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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Φινλανδία είναι χώρα της Βόρειας Ευρώπης και βρίσκεται ανάμεσα στη 

Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία και τη Βαλτική θάλασσα.  Έχει πληθυσμό 5.5 

εκατομμύρια και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Οι επίσημες 

γλώσσες της χώρας είναι η Φινλανδική και η Σουηδική.  

Η Φινλανδία έχει ξεκινήσει μια εθνική στρατηγική για τη δημιουργία μιας 

«Πληροφορημένης Κοινωνίας» και η προσπάθεια αυτή βασίζεται στον 

πληθυσμό της, ο οποίος έχει υψηλά επίπεδα Εκπαίδευσης και Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δυνατότητες ανάπτυξης και έρευνας. Ως 

αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής, η Φινλανδική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

έχει λάβει μεγαλύτερη προσοχή και χρηματοδότηση κατά την τελευταία 

δεκαετία.  

Οι Φινλανδοί πιστεύουν πολύ στην ισότητα και στην εκπαίδευση, και το 

εκπαιδευτικό τους σύστημα παρέχει διεθνείς συνδέσεις, ακαδημαϊκή ελευθερία, 

με καινοτομίες και εξαιρετικές υποδομές. Το ανθρωποκεντρικό Εκπαιδευτικό 

Σύστημα της Φινλανδίας προωθεί την κριτική σκέψη και οι καθηγητές διατηρούν 

στενή συνεργασία με τους φοιτητές τους.  Επιπρόσθετα, τα Πανεπιστήμια 

λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις της κοινωνίας, της οικονομίας και της βιομηχανίας 

και προσαρμόζονται ανάλογα. Έμφαση δίνεται επίσης στις μεταβιβάσιμες 

δεξιότητες για το μέλλον, τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και εργασιακό περιβάλλον. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Φινλανδικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Σύστημα αποτελείται από 
Πανεπιστήμια (Universities) και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών 
(Universities of Applied Sciences, UAS). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι   η 
Φινλανδική και η Σουηδική, αλλά προσφέρονται πάνω από 400 προγράμματα 
σπουδών Προπτυχιακού και  Μεταπτυχιακού επιπέδου στην  Αγγλική.  
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Τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών 

(UAS), διαμορφώνονται με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης στην 

αγορά εργασίας και παρέχουν πτυχιούχους με επαγγελματική εκπαίδευση.  

Μεταξύ άλλων, προσφέρουν σπουδές και ειδικεύσεις στους εξής τομείς: 

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία, Κτηνιατρική, Τέχνες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Εκπαίδευση, Μηχανολογία, Υγεία και Πρόνοια, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υπηρεσίες (Διαχείριση 

Φιλοξενίας, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού), Κοινωνικές Επιστήμες, 

Δημοσιογραφία κ.ά.   

Τα περισσότερα από τα Προπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται στην 

Αγγλική, προσφέρονται από Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (UAS), 

ενώ τα περισσότερα από τα Μεταπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται 

στην Αγγλική, προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια.  

Οι Τίτλοι σπουδών είναι οι ακόλουθοι:  

Πανεπιστήμια:  
Πτυχίο Bachelor (180 ECTS), διαρκείας 3 χρόνων 
Πτυχίο Master (120 ECTS), διαρκείας 2 χρόνων 
Πτυχίο Doctorate (240 ECTS), διαρκείας 4 χρόνων  
 
Σημειώνεται ότι στον κλάδο της Ιατρικής, το βασικό Πτυχίο ονομάζεται 

Licentiate of Medicine.  Αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει το βασικό Πτυχίο, 

μπορεί εάν επιθυμεί, να ολοκληρώσει παράλληλα ένα Ειδικό Πτυχίο 

(Ειδικότητα) στην Ιατρική, το οποίο θεωρείται Επαγγελματικό Πτυχίο 

(Postgraduate Degree). Για παράδειγμα, ένας γιατρός μπορεί να ειδικευτεί στη 

Γενική Πρακτική, στη Νευροχειρουργική, στη Γενική Χειρουργική Επέμβαση, 

στις Παιδικές Ασθένειες ή στη Χειρουργική Επέμβαση Χεριών κ.ά. Χρειάζονται 

5, 6 ή 8 χρόνια για να ολοκληρώσει κάποιος ένα Ειδικό Πτυχίο, αναλόγως της 

Ειδικότητας. 

 
Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών - (Universities of Applied Sciences, 
UAS):  
Πτυχίο Bachelor (210-270 ECTS), διαρκείας 3.5 – 4.5 χρόνων.  
Πτυχίο Master (60-90 ECTS), διαρκείας 1,5 – 2 χρόνων - προορίζονται για 
πτυχιούχους με τουλάχιστον 2- 3 χρόνια επαγγελματική πείρα 
 
Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πάνω από 20.000 διεθνείς 

φοιτητές που σπουδάζουν σε διάφορες περιοχές στη Φινλανδία. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα  Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής των 

υποψηφίων, τα οποία   μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το  πρόγραμμα 

σπουδών.   

