
Σπουδές στην Ολλανδία – Πληροφορίες 

Η Ολλανδία παρέχει υψηλού επιπέδου ανώτερη εκπαίδευση με πολλά από τα 
πανεπιστήμια της να βρίσκονται μεταξύ των πρώτων στις λίστες παγκόσμιας ακαδημαϊκής 
κατάταξης. Τα ετήσια δίδακτρα για τους ευρωπαίους φοιτητές ανέρχονται στα €2.168 ευρώ 
το χρόνο, με τον πρώτο χρόνο να επιδοτείται, από το ίδιο το κράτος, με το ποσό των €1,084 
ευρώ.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας, διακρίνεται για την έμφαση που δίνει στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη μεθόδων για τη διαχείριση προβλημάτων. Προσφέρονται 
περισσότερα από 2100 διεθνή προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα στους δυο 
βασικούς πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι τα Research Universities 
(ερευνητικά προγράμματα) και τα Universities of Applied Sciences (προγράμματα 
προσανατολισμένα στην πρακτική εφαρμογή). Τα πρώτα είναι πιο «ερευνοστρεφή» και πιο 
κοντά στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και έχουν διάρκεια 3 έτη, ενώ τα 
δεύτερα παρέχουν μεγαλύτερη πρακτική άσκηση και εξυπηρετούν περισσότερο ανάγκες 
της σύγχρονης αγοράς. Ιδιαίτερα διαδεδομένα για τους διεθνείς φοιτητές είναι τα 
Ινστιτούτα Διεθνούς Εκπαίδευσης.  Τα πανεπιστήμια παρέχουν πτυχίο Βachelor με 3ετη ή 
4ετη φοίτηση ανάλογα με το Πανεπιστήμιο και την σχολή ενώ το Master είναι διάρκειας 1 
έτους ή 2 ετών (Μaster έρευνας). 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των φοιτητών, άρχισαν να δημιουργούνται 
φοιτητικές εστίες κυρίως ιδιωτικές με τους Ολλανδούς να αναπτύσσονται με ταχείς 
ρυθμούς σε αυτόν τον τομέα. Τα περισσότερα πανεπιστήμια πλέον, διαθέτουν καινούργιες 
εστίες και βοηθούν τον φοιτητή στη διαδικασία εξεύρεσης στέγης. Οι φοιτητές μπορούν 
βεβαία να ενοικιάζουν δωμάτιο ή διαμέρισμα ή και να μένουν σε οικογένειες στην πόλη 
που βρίσκεται το πανεπιστήμιο τους. Η διακίνηση γίνεται συνήθως με ποδήλατο 
(παραδοσιακό μέσο μεταφοράς στη χώρα) αλλά και με τα πολύ οργανωμένα Μ.Μ.Μ. Το 
κόστος διαβίωσης είναι γύρω στα €500 με €600 το μήνα ενώ τα ενοίκια, ανάλογα με την 
τοποθεσία και την εστία, αρχίζουν από €450 μέχρι €800 το μήνα. Σημαντικό είναι ότι 
υπάρχουν αρκετές μορφές επιδότησης για τους φοιτητές πληροφορίες που παρέχουν τα 
πανεπιστήμια και τα κατά τόπους δημαρχεία των πόλεων. 

Για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο ο υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να έρθει σε 
επικοινωνία με το ίδρυμα που τον/την ενδιαφέρει ή με τους συμβούλους σπουδών που 
ασχολούνται με Ολλανδία. Τα βασικά προαπαιτούμενα είναι το Απολυτήριο Λυκείου με 
καλό βαθμό και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (IELTS), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να τίθενται και περαιτέρω προϋποθέσεις, όπως τεστ που γίνονται συνήθως μέσα 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ανάλογα με την σχολή και το πρόγραμμα επιλογής. Όπως και σε 
άλλες χώρες, σε κάποιους τομείς οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ποικιλίας των αγγλόφωνων προγραμμάτων η 
Ολλανδία είναι σημείο συνάντησης πολλών και διαφορετικών πολιτισμών. Το 95% του 
πληθυσμού της μιλά άριστα την Αγγλική γλώσσα. Τα παγκοσμίως κορυφαία εκπαιδευτικά 
πανεπιστήμια της, δίνουν έμφαση στην απόκτηση εργασίας των φοιτητών μετά την 
αποφοίτηση. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα είναι βασισμένα στην πρακτική γνώση και 
άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας. Γίνεται κατάλληλη προετοιμασία για να γίνεις 
ένας πετυχημένος επαγγελματίας  

Σαν διεθνής φοιτητής σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο θα βιώσεις μία αξέχαστη ακαδημαϊκή 
και προσωπική εμπειρία έχοντας δίπλα σου φοιτητές από όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας 
διαφορετικούς πολιτισμούς, βιώνοντας ακαδημαϊκές και επαγγελματικές εμπειρίες, χωρίς 
να λείπει η διασκέδαση από το πρόγραμμα σου. 

 


