
Σπουδές στηv Ελβετία – Πληροφορίες 

Η Ελβετία βρίσκετε στην κεντρική Ευρώπη και παρέχει υψηλού επιπέδου μόρφωση. 

Η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική της κοινωνία, δρα σε μια συνεχώς 

αναπτυσσόμενη οικονομία, που κατατάσσεται πέμπτη  μεταξύ των κορυφαίων 

εθνικών οικονομιών παγκοσμίως. Θετικό αντίκτυπο της ευημερίας αυτής έχει και ο 

τομέας της εκπαίδευσης και της έρευνας. Τα ελβετικά πανεπιστήμια είναι σε θέση να 

παρέχουν υψηλής ποιότητας σπουδές στους φοιτητές τους. Υπάρχουν συνολικά 12 

πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα 2 είναι ομοσπονδιακά πολυτεχνεία. Τα αγγλόφωνα 

πανεπιστήμια όλο και αυξάνονται ενώ ανάλογα με την περιοχή που βρίσκετε το 

πανεπιστήμιο ή η σχολή υπάρχουν προγράμματά στα Γερμανικά ή Γαλλικά. Τα πιο 

δημοφιλή ιδρύματα του κόσμου που σχετίζονται με τον τουρισμό και την φιλοξενία 

(Ξενοδοχειακών Σπουδών) βρίσκονται στην Ελβετία. Τα ελβετικά πανεπιστήμια όμως 

παρέχουν και υψηλού επιπέδου σπουδές  στην αρχιτεκτονική, επιστήμη μηχανικών, 

χημεία, βιολογία, επιστήμες υγείας. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται κάθε 30 Απριλίου ανά έτος για τα περισσότερα 

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ για τις ιατρικές και παραϊατρικές σπουδές 

η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 15 Φεβρουαρίου. 

Μπορείτε να επιτύχετε εισδοχή με το  απολυτήριο σας και να έχετε πιστοποιημένα 

παρακολουθήσει και περάσει με επιτυχία έναν από τους τρείς κλάδους, των 

μαθηματικών, φυσικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών. Σε κάποιες περιπτώσεις 

θα πρέπει να δώσετε κάποιου τύπου εισαγωγικές εξετάσεις Οι ημερομηνίες 

διεξαγωγής είναι συνήθως Ιούνιο και Αύγουστο.  

Τα δίδακτρα των πανεπιστημίων κυμαίνονται από 1,165 ευρώ μέχρι 7,1650  ευρώ τον 

χρόνο. Εξαρτάται πάντα από το τύπο του διπλώματος που επιθυμείτε και το 

πανεπιστήμιο. Το κόστος διαβίωσης είναι πιο ψηλό από αρκετές χώρες της Ευρώπης 

και ανέρχεται στα €1,300 με €1,900 μηνιαίως ανάλογα με την πόλη το που θα 

επιλέξετε και τον τρόπο ζωής που επιλεγεί ο κάθε φοιτητής. Η ελβετική Κυβέρνηση 

δίνει αρκετές υποτροφίες και οι αιτήσεις γίνονται συνήθως τον μήνα Οκτώβριο ή 

Νοέμβριο. Τέλος τα ελβετικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus.Απαραίτητη για την διαμονή  σας στην Ελβετία είναι 

η απόκτηση Visas καθώς και η απόκτηση ασφάλειας υγείας, που να αναγνωρίζεται 

από το ελβετικό κράτος.  

Η Ελβετία εκτός από μαγεύτηκα τοπία προσφέρει μια καλή ποιοτικά και ασφαλής 

διαμονή. Αποτελεί ένα πολιτιστικό κέντρο με αίθουσες για όπερα, θέατρο, μουσική 

και πολλά μουσεία. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιούνται σε μια 

σειρά από sports όπως σκι ή snowboard στις Άλπεις, ή και σε άλλες δραστηριότητες 

της επιλογής τους. 

 