Τα κύρια κριτήρια εισδοχής για Προπτυχιακές σπουδές(Bachelor)  είναι τα εξής:  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή να κατέχουν άλλα πιστοποιητικά, τα οποία να 

αποδεικνύουν ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας τους 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κάθε 

Πανεπιστημίου για την Αγγλική γλώσσα. Συνήθως απαιτούνται ΤOEFL 

ή IELTS (πιθανό να γίνουν δεκτά και άλλα έγκριτα τεστ). Η ελάχιστη 

βαθμολογία που απαιτείται για τις πιο πάνω εξετάσεις μπορεί να 

διαφέρει ανά πρόγραμμα σπουδών.  Αν οι υποψήφιοι αιτούνται θέση σε 

πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από την 

Αγγλική  τότε πρέπει να έχουν πιστοποιητικό της συγκεκριμένης ξένης 

γλώσσας.  

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις, σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελούν μέρος της 

διαδικασίας επιλογής και εισαγωγής φοιτητών π.χ. στα Πανεπιστήμια 

Εφαρμοσμένων Επιστημών (UAS).  Επίσης για κάποια προγράμματα 

σπουδών χρειάζεται εισαγωγική εξέταση ή/και επιτυχία σε συνέντευξη.  

Οι εισαγωγικές εξετάσεις αφορούν συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και η 

επιτυχής ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης αποτελεί ουσιαστικό μέρος 

της διαδικασίας για την επιλογή του υποψηφίου. Πολλά UAS 

συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διεξαγωγή των εισαγωγικών 

εξετάσεων. Ως συνεπακόλουθο, μια εισαγωγική εξέταση που 

ολοκληρώνεται σε ένα UAS, γίνεται δεκτή από άλλο συνεργαζόμενο 

πρόγραμμα UAS και δεν απαιτείται η επανεξέταση του υποψηφίου. 

Ορισμένα UAS διοργανώνουν εισαγωγικές εξετάσεις στο εξωτερικό και 

άλλα, μόνο στη Φινλανδία.  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ορισμένα 

Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (UAS), απαιτούν την επιτυχή 

ολοκλήρωση μίας Εργασίας, προκειμένου οι υποψήφιοι να έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις  

 Για  σπουδές όπως Ιατρική, Παραϊατρικοί Κλάδοι, Τεχνολογικές 

Επιστήμες, Καλές Τέχνες, Μουσική και Αρχιτεκτονική πιθανόν να 

χρειασθούν επιπρόσθετα προσόντα (π.χ. πιθανό οι υποψήφιοι να 

κληθούν σε ακρόαση ή να παρουσιάσουν Φάκελο Εργασίας/Επιτυχιών 

(Portfolio).   
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  Κάποια προγράμματα σπουδών δέχονται τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων Scholastic Aptitude Test (SAT) ή άλλα διεθνώς αποδεκτά 

Τεστ Ικανοτήτων ,ως μία από τις μεθόδους επιλογής για τα Προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών. 

Οι υποψήφιοι προτρέπονται να ελέγχουν τα συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής 

για κάθε πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρει.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Yπάρχουν δύο τρόποι υποβολής αιτήσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της 

Φινλανδίας: (α) Κοινή Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας Studyinfo.fi ή (β) Αίτηση 

απευθείας στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  

(α) Κοινή Αίτηση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από ένα Κεντρικό Φορέα 

Συγκέντρωσης Αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας www.studyinfo.fi  Σημειώνεται 

ότι το Studyinfo δεν είναι υπεύθυνο για την επιλογή υποψήφιων φοιτητών. Η 

διαχείριση των αιτήσεων και η επιλογή των φοιτητών, πραγματοποιείται από το 

κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι υποψήφιοι έχουν 

τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για έως και 6 προγράμματα σπουδών, 

χρησιμοποιώντας το κοινό διαδικτυακό έντυπο υποβολής αιτήσεων.  Αυτές οι 

6 επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα σπουδών από ένα ή 

περισσότερα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Υπάρχουν 3 φάσεις / περίοδοι υποβολής των αιτήσεων ανάλογα με τη γλώσσα 

διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα: 

1η φάση/περίοδος, Φθινοπωρινό Εξάμηνο: Αφορά τα προγράμματα σπουδών 

στην Αγγλική. Σε αυτή την περίοδο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τη 

σειρά προτίμησης των προγραμμάτων σπουδών που τους ενδιαφέρουν. Με 

βάση τη δήλωση προτίμησής τους, αλλά και τη γενική διαθεσιμότητα των 

θέσεων, προσφέρεται μόνο μια θέση στους υποψηφίους  Παράλληλα, ο 

υποψήφιος μπορεί να παραμένει σε σχετική λίστα αναμονής, για πιθανή 

«καλύτερη» ικανοποίηση της επιλογής του.  

