservatori di Musica e
Istituti Musicali Pareggioti)
Ανώτατα Ινστιτούτα Σπουδών Μουσικής και Χορογραφίας (Istituti Superiori di Studi Musicali e
Coreutici)
Ανώτατα Ινστιτούτο Σπουδών Χορογραφίας(Istituto Superiore de Studi Coreutici)
Πολυτεχνικές Σχολές των Τεχνών (Politecnici delle Arti)
Ανώτατες Σχολές Μεταφραστών (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici)
Προγράμματα Σπουδών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευση (Instruzione e Formazione
Tecnica Superiore)
Εθνική Σχολή Κινηματογράφου (Sperimentale di Cinematografice)
Κρατικό Ινστιτούτο Συντήρησης (Istituto Centrale per il Restauro)
Σχολή Συντήρησης Ψηφιδωτών (Scuola di Restauro del Mosaico)
Σχολή Συντήρησης και Αποκατάστασης Λίθινων Αντικειμένων και Μνημείων (Opificio delle
Pietre Dure)
Κρατικό Ινστιτούτο Συντήρησης Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού (Istituto Centrale per la Patologia
del Libro "Alfonso Gallo").
ΣχολέςΑρχειοθέτησης,Παλαιογραφίας,Διπλωματών (Scuole di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica)
Στρατιωτικές Ακαδημίες και Ινστιτούτα της Αστυνομίας (Accademie Militari e Istituti di Poizia)
Περιφεριακή μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση(Formazione Professionale
Regionale)

Τίτλοι σπουδών:
Τα προγράμματα σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες μεταξύ του
"παλιού" και "νέου" πανεπιστημιακού συστήματος. Αντίστοιχα υπάρχουν "new degrees" πτυχία που
απονέμονται μετά το 1999 - σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε στη Συνδιάσκεψη της
Μπολόνια - και τα "old degrees" που απονέμονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα πριν το
1999.
Νέα Πτυχία:
•

•

•

•

Laurea (L/L3) απονέμονται με την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών (πτυχίο βασικών
σπουδών). Για την απόκτησή του απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας 3 χρόνων
και είναι ισότιμο του bachelor-level degree.
Laurea Specialistica (LS) όπου οι σπουδές για την απόκτησή του περιέχουν ένα θεωρητικό
μέρος και ειδικευμένες σπουδές σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Απονέμεται μετά από 2 χρόνια
σπουδών και είναι προαπαιτούμενο η απόκτηση του πτυχίου Laurea. Αποτελεί το 2ο κύκλο
σπουδών (μεταπτυχιακές) και αντιστοιχεί στο Master-level degree.
Dottorato di Ricerca (DR) το οποίο αποτελεί τον 3ο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών ως
συνέχεια των μεταπτυχιακών σπουδών και οργανώνεται από ορισμένα πανεπιστήμια. Οι
σπουδές διαρκούν 3 χρόνια όμως σε ορισμένους τομείς το χρονικό διάστημα είναι
μεγαλύτερο. Το DR πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπη έρευνα σε ένα συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο και είναι αντίστοιχο του Research doctorate.
Diploma di Specializzazione di 2o livello (DS2) περιλαμβάνεται στον 3ο κύκλο
πανεπιστημιακών σπουδών με επαγγελματικό προσανατολισμό και οι σπουδές του
εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώση και ικανότητες για επαγγελματικές δραστηριότητες. Οι
σπουδές διαρκούν 2-6 χρόνια και επικεντρώνονται στους τομείς της ιατρικής οδοντιατρικής,
νομικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποδεκτοί σ' αυτό τον κύκλο σπουδών γίνονται όσοι
έχουν πτυχίο Laurea Specialistica (LS).
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•

•

•

Master Universitario di1o livello (MU1) το οποίο περιλαμβάνεται στο 2ο κύκλο
πανεπιστημιακών σπουδών και είναι ακαδημαϊκού τύπου ή επαγγελματικού
προσανατολισμού. Για την παρακολούθηση αυτού του επιπέδου σπουδών απαιτείται η
απόκτηση Laurea (L3). Ο κύκλος σπουδών του διαρκεί 1 χρόνο.
Master Universitario di 2o livello (MU2) το οποίο μπορεί να αποκτήσει κανείς μετά από το
Laurea Specialistica (LS) ως συνέχεια στον 3ο κύκλο σπουδών. Οι σπουδές διαρκούν
τουλάχιστον 1 χρόνο και αποτελεί όπως και το (ΜU1) προσόν εξέλιξης για τους εργαζόμενους
στη δημόσια και ιδιωτική διοίκηση.
Attestati/Diplomi di formazione permanente e ricorrente.Τα ιταλικά πανεπιστήμια
οργανώνουν ανώτερες επιστημονικές σπουδές και προγράμματα ανώτατης συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης τα οποία διαρκούν μερικούς μήνες. Αποδεκτοί σ' αυτό τον κύκλο σπουδών
γίνονται οι πτυχιούχοι L3 και LS. Η δομή των μαθημάτων είναι αυτόνομη από κάθε
πανεπιστήμιο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμονται οι παραπάνω τίτλοι.

Παλαιά Πτυχία:
•

•

•
•
•

Diploma Universitario (DU) το οποίο απονέμεται ως τίτλοι των βασικών πτυχιακών σπουδών
(1ος κύκλος σπουδών). Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια και περιλαμβάνει εκτός του
θεωρητικού μέρους και πρακτική άσκηση.
Diploma di Laurea (DL) το οποίο ανήκει στον 2ο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και
εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις σε υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης. Μπορεί
κάποιος υποψήφιος φοιτητής να παρακολουθήσει αυτό τον κύκλο σπουδών είτε με το
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως πτυχιούχος DU. Στην δεύτερη περίπτωση οι
υποψήφιοι παρακολουθούν προγράμματα μαθημάτων διάρκειας 2 χρόνων. Η διάρκεια
σπουδών είναι 4-6 χρόνια ανάλογα με τον τομέα σπουδών.
Diploma di Dottorato di Ricerca (DR) ισχύει όπως στα "νέα degrees".
Diploma di Specializazione (DS).
Attestati/Diplomi di formazione permanente e ricorrente.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος στην Ιταλία διαιρείται σε δύο εξάμηνα. Το πρώτο αρχίζει τον
Σεπτέμβριο/Οκτώβριο και τελειώνει Ιανουάριο/Φεβρουάριο. Το δεύτερο ξεκινά τον Φεβρουάριο και
ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Κάθε εξάμηνο διάρκεια 14 διδακτικές εβδομάδες και εξεταστική περίοδο 6
εβδομάδων. Οι εξετάσεις είναι κυρίως προφορικές και γραπτές εξετάσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Η βασική απαίτηση εισαγωγής στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση για κύκλους σπουδών που
οδηγούν στη λήψη διπλώματος (diploma universitatio) ή πτυχίου (Laurea) είναι το απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι φοιτητές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορούν να φοιτήσουν ελεύθερα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός από τους κύκλους σπουδών
περιορισμένης πρόσβασης που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους οποίους
προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις. Για την φοίτησή τους πρέπει να γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα
και η εξέταση είναι υποχρεωτική. Το κέντρο εκμάθησης γλώσσας του κάθε ινστιτούτου αξιοποιεί και
συντονίζει τα μαθήματα γλώσσας για τους υποψήφιους φοιτητές.
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Αριθμός εισακτέων:
Η πρόσβαση είναι περιορισμένη για αρκετούς κύκλους σπουδών όπου ο αριθμός εισακτέων
καθορίζεται από το κράτος.
•
•
•

κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώματος (diploma) και πτυχίου (laurea) στις ιατρικές σχολές,
στις αρχιτεκτονικές σχολές
κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώματος (diploma) όπου η διδακτική διαδικασία προβλέπει
υποχρεωτική πρακτική άσκηση
κύκλοι σπουδών ειδίκευσης

