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ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δημοκρατία της Εσθονίας είναι χώρα της βορειοανατολικής Ευρώπης και μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  Έχει πληθυσμό 1,3 εκατομμύρια και συνορεύει με τη Λετονία και 
τη Ρωσία. Επίσημη γλώσσα είναι η Εσθονική.  

Είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με προηγμένη οικονομία υψηλού εισοδήματος και κατατάσσεται 
υψηλά σε μετρήσεις οικονομικής ελευθερίας, πολιτικών ελευθεριών και ελευθερίας του τύπου.  

Παρόλο που είναι μια μικρή χώρα, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο προχωρημένες ψηφιακά 
κοινωνίες παγκοσμίως. Το 2014 ήταν το πρώτο έθνος που παρείχε τη δυνατότητα να μπορεί 
οποιοσδήποτε πολίτης του κόσμου, του οποίου  η χώρα του αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, να 
γίνει «ηλεκτρονικός» κάτοικος της Εσθονίας και ως εκ τούτου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας.  

Είναι μια από τις πιο πράσινες χώρες της Ευρώπης αφού, το  52% της χώρας είναι δάση και 
πράσινο. 

Η Εσθονία διαθέτει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην Εσθονία υπάρχουν 19 εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  6  κρατικά και 
1 Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο,  7 Κρατικά  και 5 Ιδιωτικά Επαγγελματικά  Ινστιτούτα Ανώτερης 
Εκπαίδευσης. 
 
Αρκετά μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.   

Η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών σε Προπτυχιακό επίπεδο (Bachelors) είναι συνήθως 
3 χρόνια πλήρους φοίτησης. Για κάποια προγράμματα η διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια και 
για την Ιατρική 6 χρόνια. Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters) η διάρκεια σπουδών είναι  1-2 
χρόνια και σε Διδακτορικό (PhD) 3-4 χρόνια. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα 
σπουδών. 

Τα βασικά απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής είναι το Απολυτήριο σχολείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και η πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι απαιτήσεις για το 
επίπεδο Αγγλικής γλώσσας διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και πρόγραμμα σπουδών 
(υπάρχουν διαφορετικά είδη εξετάσεων και διαφορετική απαιτούμενη βαθμολογία).  

Για ορισμένα προγράμματα σπουδών καθορίζονται επιπρόσθετα κριτήρια, όπως ειδικές 
εξετάσεις εισδοχής, συνεντεύξεις, portfolio κ.ά.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνοντας μία αίτηση, μπορούν να αιτηθούν εισδοχή σε διαφορετικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διαφορετικά προγράμματα σπουδών.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του  συνδέσμου: 
http://www.estonia.dreamapply.com/. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποστέλλουν ταχυδρομικά και 
σε έντυπη μορφή την αίτηση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, στο Πανεπιστήμιο που είναι η 1η 
τους επιλογή.  

Όλα τα βήματα για την υποβολή αιτήσεων υπάρχουν στον πιο πάνω σύνδεσμο καθώς και στο 
https://studyinestonia.ee/en/how-apply. 

Συνήθως οι αιτήσεις για τα Προπτυχιακά προγράμματα στην Αγγλική γλώσσα αρχίζουν από τον 
Απρίλιο αλλά οι ημερομηνίες διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα 
σπουδών. Για επίπεδο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 1.660 και 
7.500 Ευρώ ανά έτος. Για ορισμένα προγράμματα σπουδών το κόστος των διδάκτρων είναι 
υψηλότερο, π.χ. Ιατρική - €12.000. Γενικά τα προγράμματα σπουδών με τα υψηλότερα δίδακτρα 
είναι η Ιατρική, η Νομική, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και οι Κοινωνικές Επιστήμες. Ορισμένα 
Πανεπιστήμια προσφέρουν κάποια προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Bachelor και Master 
χωρίς χρέωση διδάκτρων.  Τα Διδακτορικά προγράμματα δεν έχουν δίδακτρα στην Εσθονία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν μείωση διδάκτρων ανάλογα με τη 
χρηματοοικονομική τους κατάσταση ή την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να επικοινωνούν με το κάθε Πανεπιστήμιο για την ενημέρωσή τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες υποτροφίες υπάρχουν στους πιο κάτω 
συνδέσμους:  

http://www.estonia.dreamapply.com/
https://studyinestonia.ee/en/how-apply
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https://studyinestonia.ee/en/bachelor-degree-scholarships       

https://estonia.dreamapply.com/ 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Κάποια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες. Το κόστος διαμονής διαφέρει ανά 
περιοχή και Πανεπιστήμιο. Γενικά το κόστος κυμαίνεται σε 80-150 Ευρώ μηνιαίως για τις εστίες 
και 200-510 Ευρώ για διαμερίσματα. 

Το κόστος διαβίωσης στην Εσθονία θεωρείται χαμηλό σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Υπολογίζεται στα 300-500 Ευρώ για κάθε φοιτητή. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://www.studyinestonia.ee 

 

 

 

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://studyinestonia.ee/en/bachelor-degree-scholarships
https://estonia.dreamapply.com/

