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ΔΑΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δανία είναι μια σκανδιναβική χώρα στη βόρεια Ευρώπη με πληθυσμό 5,8 εκατομμύρια. 
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και η επίσημη γλώσσα είναι η Δανική. 

Οι διεθνείς φοιτητές στη Δανία λαμβάνουν μία ευρέως αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε 
τομείς όπως η Μηχανική, οι Επιστήμες της Ζωής, οι Κοινωνικές Επιστήμες και η 
Πληροφορική. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας  δίνει έμφαση  στην προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της αναλυτικής και κριτικής σκέψης. 

Στη Δανία, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επικεντρώνεται στην επίτευξη λύσεων για τις 
ανάγκες του πραγματικού κόσμου. Οι παραδοσιακές διαλέξεις συνδυάζονται με 
συνεργασίες με τον κόσμο της βιομηχανίας και με μεθόδους διδασκαλίας που 
διευκολύνουν και προωθούν την ικανότητα των μαθητών να προχωρούν από τη θεωρία 
στην πράξη καθώς και να μετατρέπουν τις νέες γνώσεις σε καινοτόμες λύσεις. 
 
 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δανία προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν 
στην απόκτηση Πτυχίου Bachelor, διάρκειας συνήθως 3 ετών, Master/Candidatus, 
διάρκειας συνήθως 2 ετών και Διδακτορικού (PhD), διάρκειας 3 ετών. Προσφέρονται 
επίσης Επαγγελματικά Προγράμματα Σπουδών (Academy Professional- AP Degrees), 
διάρκειας 2-2.5 ετών και Επαγγελματικά Προγράμματα Πτυχίου - Professional Bachelor, 
διάρκειας 3.5-4.5 ετών.  
 
Στον πιο κάτω σύνδεσμο, βρίσκεται  κατάλογος και περιγραφή όλων των Ιδρυμάτων και 
τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δανίας, Πανεπιστήμια, Πανεπιστημιακά 
Κολέγια και Καλλιτεχνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ακαδημίες Επιχειρήσεων 
και Σχολές Ναυτιλίας: 
 https://studyindenmark.dk/study-options/study-options 

https://studyindenmark.dk/study-options/study-options
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 https://studyindenmark.dk/portal  
 
Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Δανική και η Αγγλική. 

Για τα προγράμματα σπουδών στη Δανική, προσκομίζεται   πιστοποιητικό γνώσης της 
Δανικής σε ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας το οποίο τεκμηριώνεται με την εξέταση 
«Δανική ως ξένη γλώσσα» («Studieprøven i dansk som andetsprog») ή «Δανική Δοκιμή 
2» («Danskprøve 2»). Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να απαιτούν τη «Δανική Δοκιμή 
3» («Danskprøve 3»). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν κατέχουν τη 
γλώσσα, τότε παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας για περίοδο μέχρι και 3 χρόνια, 
προκειμένου να αποκτήσουν το απαιτούμενο επίπεδο στη Δανική.  

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πρόγραμμα σπουδών στη Δανική 
γλώσσα, στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.optagelse.dk «Søg videregående uddannelse»  

Οι υποψήφιοι που η μητρική τους γλώσσα είναι η Αγγλική εξαιρούνται από αυτές τις 
απαιτήσεις «Δοκιμής». Για τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στην Αγγλική, 
ζητείται πιστοποιητικό επάρκειας, TOEFL, IELTS και Cambridge ESOL (CAE). Οι 
βαθμολογίες καθορίζονται από το κάθε Ίδρυμα. Οι αιτούντες με τεκμηριωμένη επάρκεια 
στην Αγγλική γλώσσα ισοδύναμη με το επίπεδο που απαιτείται, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισδοχής του Ιδρύματος για να διαπιστώσουν/ 
επιβεβαιώσουν εάν το επίπεδό τους στην Αγγλική γλώσσα είναι επαρκές. 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με τις βαθμολογίες στην επάρκεια Αγγλικής γλώσσας. 

 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.optagelse.dk. 

Σημειώνεται ότι στους διεθνείς φοιτητές παρέχονται δωρεάν μαθήματα στη Δανική 
γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εγγραφούν πρώτα σε ένα αγγλόφωνο 
Προπτυχιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια, εάν το επιθυμούν, να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους στη Δανική σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, νοουμένου ότι θα πετύχουν στο 
αντίστοιχο επίπεδο γνώσης της Δανικής που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών που 
τους ενδιαφέρει.  

