
Σπουδές στηv Σουηδία – Πληροφορίες 

Η Σουηδία προσφέρει υψηλού επιπέδου πανεπιστήμια και δωρεάν φοίτηση για τους 

Ευρωπαίους πολίτες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία αποτελείται από Δημόσια και 

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Κολέγια. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 

της χώρας προσφέρουν πρώτο πτυχίο (Bachelor), μεταπτυχιακό (Master) και διδακτορικό 

δίπλωμα (Doctoral). Τα Πανεπιστημιακά Κολέγια, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, προσφέρουν 

δίπλωμα (Diploma), πρώτο πτυχίο και μεταπτυχιακό, αν και μερικά έχουν λάβει άδεια να 

προσφέρουν περιορισμένο αριθμό διδακτορικών διπλωμάτων.  

Μπορείτε να αποκτήσετε το  (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. Το 

(Bachelor’s degree) διαρκεί 3 χρόνια τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα ανώτερα κολλέγια. 

Εάν ο φοιτητής έχει αποκτήσει βασικό τίτλο σπουδών (University Diploma) τότε για την 

απόκτησή του (Bachelor’s degree) απαιτούνται επιπλέον 1 με 2 χρόνια σπουδών ανάλογα με 

το πτυχίο που θα επιλέξει. (Doctorate or PhD) μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν 

ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές. Οι σπουδές αυτές περιλαμβάνουν εργαστηριακή 

έρευνα, τη συγγραφή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και διαρκούν 4 χρόνια.  

Για την εισδοχή σας κάθε πανεπιστήμιο η κολλέγιο  έχει τα δικά του κριτήρια που ισχύουν 

για την εισαγωγή στις σχολές του. Θα πρέπει να έχετε απολυτήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και να πληρείται τις προϋποθέσεις που θέτει το κάθε πανεπιστήμιο. Οι προϋποθέσεις αυτές 

αφορούν κυρίως ειδικές γνώσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα 

παρακολουθήσετε. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν 2 γλώσσες. Για σπουδές στα Σουηδικά 

απαιτείτε καλή γνώση της Σουηδικής γλώσσας και πρέπει να επιτύχετε στην διεθνή εξέταση  

πιστοποίησης της 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. 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 βιβλία σπουδών τους καθώς τα αντίγραφα των βιβλιοθηκών 

δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Χρειάζονται περίπου €75 το μήνα για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος. Αρκετές φοιτητικές ενώσεις οργανώνουν την διαδικασία αγοράς των 

βιβλίων σε ομαδικό επίπεδο ώστε να είναι πιο προσιτή η τιμή πώλησής τους. 

Αρκετοί φοιτητές μπορούν να μείνουν στις φοιτητικές εστίες που διαθέτει το ίδρυμα των 

σπουδών τους αλλά είναι αρκετά δύσκολο να βρουν διαθέσιμο δωμάτιο. 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 και συνήθως 

βρίσκονται κοντά στα ιδρύματα σπουδών τους. Τα έξοδα ζωής κυμαίνονται από €200 - €400 



ανάλογα τον τόπο και το είδος διαμονής που θα επιλέγει ο φοιτητής. Το κόστος διαβίωσης  

υπολογίζετε περίπου στα €600 - €800. 

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). 

Πριν την άφιξή του στη Σουηδία κάθε υποψήφιος ξένος φοιτητής χρειάζεται να εξασφαλίζει 

πιστοποιητικό κάλυψης ιατρικής ασφάλισης. 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 

θα 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. 

Η Σουηδία κατέχει υψηλή θέση στην Ευρώπη, και τον κόσμο, ως μια σύγχρονη και ασφαλής 

χώρα και τη φήμη ότι είναι αρκετά ανταγωνιστική και καινοτόμα. Έχει ένα από τα υψηλότερα 

βιοτικά επίπεδα στον κόσμο και διακρίνεται για το αξιόλογο σύστημα δημοκρατίας και 

σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων.  

 