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται με κριτήρια και όρους που καθορίζονται από τα πανεπιστήμια
και δημοσιεύονται στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζουν τα δίδακτρά τους όπου
υπάρχει ένα νόμιμο ελάχιστο ποσό για εγγραφή και μέγιστο ποσό για την συνεισφορά των φοιτητών
στο κόστος συντήρησης και εξυπηρέτησής τους. Τα δίδακτρα είναι περίπου 800-1000 € για κάθε
χρόνο και διαφοροποιούνται από το κάθε ένα πανεπιστήμιο σπουδών. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα
δίδακτρα είναι περισσότερα. Για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή μαθημάτων
ειδίκευσης τα δίδακτρα είναι υψηλότερα και καθορίζονται από το κάθε πανεπιστήμιο.
Κόστος διαμονής:
Το τοπικό γραφείο EDISU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) βοηθά τους φοιτητές για την
διαμονή τους. Η εξασφάλιση στέγης στις φοιτητικές εστίες είναι δύσκολη και οι φοιτητές θα πρέπει να
αναζητούν στέγη σε διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το μηνιαίο κόστος ζωής στην Ιταλία
μπορεί να υπολογιστεί κατά μέσο όρο σε 800 €.
Χρηματοδότηση – υποτροφίες:
Οι ξένοι φοιτητές έχουν ίδια δικαιώματα όπως οι ιταλοί φοιτητές ως προς απαιτήσεις για χρηματική
βοήθεια. Αυτή περιλαμβάνει υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια, παροχή στέγης, κουπόνια σίτισης
υπηρεσίες που συντονίζει το DSU γραφείο. Ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή με το DSU γραφείο του
πανεπιστημίου της επιλογής του ώστε να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που του χορηγούν.
Ιατρική μέριμνα: Η ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια για τους ξένους φοιτητές στην Ιταλία είναι
ρυθμισμένη με τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να έχουν ένα πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της χώρας τους που
θα καλύψει πρώτες-βοήθειες και ιατρική μέριμνα στην Ιταλία. Όταν φθάνουν στην Ιταλία αυτό το
πιστοποιητικό θα πρέπει να εγκριθεί από την τοπική υπηρεσία υγείας.
Υπηρεσίες για φοιτητές
•
•

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca: www.miur.it
Conferenza dei Rettori delle Universita Italiane: www.crui.it
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Η ανώτατη εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου που
δημιουργήθηκε το 2003. Στο ίδρυμα αυτό συγχωνεύθηκαν το Centre Universitaire de Luxembourg
(Πανεπιστημιακό Κέντρο Λουξεμβούργου), το Institut Supérieur de Technologie (Ανώτατο Τεχνολογικό
Ινστιτούτο), το Institut supérieur d' etudes et de recherches pédagogiques (Ανώτατο Ινστιτούτο
Παιδαγωγικών Σπουδών - Ερευνών) και το Institut d' études éducatives et sociales (Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Σπουδών).
Σε αρκετούς τομείς παρέχει ένα πρώτο κύκλο βασικών σπουδών, όπου για την απόκτηση πτυχίου θα
πρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο κράτος όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Γαλλία με
την οποία έχει παρόμοιο σύστημα σπουδών και ίδιους τίτλους στα πτυχία τους.
Τίτλοι Σπουδών:
Οι πανεπιστημιακές σπουδές διαρκούν κυρίως ένα-δύο έως τέσσερα χρόνια στους εξής τομείς όπου
οι φοιτητές λαμβάνουν πιστοποιητικό ή δίπλωμα που τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές του
σε άλλα ξένα ιδρύματα:
•
•
•

Certificat d' Études Scientifiques: 1 χρόνος σπουδών σε ιατρική - φαρμακευτική
Certificat d' Études Literaires et de Sciences humaines: 2 χρόνια σπουδών στις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις γλώσσες.
Certificat d' Études Economiques: 2 χρόνια σπουδών στα οικονομικά.

Υπάρχουν δύο τριετείς κύκλοι σπουδών για εκπαιδευτικούς της προσχολικής-πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και για πτυχιούχους εκπαιδευτικούς όπου απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Certificat d'
Études pedagogiques και Diplôme d' Éducateur gradué. Η τεχνολογική πανεπιστημιακή
εκπαίδευση διαρκεί 4 χρόνια όπου παρέχει στους φοιτητές το Diplôme d'Ingénieur Industriel.
To πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές DESS (Diplôme d' Études
Superieurs Specialisées) στους τομείς όπως η νομική, εκπαίδευση, ευρωπαϊκές σπουδές και MBA
(Master Business Administration) στη σχολή οικονομικών του Λουξεμβούργου.
Εκτός από το Πανεπιστήμιο υπάρχει επίσης διετής επαγγελματική εκπαίδευση που οδηγεί στην
απονομή Ανώτερου Διπλώματος Τεχνικού BTS (Brevet de technicien supérieur) στις εμπορικές
επιστήμες και τις τέχνες.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Οι σπουδές κάθε πανεπιστημιακού έτους διαρκούν από τον Οκτώβριο έως τις αρχές του Ιουλίου.
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Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι φοιτητές για όλους τους κύκλους σπουδών θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περιορισμοί υπάρχουν μόνο στην εισαγωγή τους στις σχολές
εκπαίδευσης όπου οι φοιτητές γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων για τις γνώσεις στις εθνικές
γλώσσες (γαλλική, γερμανική, λουξεμβουργιανή) και βάσει των αποτελεσμάτων τους στις απολυτήριες
εξετάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις κατατίθενται απευθείας στο Ινστιτούτο Σπουδών που έχει επιλέξει ο υποψήφιος φοιτητής.
Απαραίτητη είναι η γνωστή των γλωσσών κυρίως της γαλλικής και γερμανικής. Για τη φοίτηση σε
μεταπτυχιακές σπουδές απαιτείται πτυχίο βασικών σπουδών αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Η φοίτηση στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν ούτε έξοδα
εγγραφής σε αυτό.
Κόστος διαμονής:
Για την διαμονή τους οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Εξυπηρέτησης Φοιτητών
που θα τους βοηθήσει στην εύρεση στέγης. Υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε φοιτητικές εστίες ή
ιδιωτικά δωμάτια σε ιδιωτικές κατοικίες όπου τα έξοδα κυμαίνονται από 200 έως 380 €. Για όσους
επιθυμούν να μείνουν σε δικό τους χώρο η ενοικίαση διαμερίσματος αυξάνει σημαντικά τα έξοδα
διαμονής τους.
Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:
Το Υπουργείο Πολιτισμού-Παιδείας-Έρευνας παρέχει υποτροφίες στους φοιτητές για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών τους, καθώς και για την εφαρμογή έρευνας σε
διάφορους τομείς.
Ιατρική μέριμνα:
Σε όλους τους φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους παρέχεται
ιατρική περίθαλψη εφόσον είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Δημόσιο Φορέα Υγείας της χώρας
προσέλευσής τους, ή έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•