IELTS TOEFL Cambridge Advanced English 

* English B - test score of 
at least 6.5 points 

* English B - test scores in the ranges 
of 550-583 (paper-based), or 213-237 
(computer-based test), or 79-93 
(internet-based test) 

* English B - Certificate in   
Advanced English (CAE) 

English A - test score of 
at least 7.0 points 

English A - test scores in the ranges of 
587-610 (paper-based), or 240-253 
(computer-based test), or 94-101 
(internet-based test) 

English A – Certificate of 
Proficiency (CPE) 

https://studyindenmark.dk/portal
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.ielts.org/default.aspx
http://www.ets.org/toefl
http://cambridge-english-advanced.cambridgeesol.org/
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Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους: 
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/recognition-guide/admission-he 

και 
 http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/find-
assessments/entry-to-higher-education  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΔΟΧΗΣ   
 
Προπτυχιακές Σπουδές:  
Οι υποψήφιοι φοιτητές είναι αναγκαίο να πληρούν τόσο τις γενικές (π.χ. αναγνωρισμένο 
Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) όσο και τις ειδικές απαιτήσεις εισδοχής (π.χ. 
προκαθορισμένος γενικός βαθμός/GPΑ Απολυτηρίου, εξέταση ακρόασης / συνέντευξη)  
του προγράμματος σπουδών που τους ενδιαφέρει. Στην περίπτωση που αυτές δεν 
πληρούνται, δύναται να παρακολουθήσουν κάποιο προκαθορισμένο συμπληρωματικό 
μάθημα για να μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης. Στη Δανία τα μαθήματα 
αυτά προσφέρονται μόνο στη Δανική γλώσσα. 

Σημείωση: Τα αποτελέσματα από οποιαδήποτε συμπληρωματικά μαθήματα δεν 
θεωρούνται μέρος του GPA ούτε μπορούν να βελτιώσουν το GPA του Απολυτηρίου. 

Οι επιλογές μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζουν τα προγράμματα 
σπουδών στα οποία οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Ορισμένα 
προγράμματα έχουν πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. Οι διεθνείς υποψήφιοι φοιτητές 
προχωρούν σε υποβολή αίτησης εάν αξιολογηθούν ότι έχουν προσόντα αναγνωρισμένα 
ως συγκρίσιμα με τα Δανικά προσόντα εισδοχής. Σημειώνεται παράλληλα ότι το κάθε 
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δανίας είναι υπεύθυνο για να κάνει τη δική του 
αξιολόγηση.   

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα αντίγραφα των εκπαιδευτικών 
τους προσόντων. Δηλαδή, αντίγραφα με πρωτότυπες σφραγίδες και υπογραφές ή δύο 
άτομα που δεν σχετίζονται με αυτούς να υπογράφουν το πίσω μέρος του αντιγράφου με 
το όνομα, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησής τους. Ορισμένα Ιδρύματα απαιτούν 
να λαμβάνουν τα έγγραφα απευθείας από την αρχή έκδοσης. Αυτό μπορεί συχνά να 
διαρκέσει αρκετούς μήνες, οπότε συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν τη 
διαδικασία από νωρίς. 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και τις πρόσθετες 
εξετάσεις, μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία εισαγωγής των Ιδρυμάτων καθώς επίσης 
και στο  https://www.optagelse.dk/ 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/recognition-guide 

Μεταπτυχιακές Σπουδές: 

https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/recognition-guide/admission-he
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/find-assessments/entry-to-higher-education
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/find-assessments/entry-to-higher-education
https://www.optagelse.dk/
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/recognition-guide
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Οι υποψήφιοι σε προγράμματα Candidatus/Master  απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα:  

- Διεθνώς αναγνωρισμένο Πτυχίο με βαθμολογία που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο 
- Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής – όπως αυτό καθορίζεται (βλ. 

παραπάνω) 
- Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης Δανικής, εάν το πρόγραμμα διδάσκεται στη Δανική  

  
Διδακτορικές Σπουδές:  
Οι υποψήφιοι για Διδακτορικές Σπουδές χρειάζεται να διαθέτουν: 

- Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό / Candidatus Πτυχίο ή ισοδύναμο.  

