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ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελβετία είναι χώρα της δυτικοκεντρικής Ευρώπης και συνορεύει με τη Γαλλία την Ιταλία, τη 
Γερμανία, το Λιχτενστάιν και την Αυστρία. Έχει πληθυσμό 8,6 εκατομμύρια και είναι μια χώρα 
με  υψηλό βιοτικό επίπεδο με πυλώνες της οικονομίας της τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το 
εμπόριο, τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι η έδρα μεγάλου αριθμού Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)  και Πολυεθνικών Εταιριών. 

Είναι επίσης μία από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης, αφού τα δύο τρίτα του εδάφους της 
καταλαμβάνονται από το συγκρότημα των Άλπεων.  

Παρά το μικρό μέγεθός της η χώρα έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες τη Γερμανική και τη Γαλλική 
την οποία ομιλεί   το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αλλά και την Ιταλική και Ρομανσική 
γλώσσα. 

Η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία της Ελβετίας, σε συνδυασμό  με τη δυνατή και 
συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία έχουν θετικό αντίκτυπο και στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της έρευνας. Συνεπώς, η Ελβετία αποτελεί δημοφιλή επιλογή για αρκετούς διεθνείς φοιτητές και 
μεταπτυχιακούς ερευνητές από όλο τον κόσμο.  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελβετία περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών καθώς επίσης και τα Πανεπιστήμια για τα Παιδαγωγικά. 
To Ανώτερο Επαγγελματικό Σύστημα αποτελείται από διαφορετικά Κολέγια Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. 

Η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών σε Προπτυχιακό επίπεδο (Bachelors) είναι συνήθως 
3 χρόνια πλήρους φοίτησης και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters) 1-2 χρόνια.  Σε Διδακτορικό 
επίπεδο (PhD)  η διάρκεια καθορίζεται από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο και τον υποψήφιο. 

Οι επικρατέστερες γλώσσες διδασκαλίας (ειδικά σε επίπεδο πτυχίου) είναι η Γερμανική, η  
Γαλλική και η  Αγγλική.     

Υπάρχει ποικιλία προγραμμάτων σπουδών τα οποία προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.  
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Επιπλέον υπάρχει συγκεκριμένη διεθνής σχολή εκμάθησης γλωσσών, το Language Studies 

International (LSI), η οποία προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων  όπως τα ακόλουθα: 

General 20 Courseꓽ Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε: (α) γραμματική, λεξιλόγιο και 

προφορά και (β) πρακτική στην ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραφή 

Intensive 30 Courseꓽ   Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς όπου χρειάζεται κάποιος 

βελτίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα που 

θέλουν να κάνουν εντατικά μαθήματά γλώσσας και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χώρα και την 

κουλτούρα της το συντομότερο δυνατό.      

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Τα Κολέγια και Πανεπιστήμια καθορίζουν τα δικά τους κριτήρια εισδοχής για προγράμματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το θέμα και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

που τα προσφέρει. Ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών 

απαιτούνται επιπρόσθετες εξετάσεις.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: (α) Η Νομική σχολή της Ζυρίχης επικεντρώνεται κυρίως στο 

Απολυτήριο και στις γλωσσικές απαιτήσεις του προγράμματος. Το πιστοποιητικό (Απολυτήριο) 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των υποψηφίων πρέπει να είναι ισοδύναμο με το Swiss Matura. 

Τα προγράμματα της Νομικής διδάσκονται στη Γερμανική γλώσσα γι’ αυτό πρέπει ο υποψήφιος 

να κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας της Γερμανικής γλώσσας στο  επίπεδο C1 (β)   Σπουδές σε 

Μεταπτυχιακά προγράμματα όπως το MBA απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένη 

βαθμολογία στην εξέταση GMAT.  

Ανάλογα με το Πανεπιστήμιο και τη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών μπορεί 

να ζητηθεί εξέταση γλώσσας. 

Γενικά τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ορίζουν τα κριτήρια εισδοχής με τρόπο που να διασφαλίζουν 

ότι ο υποψήφιος έχει τα κατάλληλα προσόντα και γνώσεις για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα 

με επιτυχία. 

   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Το κάθε Πανεπιστήμιο δέχεται ξεχωριστά αιτήσεις από  τους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει 

κεντρική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από διεθνείς φοιτητές και οι ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που τους ενδιαφέρουν.   

Αρχικά, χρειάζεται συνήθως να υποβληθεί μια ηλεκτρονική αίτηση στο τμήμα του Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Στη συνέχεια, αποστέλλονται τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ανάλογα με τα κριτήρια εισδοχής και τις οδηγίες του κάθε Ιδρύματος.      
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο δίδακτρα, ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το 

πρόγραμμα σπουδών. Αυτά μπορεί να ξεκινούν από 1.000- 2.500 Ευρώ περίπου για τα 

φθηνότερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές και να φθάνουν μέχρι και τις 17.000 Ευρώ ανά 

έτος.    