National Information Centre for Academic Recognition and Mobility: www.men.lu
Ministère de la Culture de l'Education: www.mcesr.lu
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Νορβηγία, δημόσια και ιδιωτική, περιλαμβάνει 4 Πανεπιστήμια, 6
Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 26 Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Κολέγια, 2 Εθνικά
Πανεπιστημιακά Κολέγια των Τεχνών και 29 Ιδιωτικά Ινστιτούτα.
Ανώτατη εκπαίδευση προσφέρουν όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σε ιδρύματα όπως τα
Πανεπιστήμια στο Oslo, Tromso, Bergen, Trondheim (NTNU). Τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα
γεωργίας, διοίκησης επιχειρήσεων, μουσικών σπουδών, κτηνιατρικής, αρχιτεκτονικής και σωματικής
αγωγής εντάσσονται επίσης σε αυτή την ομάδα ιδρυμάτων. Αυτά τα ιδρύματα προσφέρουν
προγράμματα σπουδών και έρευνας για την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού
τίτλου σπουδών.
Στην κατηγορία ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνεται επίσης το Περιφερειακό Σύστημα Κολεγίων.
Τα περιφερειακά πανεπιστημιακά κολέγια υποβοηθούν τα πανεπιστήμια αναλαμβάνοντας την ευθύνη
ορισμένων βασικών μαθημάτων σε ορισμένους τομείς σπουδών. Συνήθως είναι δυνατή η απόκτηση
πτυχίου βασικών σπουδών μέσω συνδυασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιφερειακού
κολεγίου και προγραμμάτων πανεπιστημίου.
Όλα τα Πανεπιστήμια και τα περισσότερα Πανεπιστήμια Ινστιτούτα προσφέρουν προγράμματα
πτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους φοιτητές. Στους ακόλουθους τομείς
μπορούν να φοιτήσουν οι ξένοι φοιτητές: α) ενέργεια και κλιματολογία β) ναυτιλιακές επιστήμες γ)
τεχνολογία πληροφοριών-επικοινωνιών δ) ανθρωπιστικές επιστήμες ε) δημόσια υγεία στ)διεθνές
ναυτιλιακό δίκαιο ζ) νομικές σπουδές η) βελτίωση-ανανέωση δημόσιου τομέα.
Τίτλοι σπουδών:
Το Hogskolekandidat (δίπλωμα κολεγίου) δίνεται με την ολοκλήρωση σπουδών δύο χρόνων. Αυτό το
δίπλωμα είναι απαραίτητο για να συνεχίσει κανείς στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (βασικό πτυχίο
σπουδών). Ο τίτλος αυτός δίνεται από τα Περιφερειακά Κολέγια και αρκετά Ιδιωτικά Ινστιτούτα.
Το Bachelor degree (βασικό πτυχίο σπουδών) απονέμεται από όλα τα Πανεπιστήμια, από τα
Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τα Πανεπιστημιακά Κολέγια. Τα Εθνικά Πανεπιστημιακά
Κολέγια των Τεχνών δίνουν το αντίστοιχο πτυχίο με την ολοκλήρωση τεσσάρων ετών σπουδές. Η
απόκτησή του γίνεται με την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας 3 χρόνων.
Το Master degree (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) απονέμεται από τα Κρατικά Πανεπιστήμια, τα
Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, αρκετά Πανεπιστημιακά Κολέγια και ορισμένα Ιδιωτικά
Ινστιτούτα. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 1½ - 2 χρόνια και ένα μέρος τους περιλαμβάνει ερευνητική
εργασία. Σε αρκετά ιδρύματα τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.
Το Professional oriented degree απονέμεται από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα και ορισμένα Ιδιωτικά.
Οι σπουδές διαρκούν 4-6 χρόνια και οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα σε ένα συγκεκριμένο
επαγγελματικό φορέα.
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Το Doctorat degree (PhD/διδακτορικός τίτλος σπουδών) μπορεί να τον αποκτήσει κανείς μετά από 3
χρόνια σπουδές αφού έχει ολοκληρώσει σπουδές επιπέδου Master ή ένα πρόγραμμα σπουδών
ειδίκευσης (professional degree/programme). Αφορά κυρίως ερευνητικά προγράμματα από όλα τα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ορισμένα Περιφερειακά Κολέγια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα.
Επιστημονική έρευνα:
Το Συμβούλιο Έρευνας της Νορβηγίας που ιδρύθηκε το 2002 παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη και εφαρμογή στην στρατηγική της εθνικής έρευνας της χώρας. Δρα ως κυβερνητικός
σύμβουλος προσδιορίζοντας τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες γνώσης και έρευνας και
εξασφαλίζει κεφάλαια για τα ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα και τη συμμετοχή της χώρας σε
διεθνή προγράμματα έρευνας.
* Βασική έρευνα
* Ναυτιλιακή – πετρελαϊκή έρευνα
* Τεχνολογία πληροφοριών - επικοινωνιών
* Ιατρική – φαρμακευτική έρευνα
* Ενεργειακή – κλιματολογική έρευνα
* Βιοτεχνολογία
* Επιστήμη των υλικών

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος σπουδών ξεκινά από το δεύτερο 15/μερο του Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο
πρώτο 15/μερο του Μαΐου και έχει διάρκεια 10 μηνών. Χωρίζεται σε δύο εξάμηνα το πρώτο από μέσα
Αυγούστου ως το τέλος Νοεμβρίου και το δεύτερο από μέσα Ιανουαρίου ως μέσα Μαΐου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει να υποβάλλονται κατευθείαν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η κυριότερη
προϋπόθεση εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση είναι το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε κάθε ίδρυμα.
Επειδή υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών στα περισσότερα προγράμματα σπουδών ο
ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η εισαγωγή τους γίνεται βάσει των βαθμών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο υποψήφιος φοιτητής συμμετέχει σε ειδικές εξετάσεις για να
παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές. Η επαγγελματική εμπειρία συνυπολογίζεται ως προσόν
για την εισαγωγή σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές εκτός από τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν βασικές πτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο
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επιτυχής πανεπιστημιακή φοίτηση στη χώρα προέλευσής τους. Η γνώση της νορβηγικής γλώσσας
είναι απαραίτητη για τη φοίτηση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε αρκετά περιφερειακά
πανεπιστημιακά κολέγια πραγματοποιούνται προγράμματα εκμάθησης γλώσσας διάρκειας 1 χρόνου.
Αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Οι δαπάνες της ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτονται από το κράτος και οι σπουδές είναι δωρεάν.
Υπάρχουν επίσης ορισμένα Ιδιωτικά Κολέγια τα οποία χρεώνουν δίδακτρα, ιδιαίτερα στις επιστήμες
οικονομικής και τεχνικής κατεύθυνσης.
Κόστος διαμονής:
Τα προσωπικά έξοδα κάθε φοιτητή είναι αρκετά δύσκολο να υπολογισθούν διότι εξαρτώνται από τον
τρόπο διαμονής του. Στη Νορβηγία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δωματίων στις φοιτητικές εστίες
για τους ξένους φοιτητές. Μπορούν να νοικιάσουν διαμέρισμα δύο ή τρεις φοιτητές μαζί, για να
μοιρασθούν τα έξοδα.
Το κόστος ζωής δεν είναι υψηλό στη Νορβηγία, εάν είναι μετρημένα τα έξοδα του φοιτητή.
Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:
Το Norad Fellowship πρόγραμμα εξασφαλίζει υποτροφίες για φοιτητές από άλλα κράτη για σπουδές
μεταπτυχιακού επιπέδου.
Κάθε χρόνο τα Πανεπιστήμια και τα Πανεπιστημιακά Κολέγια στη Νορβηγία παρέχουν υποτροφίες για
τους σπουδαστές από ξένες χώρες σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα (“quota programs”). Για να
μάθει κανείς ποια πανεπιστημιακά ιδρύματα και ποια προγράμματα σπουδών περιλαμβάνει πρέπει
να επικοινωνήσει με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν σπουδές
μεταπτυχιακού, διδακτορικού επιπέδου και professional degree.
Ιατρική μέριμνα:
Οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών στην Νορβηγία
θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την Δημόσια Υπηρεσία Υγείας, ταυτόχρονα με την εγγραφή
τους στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χρειάζεται να έχουν ιατρική ασφάλιση από Δημόσια Υπηρεσία Υγείας ή Ιδιωτική Ασφάλιση. Θα
πρέπει να έχουν προμηθευτεί το έντυπο Ε111 ή Ε128 το οποίο θα προσκομίσουν στην αρμόδια
υπηρεσία για έχουν την παροχή ιατρικής περίθαλψης.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•
•

Norwegian Council for Higher Education: www.siu.no
NOKUT-Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: www.nokut.no
Research Council of Norway: www.forskingsradet.no, www.nordenedu.net,
www.odin.dep.no/ufd

