
Σπουδές στη Λιθουανία – Πληροφορίες 

Οι φοιτητές στη Λιθουανία έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα 

μαθημάτων και προγραμμάτων, το καθένα με σκοπό να καλλιεργήσει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που χρειάζεστε για να ακολουθήσετε μια προσοδοφόρα καριέρα ή την περαιτέρω 

ακαδημαϊκή σας πορεία  

Η Λιθουανία αποτελεί ένα ξεχωριστό προορισμό για αυτούς που επιθυμούν να σπουδάσουν 

κυρίως ιατρικές και τεχνολογικές επιστήμες. Τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια και 

κολέγια της χώρας είναι κρατικά, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά που μπορείτε να επιλέξετε. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν πανεπιστήμια (Universtetas), κολέγια (kolegija) και 

επαγγελματικά σχολεία (Profesinė mokykla). 

 Η επιλογή βασίζεται κυρίως στη βαθμολογία του απολυτηρίου του λυκείου  Οι προπτυχιακές 

σπουδές διαρκούν 3-4 χρόνια, οι μεταπτυχιακές σπουδές 1-2 ετών και οι διδακτορικές 

σπουδές εξαρτώνται από κάθε πρόγραμμα. 

Για εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Λιθουανίας χρειάζεστε απολυτήριο λυκείου, ωστόσο τα 

κριτήρια εισδοχής διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και για ορισμένες σχολές 

ίσως χρειαστεί να παρακαθήσετε σε εξετάσεις mutable choice που ορίζονται από κάθε 

πανεπιστήμιο. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τον Ιούνιο 

oι εξετάσεις γίνονται στα γραφεία μας των Συμβούλων Πανεπιστημιακών σπουδών για την 

Λιθουανία στην Κύπρο από καθηγητές που έρχονται για αυτό το σκοπό στην Κύπρο. 

Οι αιτήσεις για το Πανεπιστήμιο αρχίζουν από τον Ιανουάριο εκάστου έτους. 

Για να παρακαθίσει κάποιος φοιτητής τις εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει πρώτα να κάνει 

αίτηση, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο  

αίτησης και να προσκομίσει τα πιο κάτω έγγραφα. 

• Απολυτήριο Λυκείου επίσημα μεταφρασμένο στα Αγγλικά.  (Η ‘επίσημη’ μετάφραση 
γίνεται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών). 

• Πιστοποιήσεις του Απολυτηρίου από τα Αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και 
Δικαιοσύνης, (APOSTILLE). 

• 2 φωτογραφίες διαβατηρίου 

• Αντίγραφο Διαβατηρίου 

• Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας 

• Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει γνώσεις Αγγλικής γλώσσας (π.χ. GCE, IELTS κλπ) 

• Βιογραφικό Σημείωμα 

• Έκθεση από το φοιτητή επεξηγώντας γιατί διάλεξε την επιστήμη που θέλει να 
σπουδάσει 

• Πιστοποιητικό οικογενειακού ιατρού (που θα αναφέρει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι 
υγιής). 

Το κόστος σπουδών διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και κυμαίνεται από 4,000  

μέχρι 12,500 ανάλογα με τον κλάδο σπουδών την πόλη και το πανεπιστήμια  

η διάρκεια σπουδών είναι από 3 έως 6 έτη ανάλογα με την σπουδή και κάθε ακαδημαϊκή 

χρονιά χωρίζετε σε 2 εξάμηνα από Σεπτέμβρη έως Ιανουάριο και από Φεβρουάριο έως 

Ιούνιο.  

 



Είναι μια από τις πιο  φθηνέ  χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι φοιτητές μπορεί να επιλέξουν να μείνουν σε εστίες ή διαμερίσματα όπου το κόστος 

διαβίωσης των φοιτητών σε φοιτητικές εστίες δεν ξεπερνά συνολικά τα €500 το μήνα.  

Η Λιθουανία είναι μια βαλτική χώρα στο βορειοδυτικό μέρος της Ευρώπης, δυτικά της 

Γερμανίας με σύνορα την Πολωνία, τη Λάτβια και τη Λευκορωσία.   

Είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με νόμισμα το ευρώ), μια πολύ φιλόξενη χώρα με 

φιλήσυχους πολίτες. 

Έχει μεγάλο και παλαιό πολιτισμό, καθώς το μεσαίωνα ήταν αυτοκρατορία 

 