Διεθνείς φοιτητές στην Ελβετία οι οποίοι ενδιαφέρονται για Υποτροφίες μπορούν να αποταθούν  

στην Ελβετική Κυβέρνηση, τα Ελβετικά Πανεπιστήμια ή σε  άλλους οργανισμούς όπως το Safety 

and Environmental Management Systems (SEMS).  

Επίσης, κάθε χρόνο η Ελβετική Συνομοσπονδία απονέμει υποτροφίες αριστείας  από την 

κυβέρνηση για   μεταπτυχιακούς ερευνητές από όλο τον κόσμο. 

Για περισσότερες  πληροφορίες  στους πιο κάτω συνδέσμουςꓽ 

https://studyinginswitzerland.com/switzerland-scholarships/ 

https://studyinginswitzerland.com/cheap-universities-in-switzerland/ 

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Αρκετά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες. Οι διεθνείς  φοιτητές συνήθως 

εξασφαλίζουν επιδοτούμενη τιμή για τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων, 

όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Είναι σημαντικό οι φοιτητές να κάνουν αίτηση εγκαίρως και μόλις 

εξασφαλίσουν τη βεβαίωση θέσης από το  Πανεπιστήμιο αφού οι θέσεις είναι περιορισμένες. Το 

Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ζυρίχης (ETH) διαθέτει αριθμό δωματίων που 

κρατούνται ειδικά για τους διεθνείς  Μεταπτυχιακούς  φοιτητές.  

Τα περισσότερα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελβετία διαθέτουν γραφεία που 

βοηθούν τους φοιτητές για εύρεση στέγασης. Το κόστος των ενοικίων διαφέρει ανάλογα με την 

περιοχή και το διαμέρισμα. Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1.900 Ευρώ μηνιαίως.  

Οι πιο κάτω ιστοσελίδες μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση στέγηςꓽ 

https://studyinginswitzerland.com/cost-of-living-in-switzerland/ 

Erasmusu.com, WG Zimmer, Housing for Students or students.ch. 

Το κόστος  ζωής για ένα διεθνή  φοιτητή  στην Ελβετία εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα και  τις 

δραστηριότητές του. Μια ένδειξη του μηνιαίου κόστους υπολογίζεται να ανέρχεται στα  1.500 

Ευρώ (1.600  CHF - Ελβετικά Φράγκα) – 1.900 Ευρώ (2.000 CHF - Ελβετικά Φράγκα) μηνιαίως. 

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το ετήσιο κόστος διαβίωσης είναι μεταξύ  17.000 και 

26.000 ευρώ.  

Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές όπως ισχύει και για όλους 

όσους ζουν   στην Ελβετία για διάστημα περισσότερο των τριών μηνών. Η βασική ασφαλιστική 

κάλυψη  διέπεται από το νόμο και περιλαμβάνει τα ίδια οφέλη για όλους τους ασφαλιζόμενους. 

https://studyinginswitzerland.com/switzerland-scholarships/
https://studyinginswitzerland.com/cost-of-living-in-switzerland/
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Γενικά  τα μηνιαία ασφάλιστρα ποικίλλουν ανάλογα με το συμβόλαιο   και την ηλικία του 

ασφαλιζόμενου. Η βασική ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση 

ασθένειας και ατυχήματος. Ο κάθε ένας είναι  ελεύθερος να επιλέξει τη δική του ασφαλιστική 

εταιρεία. Ορισμένες εταιρίες προσφέρουν ειδικά πακέτα για διεθνείς  φοιτητές που έχουν 

σχεδιαστεί για φοιτητές εκτός Ε.Ε.  Μπορούν επίσης να αγοραστούν και από φοιτητές της Ε.Ε. 

Οι φοιτητές που κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (EHIC) ή Ιδιωτική ασφάλιση 

από χώρα της Ε.Ε. μπορεί να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στην 

Ελβετία. Όσον αφορά τους φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, αυτή η 

εξαίρεση δεν είναι εφικτή δεδομένου ότι εγκρίνεται μόνο εάν δεν έχουν κανένα εισόδημα.  

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ꓽ  

https://studyinginswitzerland.com/ 

https://studyinginswitzerland.com/english-universities-switzerland/ 

https://studyinginswitzerland.com/best-bachelor-programs-in-switzerland/ 

https://studyinginswitzerland.com/language-of-instruction-in-swiss-universities/ 

https://studyinginswitzerland.com/learning-german-in-switzerland/ 

 

 

 

 

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 
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