40

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στην Ολλανδία το εκπαιδευτικό πανεπιστημιακό σύστημα παρέχεται από δύο τύπους εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων: τα Πανεπιστήμια (universiteiten) και τα Πανεπιστήμια Τεχνολογικής-Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (hogescholen).
Στα Πανεπιστήμια συγκαταλέγονται τα Πανεπιστήμια Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, ορισμένα
Πανεπιστήμια Ειδίκευσης στην μηχανική και την γεωπονία και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ιδρύματα
αυτά παρέχουν κατά κύριο λόγο προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην έρευνα (WO,
Wetenschappeliik Onderwijs). Τα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν και
τα Ινστιτούτα Ειδίκευσης στους τομείς γεωπονίας, εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, παιδαγωγικών
σπουδών. Τα ιδρύματα αυτά είναι προσανατολισμένα στην επαγγελματική εκπαίδευση των φοιτητών
(HBO, Hoger Beroepsonderwijs) προετοιμάζοντάς τους για συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει ένα τρίτο κλάδο σπουδών γνωστό ως Διεθνή
Εκπαίδευση (ΙΟ, International Onderwijs). Αυτή η εκπαίδευση προσφέρει προγράμματα σπουδών
ανώτατης εκπαίδευσης που απευθύνονται σε φοιτητές από υπο-ανάπτυξη χώρες όπου η εργασία τους
απαιτεί ειδικευμένη γνώστη. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν αρκετούς τομείς σπουδών και οδηγούν
μέχρι την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master's degree). Στις σπουδές τους δίνεται
έμφαση είτε στην έρευνα είτε στην πρακτική εφαρμογή της γνώστης. Η διδασκαλία τους γίνεται στην
αγγλική γλώσσα.
Με μία εξαίρεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης, τα Ινστιτούτα Διεθνής Εκπαίδευσης
(ΙΟ) δεν έχουν τη δυνατότητα σπουδών διδακτορικού επιπέδου αλλά μπορούν να συνεχίσουν στα
πανεπιστήμια που είναι αρμόδια να παρέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι στο Heerlen αλλά υπάρχουν 18 Κέντρα Μελέτης που είναι
διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές. Τα
μαθήματα είναι οργανωμένα σε μονάδες σπουδών και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου.
Τίτλοι σπουδών:
•

•

Bachelor's degree. Στα Πανεπιστήμια για την απόκτηση αυτού του πτυχίου βασικών
σπουδών απαιτούνται 3 χρόνια φοίτησης και ο τίτλος του είναι Bachelor of Arts (BA) ή
Bachelor of Science (BSc) ανάλογα του τομέα γνώσης. Στα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και οι πτυχιούχοι λαμβάνουν ένα πτυχίο που
δηλώνει τον τομέα σπουδών (Β. Eng. Bachelor of Engineering).
Master's degree. Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στα Πανεπιστήμια διαρκεί 1, 11/2 και 2
χρόνια. Στους τομείς της μηχανικής, γεωπονίας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών διαρκεί
2 χρόνια. Στους πτυχιούχους απονέμεται ο τίτλος Master of Arts (ΜΑ) και Master of Sciences
(MSc). Στα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι σπουδές διαρκούν 1-2 χρόνια και
οι πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίο του τομέα σπουδών τους (MSW, Master of Social Work). Εάν
επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών των Πανεπιστημίων, αλλά
μπορεί να απαιτείται ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα μαθημάτων. Αυτό εξαρτάται από
τον τομέα βασικών πτυχιακών σπουδών.
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•

Doctorate degree. Αυτός ο κύκλος σπουδών προσφέρεται μόνο από τα Πανεπιστήμια και
διαρκεί 4 χρόνια ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει μια πρωτότυπη έρευνα και
τη συγγραφή μιας διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν θεωρείται φοιτητής και σε αρκετές
περιπτώσεις απασχολείται στο πανεπιστήμιο ως βοηθός του ερευνητικού τομέα. Υπάρχουν
αρκετές υποτροφίες και χορηγίες από το κράτος που συνδράμουν στην παρακολούθηση των
διδακτορικών σπουδών. Οι ξένοι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο
σπουδών με τη μορφή "sandwich model". Προετοιμάζουν το ερευνητικό σχέδιο στο
πανεπιστήμιο, διεξάγουν το ερευνητικό μέρος στη χώρα καταγωγής του και κατόπιν
επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο όπου γράφουν και υποστηρίζουν την διατριβή τους για την
απόκτηση του διδακτορικού πτυχίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαιρείται σε δύο εξάμηνα και σε ορισμένα
χωρίζεται σε τρία τρίμηνα.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Κάθε υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές στην
Ολλανδία θα πρέπει να απευθυνθεί για πληροφορίες για τον τομέα σπουδών τους στο πανεπιστήμιο
επιλογής του. Η επικοινωνία αυτή είναι προτιμότερο να γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα από την έναρξη
των ακαδημαϊκών του σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση απολυτηρίου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πανεπιστημιακά ιδρύματα ζητούν ως απαραίτητο προσόν την
γνώση της ολλανδικής γλώσσας καθώς και την ειδικευμένη γνώση σε κάποιο τομέα που έχει
αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ορισμένους τομείς σπουδών, όπως οι τέχνες και η
διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να θέσουν τις
δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής για την επιλογή των φοιτητών. Τα γραφεία εξυπηρέτησης των
φοιτητών ενημερώνουν τους αιτούντες για τις λεπτομέρειες που αφορούν τις τυπικές διαδικασίες που
προηγούνται της εγγραφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Κάθε υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές στην
Ολλανδία θα πρέπει να αποδείξει στην υπηρεσία εξυπηρέτησης - βοήθειας μεταναστών ότι έχει την
οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις προσωπικές να διαθέτει ένα ποσό τουλάχιστον 658 €
κάθε μήνα για τα έξοδά του. Τα ετήσια δίδακτρα για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα σπουδών σε
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεκινούν κατά προσέγγιση από 1.470€ τα οποία καθορίζονται από κάθε
πανεπιστημιακό ίδρυμα. Για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών το ποσό είναι
μεγαλύτερο και εξαρτάται από το πρόγραμμα επιλογής σπουδών.
Κόστος διαμονής:
Για κάθε ξένο φοιτητή στην Ολλανδία το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 700-900 € το μήνα, για να
καλύψει τα καθημερινά του έξοδα. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν χρήματα για την
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οικονομική υποστήριξη των φοιτητών. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας με μερική απασχόληση, έχουν το δικαίωμα
επιχορηγήσεων - υποτροφιών όπως οι ολλανδοί φοιτητές ή της μη καταβολής των διδάκτρων. Τα
περισσότερα ιδρύματα είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα και ορισμένα από αυτά διαθέτουν
χώρους δραστηριοτήτων των φοιτητών αλλά ελάχιστα έχουν χώρους διαμονής των φοιτητών. Η
εύρεση χώρου διαμονής δεν είναι εύκολη στην Ολλανδία. Συνήθως στους φοιτητές διατίθενται
δωμάτια ενοικιαζόμενα χωρίς επίπλωση με κουζίνα και μπάνιο ως κοινόχρηστοι χώροι με άλλους. Σε
ορισμένες περιπτώσεις τα πανεπιστήμια υποδοχής των φοιτητών κανονίζουν εκ των προτέρων την
διαμονή των ξένων φοιτητών πριν την άφιξή τους στην Ολλανδία.
Χρηματοδοτήσεις – Υποτροφίες:
Η Ολλανδική κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει προσιτή την ανώτατη εκπαίδευση στους υποψήφιους
φοιτητές από άλλες χώρες είναι συνεργάσιμη για την οικονομική υποστήριξή της. Οι φοιτητές από
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να σπουδάσουν κάποιο τομέα σπουδών
δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για τις φοιτητικές υποτροφίες και δάνεια τα οποία χορηγεί η
ολλανδική κυβέρνηση και για τους δικούς της φοιτητές.
Ιατρική μέριμνα:
Ο ολλανδικός νόμος απαιτεί καθένας που μένει στην Ολλανδία να έχει ιατρική ασφάλεια. Οι φοιτητές
πρέπει να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Εάν η ιατρική ασφάλεια που έχουν στη χώρα
καταγωγής τους καλύπτει πλήρως τα ιατρικά έξοδα και κάθε νομική ευθύνη ενώ βρίσκονται στην
Ολλανδία θα πρέπει να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό που να αναγράφει την δυνατότητα της
ιατρικής του κάλυψης. Εάν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή τότε ο φοιτητής καλείται να κάνει ιδιωτική
ασφάλιση.
Υπηρεσίες για φοιτητές
•
•
•
•
•
•