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο:  

https://studyindenmark.dk/study-options/admission-requirements 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι φοιτητές απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε Προπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στη 
Δανία. Οι αιτούντες αυτοί θα εξεταστούν επί ίσοις όροις με τους Δανούς αιτούντες και 
πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια εισδοχής.  
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:  Οδηγός χρήσης www.optagelse.dk  

Οι αιτήσεις εισδοχής των υποψήφιων φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δανία 
αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο στα Ιδρύματα, αλλά συντονίζονται κεντρικά. Συνεπώς, 
οι υποψήφιοι φοιτητές δεν απευθύνονται απευθείας σε κανένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 
αλλά υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της εθνικής ιστοσελίδας εισαγωγής: 
www.optagelse.dk 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Φεβρουαρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
λήγει στις 15 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι για τα μαθήματα των Σχολών που αρχίζουν 
τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι φοιτητές ενημερώνονται για την απόφαση 
του Πανεπιστημίου στις 28 Ιουλίου. Μερικά Ιδρύματα προσφέρουν προγράμματα 
σπουδών με έναρξη και τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Για αυτά, η προθεσμία λήγει 
την 1η Σεπτεμβρίου. Τα έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα από τα Πανεπιστήμια 
περίπου δύο μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.  
 
Η όλη διαδικασία εισδοχής καθώς και ηλεκτρονικά έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στους πιο 
κάτω συνδέσμους:  
www.optagelse.dk.   
https://www.optagelse.dk/admission/index.html?cpr=yesno 

https://studyindenmark.dk/study-options/admission-requirements
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
https://www.optagelse.dk/admission/index.html?cpr=yesno
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Για τις Μεταπτυχιακές σπουδές, οι προθεσμίες ποικίλλουν. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
φοιτητές προτρέπονται όπως επικοινωνούν απευθείας με το κάθε Πανεπιστήμιο για 
λεπτομέρειες. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ / ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δανία είναι δωρεάν για φοιτητές από την Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. και 
την Ελβετία και για φοιτητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγών. Για τους 
υπόλοιπους φοιτητές τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονται από 6.000 έως 16.000 Ευρώ. 

Μια σειρά υποτροφιών και επιχορηγήσεων διατίθενται από τα Ιδρύματα και από 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο.  

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-scholarships 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Η διαδικασία εύρεσης διαμονής συστήνεται να αρχίζει αρκετά πριν την άφιξη των 
φοιτητών, καθώς συχνά είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κατάλυμα, ιδιαίτερα στις μεγάλες 
πόλεις, ακριβώς πριν από την έναρξη του εξαμήνου. Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να 
επικοινωνούν με τα Πανεπιστήμια για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση. 

Οι περισσότεροι φοιτητές ενοικιάζουν δωμάτιο σε κατοικίες που αν και βρίσκονται σε 
κάποια απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη, το πολύ καλά οργανωμένο σύστημα 
δημόσιων συγκοινωνιών καθιστά εύκολη τη διακίνηση. Άλλοι ενοικιάζουν ένα διαμέρισμα 
ή ένα σπίτι το οποίο μοιράζονται με φίλους ή επιλέγουν τις φοιτητικές εστίες («kollegier»). 
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/housing-1 

Γενικά τα έξοδα διαβίωσης ποικίλλουν αναλόγως του τρόπου ζωής και των συνηθειών 
του κάθε φοιτητή. Ενδεικτικά αναφέρονται η διακύμανση των κοστολογίου διαμονής και 
διατροφής: Διαμονή 3.000 – 5.000 DKK (400 – 670 Ευρώ)  και Διατροφή 1.500- 2.000 
DKK (200 – 270 Ευρώ). Γενικά η διαβίωση κυμαίνεται στα 7.000 DKK (950 Ευρώ) 
μηνιαίως.  

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/bank-budget 

Το Δανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προσφέρει ίση και καθολική πρόσβαση σε 
όλους τους κατοίκους. Οι διεθνείς φοιτητές και κάτοικοι Δανίας έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως οδοντιατρική περίθαλψη και 
φυσιοθεραπεία. 

https://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-scholarships
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/housing-1
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/bank-budget
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Φοιτητές εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. που σκοπεύουν να παραμείνουν στη Δανία για περισσότερο 
από 3 μήνες, μπορούν να αποκτήσουν Δανική άδεια διαμονής και εγγράφονται στο 
Σύστημα Εγγραφής Πολιτών για να είναι και δικαιούχοι δωρεάν ιατρικής περίθαλψης στη 
Δανία. 
 
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/health-safety/healthcare 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://studyindenmark.dk 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές 

ιστοσελίδες για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών 16/10/2020 

 

https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/health-safety/healthcare