Ministry of Education, Culture and Science: www.minocw.nl
Nuffic/Netherlands organization for international cooperation in higher education:
www.holland.com
The Netherlands, your partner in knowledge: www.nl-knowhow.og
The Association of Universities in the Netherlands (VSNU): www.vsnu.nl
The Association of MPEs (HBO-raad): www.hbo-raad.nl
Education in Dutch: www.ib-groep.nl
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Στην Ουγγαρία λειτουργούν 19 Κρατικά Πανεπιστήμια, επτά Ανώτερες Σχολές πανεπιστημιακού
επιπέδου και 32 Ανώτερες Σχολές. Τα Ουγγρικά Πανεπιστήμια προσφέρουν προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Η διάρκεια των προπτυχιακών
σπουδών κυμαίνεται από τέσσερα έως έξι χρόνια.
Πρεσβεία Ουγγαρίας - Μορφωτικό Τμήμα
Κάλβου 16, 15452 Π. Ψυχικό
Τηλ.: 210 6723753, 210 6725337, 210 6725994
Fax: 210 6740890
Σχετικά Links
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Ουγγαρίας: http://portal.bme.hu/
Αγροτικό Πανεπιστήμιο: http://www.uni-miskolc.hu/
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στην Πορτογαλία η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα Πανεπιστήμια (Universidade) τα
Πολυτεχνικά Ινστιτούτα (Instituto Politécnico), τις Ανώτατες Σχολές (Escola Superior) και τα Ανώτατα
Ινστιτούτα (Instituto Superior). Στην ανώτατη εκπαίδευση υπάρχουν 20 κρατικά και 8 ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται από το ένα ίδρυμα στο
άλλο. Αυτό είναι εφικτό να γίνει μεταξύ ενός κρατικού και ιδιωτικού ιδρύματος.
Τα Πανεπιστήμια είναι τα μόνα ιδρύματα που χορηγούν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία
παρέχουν επιστημονικές γνώσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη έρευνας σε διάφορους τομείς
σπουδών.
Τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, Ανώτατες Σχολές, Ανώτατα Ινστιτούτα παρέχουν θεωρητικές και πρακτικές
επιστημονικές γνώσεις στους τομείς: Παιδαγωγική, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Καλές Τέχνες, Εκπαίδευση
Καθηγητών, Νοσηλευτική, Διοίκηση-Διαχείριση, Γεωργία, Δασοπονία και Μηχανική-Τεχνολογία.
Τίτλοι σπουδών:
Bacheler/Liceniatura απονέμονται ως πτυχία βασικών σπουδών από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Για την απόκτηση του Bacheler απαιτείται η παρακολούθηση σπουδών διάρκειας 3
χρόνων. Το Licencicitura απονέμεται μετά από σπουδές που διαρκούν συνήθως 4 χρόνια. Αρκετοί
τομείς απονέμουν το ίδιο πτυχίο μετά από 5-6 χρόνια σπουδές.
Mestecado (master's degree) είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα ειδικό επιστημονικό
πεδίο που απονέμουν κυρίως τα Πανεπιστήμια και απαιτεί από τους φοιτητές την ικανότητα για την
διεξαγωγή πρακτικής έρευνας. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 2 χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και τη
συγγραφή πρωτότυπης εργασίας.
Douctoramento (PhD) που απονέμεται από τα πανεπιστήμια στους φοιτητές που έχουν περάσει με
επιτυχία γραπτές εξετάσεις και έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη περίοδος για την εγγραφή σ' αυτό τον κύκλο σπουδών ούτε στην περίοδο των
εξετάσεων. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι των σπουδών Licenciado ή Mestre.
Agregação είναι ο ύψιστος τίτλος σπουδών ο οποίος απονέμεται σε όσους είναι ήδη κάτοχοι
διδακτορικοί πτυχίου. Για την απόκτησή του απαιτείται η ικανότητα διεκπεραίωσης επιστημονικής
έρευνας, παιδαγωγική ικανότητα και γνώση σε ένα συγκεκριμένο τομέα και επιτυχία σε ειδικές
εξετάσεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Η διάρκεια κάθε ακαδημαϊκό έτους σπουδών είναι από τις αρχές Οκτωβρίου ως τον Ιούλιο και
χωρίζεται σε δύο εξάμηνα.
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Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση εάν διαθέτουν απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής Concurso
Nacional για τα κρατικά ιδρύματα και στις εξετάσεις Concurso Local για τα ιδιωτικά ιδρύματα. Για να
συμμετάσχει κανείς σε αυτές τις εξετάσεις θα πρέπει να εκπληρώνει ορισμένες απαραίτητες
προϋποθέσεις για τον τομέα επιλογής του. Τα πανεπιστήμια ανακοινώνουν τις απαιτήσεις εισαγωγής
σε ένα εγχειρίδιο που διανέμεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Direcção de Serviços de
Acceso ao Ensimo Superior το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των φοιτητών στους διάφορους
τομείς σπουδών τους. Οι κενές θέσεις που κατανέμονται από τα κρατικά-ιδιωτικά πανεπιστήμια
καλύπτονται από τους επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής που διοργανώνονται την χρονική
περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Η γνώση της πορτογαλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για να
παρακολουθήσει κανείς ανώτατες σπουδές. Κάποια πανεπιστήμια οργανώνουν μαθήματα
προετοιμασίας εκμάθησης γλώσσας.
Αριθμός εισακτέων:
Κάθε χρόνο όλα τα ανώτατα ιδρύματα (δημόσια, ιδιωτικά) ανακοινώνουν τον αριθμό εισακτέων για
κάθε τομέα σπουδών ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα σπουδών εξαρτώνται από το είδος του ιδρύματος και το επίπεδο σπουδών. Στα δημόσια
ιδρύματα οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα 300 ευρώ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στα ιδιωτικά ιδρύματα
τα δίδακτρα κυμαίνονται περίπου 3.600 ευρώ κάθε χρόνο.
Κόστος διαμονής:
Όσον αφορά το κόστος ζωής, ποικίλλει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και υπολογίζεται περίπου
στα 700 ευρώ. Οι φοιτητές μπορούν να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες των ιδρυμάτων όπου ο
διαθέσιμος αριθμός του είναι αρκετά περιορισμένος. Ένας άλλος τρόπος διαμονής είναι σε σπίτια
οικογενειών (pensão familiar) όπου τους παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών
καθημερινής επιβίωσης και το φαγητό τους. Μία άλλη επιλογή είναι η ενοικίαση διαμερίσματος και η
συγκατοίκηση με άλλους φοιτητές γεγονός που περιορίζει το ποσό των εξόδων τους.
Χρηματοδότηση-υποτροφίες:
Το πορτογαλικό κράτος μέσω του Camões Institute χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές σε όλα τα
επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα PRAXIS XXI χορηγεί υποτροφίες για σπουδές
διδακτορικού-μεταδιδακτορικού επιπέδου στις επιστήμες και την τεχνολογία. Το ίδρυμα CaloustreGulbenkain παρέχει υποτροφίες για σπουδές έρευνας στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών.
Ιατρική μέριμνα:
Στους φοιτητές παρέχεται κρατική ιατρική περίθαλψη ακόμα και σε όσους φοιτούν στα ιδιωτικά
ιδρύματα. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να
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έχουν τα πιστοποιητικά Ε-128 ή Ε-111 χορήγησης ιατρικής κάλυψης από τη χώρα προέλευσής τους.
Η ιατρική περίθαλψη προς τους φοιτητές δεν περιλαμβάνει έξοδα οδοντιάτρου και φαρμακευτικής
αγωγής.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•
•
•
•

Ministry of Education: www.min-edu.pt
Directorate-General of Higher Education: www.desup.min-edu.pt
National Council for Education: www.cnedu.pt
Coordinating Council for Polytechnic Institutes (CCISP): www.ccisp.pt
Fundo de Apoio ao Estudante: www.fae.pt
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Ρουμανία είναι δημόσια και φορείς της είναι τα Πανεπιστήμια, οι
Ακαδημίες και τα Πανεπιστημιακά Κολέγια.
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής
Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του απολυτηρίου από το Λύκειο ή να έχουν πτυχίο
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όταν ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές. Η γνώση της
ρουμανικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή, δεδομένου ότι λειτουργούν
προπαρασκευαστικά τμήματα. Οι ξένοι υπήκοοι αρχίζουν τις σπουδές τους κατά κανόνα με ένα
προπαρασκευαστικό έτος, προκειμένου να μάθουν τα ρουμανικά και την ορολογία της ειδικότητας. Οι
υποψήφιοι που γνωρίζουν ρουμανικά μπορούν να εγγραφούν χωρίς να ενταχθούν στο
προπαρασκευαστικό έτος, υποχρεούνται όμως να συμμετάσχουν σε ειδική εξέταση, που σκοπό έχει
να διαπιστώσει το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.
Μεταπτυχιακές σπουδές
Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνήθως από τρεις μήνες έως δύο χρόνια για όλες τις
ειδικότητες, με εξαίρεση τον ιατρικό τομέα, για τον οποίο απαιτούνται από δύο έως επτά χρόνια για να
ολοκληρωθούν και να απονεμηθεί ο τίτλος του ειδικού γιατρού.
Μετά τα μεταπτυχιακά μπορούν να ακολουθήσουν οι σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού με τη μορφή
υποχρεωτικής παρακολούθησης (τρία χρόνια) ή χωρίς παρακολούθηση (τέσσερα χρόνια).
Οι Έλληνες φοιτητές, πριν φύγουν για τη χώρα, πρέπει να προμηθευθούν άδεια παραμονής
από το προξενείο της Ρουμανίας στην Ελλάδα.
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ρουμανίας, Εμμανουήλ Μπενάκη 7, Παλαιό Ψυχικό, τηλ. 2106712719, 6728879.
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ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Σουηδίας διαμορφώθηκε με νόμο
που ισχύει από το1993. Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα έχουν ελευθερία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μαθήματα και τα προγράμματα
σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αυτό εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα συμμετοχής
τους στη διαμόρφωση του επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσής τους. Η κυβέρνηση ενισχύει τη
συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάφορες βιομηχανίες, επιχειρήσεις του
πολιτιστικού και δημόσιου τομέα.
Στη Σουηδία, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά
κολέγια. Τα πανεπιστήμια είναι τα μόνα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου
Licentiale Doctorate (PhD) και έρευνα. Οι βασικές πτυχιακές σπουδές είναι ισότιμες και στους δύο
τύπους ιδρυμάτων. Υπάρχουν 33 κρατικά πανεπιστήμια - πανεπιστημιακά κολλέγια σε ολόκληρη τη
χώρα και επιπλέον 26 πανεπιστημιακά κολλέγια επιστημών στον τομέα υγείας.
Τίτλοι σπουδών:
Στη Σουηδία το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν
στους ακόλουθους τίτλους σπουδών:
Högskoleexamen (University Diploma) που απονέμεται από τα πανεπιστήμια και τα
πανεπιστημιακά κολλέγια με την ολοκλήρωση 2 χρόνων σπουδών όπου ο φοιτητής αποκτά γνώσεις
επαγγελματικής ειδίκευσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα σπουδών
Kandidatexamen (Bachelor's degree) αποτελεί τον τίτλο βασικών πτυχιακών σπουδών που
διαρκούν 3 χρόνια τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα πανεπιστημιακά κολλέγια.
Στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών (Master's degree) υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες
σπουδών οι οποίες διαρκούν 1-11/2 χρόνια:
Magisterexamen med dmnesbredd είναι μια επιλογή για τους φοιτητές που επιθυμούν να
συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους σε ένα διαφορετικό τομέα σπουδών από αυτόν του
βασικού πτυχίου τους.
Magisterexamen med ämnesdjup όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να στηριχτούν στις
βασικές πτυχιακές γνώσεις τους και να εμβαθύνουν, να ειδικευθούν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο των
σπουδών τους.
Vrkesexamen (Professional degree). Υπάρχουν 50 επαγγελματικά διπλώματα τα οποία χορηγούνται
εφόσον έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα σπουδών διαφορετικής διάρκειας. Εάν ο φοιτητής έχει
αποκτήσει βασικό τίτλο σπουδών (Bachelor's degree) τότε για την απόκτησή του απαιτούνται
επιπλέον 2 χρόνια σπουδών. Επιπλέον μπορεί κάποιος υποψήφιος φοιτητής να αποκτήσει το
professional degree με την ολοκλήρωση 51/2 χρόνια σπουδές. Αυτός ο τίτλος σπουδών απονέμεται σε
τομείς που αφορούν κυρίως επαγγέλματα που συνδέονται με το νόμο, την κοινωνική εργασία, την
τέχνη, την ιατρική, την εκπαίδευση, την μηχανική, την γεωργία και δασοπονία.
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Licenciatexamen (Licentiate degree) που απονέμεται μετά την απόκτηση Master's degree και οι
σπουδές περιλαμβάνουν διδασκαλία και έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Για την
απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών.
Doktorsexamen (Doctorate or PhD) που μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν ολοκληρώσει
μεταπτυχιακές σπουδές. Οι σπουδές αυτές περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, τη συγγραφή
πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και διαρκούν 4 χρόνια.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο διαρκεί συνήθως από τα μέσα ή το
τέλος Αυγούστου έως τα μέσα Ιανουαρίου και το δεύτερο εξάμηνο διαρκεί από τα μέσα Ιανουαρίου
έως τις αρχές Ιουνίου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Για την εισαγωγή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να είναι
κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας που απαιτούν από τους υποψήφιους τα ιδρύματα. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν
κυρίως ειδικές γνώσεις συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν στα
πανεπιστήμια ή στα πανεπιστημιακά κολέγια. Η ευθύνη για την εισαγωγή και την επιλογή των
φοιτητών ανήκει στα ίδια τα ιδρύματα τα οποία αποφασίζουν ποια κριτήρια επιλογής θα ισχύουν για
την εισαγωγή στις σχολές τους. Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψήφιων φοιτητών κατατίθενται στο
Εθνικό Κέντρο Εισαγωγής στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση (National Admissions Office for Higher
Education) το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη για την διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων που
πραγματοποιούν τα ιδρύματα δύο φορές το χρόνο.
Για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών οι φοιτητές πρέπει να έχουν πτυχίο επάρκειας
στην σουηδική γλώσσα ή να επιτύχουν στην εθνική εξέταση πιστοποίησης γλώσσας TISUS (Test in
Swedish for University Studies).
Αρκετά πανεπιστήμια προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα εκμάθησης της σουηδικής
γλώσσας και τη διαδικασία εξετάσεων TISUS. Για όσους παρακολουθήσουν βασικές σπουδές και
μεταπτυχιακές σπουδές που διδάσκονται στα αγγλικά απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις εισαγωγής για το χειμερινό εξάμηνο γίνονται από τον Φεβρουάριο έως 15 Απριλίου και για
το εαρινό εξάμηνο από τον Αύγουστο έως 15 Οκτωβρίου.
Για τους φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή σπουδές ερευνητικού
επιπέδου οι αιτήσεις εισαγωγής κατατίθενται απευθείας στο ίδρυμα της επιλογής τους.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία είναι χρηματοδοτούμενη από το κράτος και δεν
υπάρχουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολλέγια. Οι φοιτητές υποχρεούνται να
πληρώσουν το ποσό 15-40 € για την εγγραφή μέλους της φοιτητικής ένωσης. Επίσης αγοράζουν τα
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βιβλία σπουδών τους καθώς τα αντίγραφα των βιβλιοθηκών δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
τους. Χρειάζεται να ξοδέψει 75 € περίπου το μήνα για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αρκετές φοιτητικές
ενώσεις οργανώνουν την διαδικασία αγοράς των βιβλίων σε ομαδικό επίπεδο ώστε να είναι αρκετά
προσιτή η τιμή πώλησής τους.
Κόστος διαμονής:
Η δυνατότητα διαμονής των φοιτητών διαφέρει σημαντικά από τόπο σε τόπο φοίτησης. Συνήθως
υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στις μικρές πόλεις, ενώ η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στις μεγάλες
πόλεις όπως Stockholm. Göteborg και στις πόλεις που δέχονται αρκετούς ξένους φοιτητές όπως η
Lund και Uppsala. Συχνά ο αριθμός των φοιτητών ξεπερνά τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν
τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια. Η φοιτητική ένωση του κάθε ιδρύματος βοηθά τους
φοιτητές στην εύρεση χώρου διαμονής. Υπάρχουν επίσης εταιρείες και οργανώσεις που εξασφαλίζουν
την εύρεση φοιτητικής κατοικίας στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι υποψήφιοι ξένοι φοιτητές.
Μέσω αυτών των φορέων οι φοιτητές βρίσκουν διαμερίσματα ή δωμάτια για διαμονή όπου η τιμή
ενοικίασης είναι πιο φτηνή από τα άλλα διαμερίσματα. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές
να συνυπάρχουν και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες μεταξύ τους ενώ συνήθως
βρίσκονται κοντά στα ιδρύματα σπουδών τους. Αρκετοί φοιτητές μπορούν να μείνουν στις φοιτητικές
εστίες που διαθέτει το ίδρυμα των σπουδών τους αλλά είναι αρκετά δύσκολο να βρουν διαθέσιμο
δωμάτιο. Τα έξοδα κυμαίνονται από 200-400 € ανάλογα τον τόπο και το είδος διαμονής που θα
επιλέγει ο φοιτητής. Τα συνολικά μηνιαία έξοδα υπολογίζονται περίπου 600-800 €.
Χρηματοδότηση-υποτροφίες:
Το Σουηδικό Ινστιτούτο (Swedish Institute) ένας Κυβερνητικός φορέας απονέμει κάθε χρόνο περίπου
500 υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές που έρχονται στη Σουηδία να συνεχίσουν τις σπουδές τους
σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έρευνα. Υπάρχουν αρκετά είδη υποτροφιών από το Swedish
Institute(SI).
Άδεια παραμονής:
Κάθε ξένος φοιτητής χρειάζεται άδεια παραμονής για να φοιτήσει στα ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης στη Σουηδία. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χρειάζονται άδεια παραμονής εάν μείνουν στη Σουηδία χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες.
Φοιτητές άλλων εθνικοτήτων χρειάζονται την άδεια παραμονής πριν εισέλθουν στη χώρα. Για
πληροφορίες και για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να έρθουν σε επαφή με την πρεσβεία στη χώρα
καταγωγής τους ή το Σουηδικό Γραφείο Μετανάστευσης.
Κάθε φοιτητής που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό κολλέγιο μπορεί να εργασθεί κατά
τη διάρκεια των σπουδών του χωρίς άδεια εργασίας.
Ιατρική μέριμνα:
Πριν την άφιξή του στη Σουηδία κάθε υποψήφιος ξένος φοιτητής χρειάζεται να εξασφαλίζει
πιστοποιητικό κάλυψης ιατρικής ασφάλισης.
Για τους φοιτητές πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης εάν
είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο δημόσιο σύστημα υγείας στην χώρα προέλευσής τους όπου πρέπει να
εκδώσουν στο φοιτητή το έντυπο Ε128. Αυτό το έντυπο είναι για τους φοιτητές και πρέπει να το
προσκομίσουν για να έχουν ιατρική περίθαλψη στη Σουηδία. Όσοι φοιτητές δεν έχουν κρατική ιατρική
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ασφάλιση είναι υποχρεωμένοι να έχουν ιδιωτική διότι η ιατρική μέριμνα στη Σουηδία είναι αρκετά
ακριβή χωρίς κάποια ασφάλιση.
Για κάθε βοήθεια ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Υγείας Φοιτητών του ιδρύματος των
σπουδών τους ή στο τοπικό κέντρο υγείας.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της
Σουηδίας, Βασ. Κωνσταντίνου 7, Αθήνα, Τηλ.:7266100.
•
•
•

Ministry of education and Science: www.regeringen.se
National Agency for Higher Education: www.hsv.se
Nordic Association of Universities: www.suhf.se

Department for Research Cooperation (SAREC): www.sida.se
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ΦΙΛΑΝΔΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό σύστημα:
Στη Φιλανδία έχει αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη της χώρας ως μια
διεθνή κοινωνία που μορφώνει τους πολίτες της σε υψηλό επίπεδο. Για την επιτυχία αυτού του
σκοπού, η Φιλανδία έχει επενδύσει σημαντικά στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα. Όλα τα
πανεπιστήμια και οι περισσότερες πολυτεχνικές σχολές συμμετέχουν στα διεθνή προγράμματα
σπουδών και ανταλλαγών φοιτητών.
Στην ανώτατη εκπαίδευση της Φιλανδίας υπάρχουν 20 Πανεπιστήμια εκ των οποίων 10 διαθέτουν
διάφορους τομείς σπουδών, 3 είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, 3 είναι Σχολές Οικονομικών Σπουδών
- Διοίκηση Επιχειρήσεων και 4 είναι Ακαδημίες των Τεχνών. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
εντάσσεται η Εθνική Σχολή Άμυνας που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε όλα τα
πανεπιστήμια υπάρχει η δυνατότητα έρευνας και παρέχουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Κάθε
πανεπιστήμιο έχει επίσης ένα κέντρο συνεχούς εκπαίδευσης.
Στις Πολυτεχνικές Σχολές δίνεται έμφαση στους τομείς σπουδών που συνδέονται με τη βιομηχανία, τη
δημόσια διοίκηση, το εμπόριο. Τα προγράμματα σπουδών τους διαμορφώνονται με βάση τις
πρόσφατες απαιτήσεις και ανάγκες ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, έχοντας σαφή επαγγελματική
έμφαση και ανάγκες ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, έχοντας σαφή επαγγελματική έμφαση και
παρέχουν πτυχιούχους με επαγγελματική εκπαίδευση. Υπάρχουν 30 Πολυτεχνικές Σχολές που
προσφέρουν σπουδές στους εξής τομείς: ανθρωπιστικές σπουδές - πολιτισμός, κοινωνικές επιστήμες,
διοίκηση επιχειρήσεων, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία - επικοινωνία και μεταφορές, φυσικοί πόροι
και περιβάλλον, κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, αθλητισμός), τουρισμός (τροφοδοσία, εξυπηρέτηση). Σ'
αυτό το επίπεδο σπουδών ανήκει και η Σχολή Αστυνομίας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εσωτερικών. Τα πτυχία που απονέμουν είναι βασικών σπουδών επιπέδου Bachelor
degree.
Στη Φιλανδία υπάρχουν 21 Summer Universities, Helsinki Summer School(Καλοκαιρινά
Πανεπιστήμια).Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και προσφέρουν
στους ενδιαφερόμενους μαθήματα μικρής χρονικής διάρκειας τα οποία μπορούν να
παρακολουθήσουν ανεξαρτήτου ηλικίας και εκπαίδευσης για επιμόρφωση ή φοιτητές στο πλαίσιο των
βασικών πτυχιακών σπουδών τους.
Τίτλοι σπουδών:
Στη Φιλανδία θεωρούνται ως πτυχία βασικών σπουδών τόσο το bachelor-level degree όσο και το
Master's degree. Αυτός ο κύκλος σπουδών χωρίζεται σε τρία επίπεδα: βασικές ή εισαγωγικές
σπουδές, μεσαίες σπουδές και ανώτερες σπουδές. Στα δύο πρώτα επίπεδα οι φοιτητές μαθαίνουν τις
θεμελιώδεις βασικές αρχές του τομέα σπουδών τους και την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα αυτό. Στις
ανώτερες σπουδές εμβαθύνουν στα μαθήματα σπουδών τους και αναπτύσσουν την ικανότητα να
βρίσκουν και να εφαρμόζουν επιστημονική γνώση.
Στον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών απονέμονται οι τίτλοι Licentiale's degree και Docroral thesis.
Το Bachelor's degree θεωρείται το βασικό ακαδημαϊκό πτυχίο των πανεπιστημίων και
περιλαμβάνει τα δύο πρώτα επίπεδα σπουδών σε ένα συγκεκριμένο τομέα γνώσης την
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συγγραφή πτυχιακής εργασίας, και τις σπουδές γλώσσας. Για την απόκτηση αυτού του τίτλου
σπουδών απαιτούνται 3 χρόνια φοίτησης στα πανεπιστήμια και 31/2-4 χρόνια στις
πολυτεχνικές σχολές όπου επιπρόσθετα οι φοιτητές διδάσκονται την πρακτική και
επαγγελματική δραστηριότητα του τομέα σπουδών τους και πραγματοποιούν πρακτική
περίοδο άσκησης του επαγγέλματος.
Το Master's degree όπου οι φοιτητές των πανεπιστημίων αποκτούν το πτυχίο αυτό με την
ολοκλήρωση του τρίτου επιπέδου τις ανώτερες σπουδές και είναι απαραίτητη η συγγραφή
διατριβής επιπέδου Master. Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια για τους φοιτητές που
στοχεύουν σε αυτό απευθείας τον τίτλο σπουδών ή 2 χρόνια εάν έχουν αποκτήσει αρχικά
bachelor degree.
Ο βασικός τίτλος σπουδών στις σχολές ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική είναι το Licentiate
το οποίο είναι επιπέδου Master's degree και απαιτούνται 6 χρόνια φοίτησης. Δεν πρέπει
όμως να συγχέεται με τον αντίστοιχο τίτλο που απονέμεται σε μεταπτυχιακές σπουδές των
άλλων τομέων σπουδών.
Το Licentiate's degree όπου για την απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών που
περιλαμβάνουν διδασκαλία και έρευνα, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Αυτός ο τίτλος
σπουδών απονέμεται μόνο από τα πανεπιστήμια σε όσους έχουν αποκτήσει Master's degree.
Το Doctoral thesis που παρακολουθούν όσοι έχουν πτυχίο Master's degree και διαρκεί 4
χρόνια. Οι σπουδές αυτές περιλαμβάνουν τη συγγραφή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας σε
ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις πολυτεχνικές σχολές είναι κυρίως δεύτερος κύκλος σπουδών
με προγράμματα ειδίκευσης σε συγκεκριμένα πεδία που όμως βρίσκονται ακόμα σε ένα
πειραματικό στάδιο εφαρμογής.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος έχει δύο εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά το Σεπτέμβριο (στις πολυτεχνικές
σχολές από τον Αύγουστο) έως το Δεκέμβριο και το εαρινό εξάμηνο από τον Ιανουάριο έως το Μάιο.
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις και
παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων για το πτυχίο τους σε κύκλους σπουδών που οργανώνουν τα
πανεπιστήμια ή τα 21 καλοκαιρινά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των φοιτητών του. Οι αιτήσεις εισαγωγής
διατίθενται και κατατίθενται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή την πολυτεχνική σχολή της επιλογής τους.
Επίσης παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τις πρακτικές διαδικασίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επιτυχή
συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούν τα ιδρύματα
αποσκοπούν στην αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που δείχνει ο υποψήφιος φοιτητής για τον τομέα
σπουδών τους και στην εκτίμηση της απαιτούμενης γνώσης και ικανότητας στον τομέα αυτό.
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Στη Φιλανδία υπάρχουν δύο επίσημες γλώσσες η φιλανδική και η σουηδική. Η κύρια γλώσσα
εκπαίδευσης είναι η φιλανδική. Σε ορισμένα ιδρύματα όπως τα Abo Akademi University, Swedish
School of Economics and Business Administration, ARCADA Polytechnic, Sydvαst Polytechnic,
Swedish Polytechnic, Aland Polytechnic τα μαθήματα διδάσκονται στην σουηδική γλώσσα. Στα
ιδρύματα όπως τα Helsinki University, Helsinki University of Technology και στις 4 Ακαδημίες των
Τεχνών ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να σπουδάσει είτε στην φιλανδική είτε στη σουηδική γλώσσα.
Επίσης υπάρχουν τα διεθνή προγράμματα σπουδών όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
Τα πανεπιστήμια συνήθως έχουν κέντρα εκμάθησης των δύο γλωσσών όπου οι φοιτητές
παρακολουθούν μαθήματα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα των βασικών σπουδών τους.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
Δίδακτρα:
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Φιλανδία είναι δωρεάν και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Παιδείας. Οι φοιτητές των πανεπιστημίων καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 42-84 € ως ετήσια
εγγραφή στη φοιτητική ένωση η οποία καλύπτει δωρεάν υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες υγείας). Η
εγγραφή ως μέλος της φοιτητικής ένωσης είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές βασικών πτυχιακών
σπουδών επιπέδου Bachelor's ή Master's degree. Στις πολυτεχνικές σχολές η εγγραφή στις φοιτητικές
ενώσεις είναι προαιρετική, αλλά χρεώνουν ένα ποσό για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού.
Κόστος διαμονής:
Το κόστος διαμονής στη Φιλανδία περιλαμβάνει τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης στην αγορά των βιβλίων
και άλλα υλικών διδασκαλίας. Τα συνολικά μηνιαία έξοδα υπολογίζονται περίπου στα 700 €. Η
διαμονή των φοιτητών κανονίζεται από τις φοιτητικές ενώσεις ή τα γραφεία εύρεσης κατοικίας των
φοιτητών. Αρκετές πόλεις και δήμοι έχουν επίσης φοιτητικές εστίες που συντηρούνται από τη δημοτική
κοινότητα ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής. Εάν ο φοιτητής δεν μένει στις φοιτητικές εστίες το
κόστος αυξάνεται σημαντικά.
Χρηματοδοτήσεις - υποτροφίες
Η οικονομική βοήθεια από το φιλανδικό κράτος προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς - ερευνητές φοιτητές
από κάθε χώρα προέλευσής τους. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα χρηματοδοτήσεων που
διακρίνονται σε επιχορηγήσεις - υποτροφίες των φοιτητών, στεγαστικά επιδόματα και εγγυήσεις
φοιτητικών δανείων. Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του κριτήρια επιλογής και τη δική του διαδικασία
υποβολής της αίτησης. Το ποσό της οικονομικής βοήθειας διαφέρει ανάλογα το πρόγραμμα
χρηματοδότησης και τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτούνται. Οι υποτροφίες και τα στεγαστικά
επιδόματα καταβάλλονται στους φοιτητές ως οικονομική ενίσχυση των δαπανών διαβίωσης και δεν
απαιτείται η επιστροφή τους. Τα φοιτητικά δάνεια χορηγούνται από τράπεζες με την εγγύηση του
κράτους τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών.
Άδεια παραμονής:
Η άδεια παραμονής και η visa για τη διαμονή των φοιτητών στη Φιλανδία εξαρτάται από την
εθνικότητά τους και τη χρονική διάρκεια. Οι φοιτητές που είναι πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια παραμονής πριν φύγουν από τη χώρα τους εάν
σκοπεύουν να μείνουν χρονικό διάστημα μικρότερο από 3 μήνες.
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Αρκετοί φοιτητές στη Φιλανδία συνδυάζουν τις σπουδές του με εργασία μερικής απασχόλησης, όπου
ως πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται ειδική άδεια εργασίας. Μπορούν
να εργασθούν χωρίς περιορισμούς, όμως χρειάζεται να έχουν μία βεβαίωση του εργοδότη τους.
Ιατρική μέριμνα:
Οι φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν ένα δικό τους σύστημα ιατρικής
φροντίδας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κρατικό ή ιδιωτικό σύστημα υγείας των πολιτών
εάν είναι εργαζόμενοι. Το επίπεδο της ιατρικής φροντίδας είναι αρκετά υψηλό και υπάρχουν
νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, όπου οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για την
παροχή ιατρικής ή οδοντιατρικής βοήθειας. Δικαιούνται ιατρικής περίθαλψης εάν καλύπτονται από
την Εθνική Υπηρεσία Υγεία της χώρας προέλευσής τους, ή έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Υπηρεσίες για φοιτητές:
•
•
•
•
•

Higher Education Policy in Finland: www.minedu.fi
National Board of Education: www.oph.fi
Center for International Mobility (CIMO): www.cimo.fi
Researcher’s Mobility Portal Finland: www.aka.fi
Summer Universities: www.kesayliopistot.fi

National Union of Finnish Students: www.syl.helsinki.fi
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