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό εξάμηνο είναι συνήθως 

αρχές Σεπτεμβρίου. 

2η φάση/περίοδος, Εαρινό Εξάμηνο: Αφορά τα προγράμματα σπουδών στην 

Αγγλική, αλλά και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο 

Πανεπιστήμιο Τεχνών και στο πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Τάμπερε.  Στη συγκεκριμένη περίοδο, δεν επιβάλλεται να 

δηλωθεί η σειρά προτίμησης των προγραμμάτων σπουδών ανάμεσα στα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και οι υποψήφιοι 

http://www.studyinfo.fi/
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επιλέγουν το πρόγραμμα σπουδών βάσει των θετικών απαντήσεων που 

λαμβάνουν. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι συνήθως αρχές Ιανουαρίου. 

3η φάση/περίοδος, Εαρινό Εξάμηνο: Αφορά τα προγράμματα σπουδών στη 

Φινλανδική /Σουηδική γλώσσα. Η περίοδος εγγραφής είναι συνήθως αρχές με 

μέσα Μαρτίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.studyinfo.fi. 

(β) Αίτηση απευθείας στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Μέσω της συγκεκριμένης 

διαδικασίας, και  ανάλογα με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι υποψήφιοι ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα 

υποβολής ξεχωριστών αιτήσεων, για κάθε πρόγραμμα σπουδών σε ένα 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή υποβολή μίας αίτησης, για πολλά προγράμματα 

σπουδών που προσφέρονται από το ίδιο το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  Γενικότερα, 

η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω του ιστότοπου του Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος ή μέσω της ιστοσελίδας www.studyinfo.fi.  Οι περίοδοι υποβολής 

αιτήσεων ποικίλλουν ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και ως εκ τούτου, 

προτρέπονται οι υποψήφιοι όπως ελέγχουν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων 

που τους ενδιαφέρουν για περισσότερες πληροφορίες. 

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενημερώνουν τους αιτούντες για τα αποτελέσματα 

των ξεχωριστών αιτήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω 

ταχυδρομείου. Τα αποτελέσματα της εισαγωγής δημοσιεύονται επίσης μέσω 

της  υπηρεσίας My Studyinfo. Οι ημερομηνίες ενημέρωσης υποψηφίων για τα 

αποτελέσματα των ξεχωριστών αιτήσεων, ποικίλλουν μεταξύ των 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να αποδεχτούν 

την προσφορά θέσης έως την καθορισμένη προθεσμία, διαφορετικά θα χάσουν 

τη δυνατότητα φοίτησής τους στον συγκεκριμένο κλάδο.  Οι υποψήφιοι 

μπορούν να αποδεχτούν μόνο μια θέση, ακόμη και αν λάβουν πολλές 

προσφορές. 

Εκτός από την επιβεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα  σπουδών, οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν και την εγγραφή τους στο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα της επιλογής τους.  Τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για 

εγγραφή, ενδέχεται να διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.   
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Φιλανδία είναι δωρεάν 

για τους Ευρωπαίους πολίτες.   

 

Τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (UAS) 

προσφέρουν ελάχιστες υποτροφίες για Ευρωπαίους φοιτητές, αφού αυτοί δεν 

καταβάλλουν δίδακτρα.  

Για Διδακτορικές σπουδές, η Φινλανδική Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης 

(EDUFI) προσφέρει κάποιες υποτροφίες. Το EDUFI Fellowship μπορεί να 

προσφέρει υποτροφία και σε Ευρωπαίους φοιτητές. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.studyinfinland.fi/scholarships 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Τα περισσότερα Πανεπιστήμια στη Φινλανδία συνεργάζονται με Οργανισμούς 

που παρέχουν σπίτια, διαμερίσματα, με ή χωρίς συγκατοίκηση, σε σχετικά 

χαμηλές τιμές.  Στον ιστότοπο https://www.soa.fi/en/soa-ry.html υπάρχουν οι 

κατά τόπους Οργανισμοί καθώς και πληροφορίες για αναζήτηση κατοικίας.  

Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για μονόκλινο δωμάτιο σε κοινόχρηστο διαμέρισμα 

φοιτητών, κυμαίνεται από περίπου 160 εώς 380 Ευρώ. Διατίθενται επίσης 

μονόκλινα δωμάτια σε οικογενειακό διαμέρισμα  ή διαμέρισμα του ενός 

υπνοδωματίου με ενδεχομένως υψηλότερο κόστος και λίστες αναμονής.  Οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να αναζητήσουν ενοικιαζόμενα 

διαμερίσματα/δωμάτια στην ανοιχτή αγορά ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.  

Τα διαμερίσματα που προσφέρονται μέσω της ανοικτής αγοράς τείνουν να είναι 

πιο ακριβά από αυτά που διατίθενται μέσω ιδρυμάτων στέγασης φοιτητών.  Τα 

ετήσια έξοδα διαβίωσης για φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, 

διαμονής, κ.λπ.) κυμαίνονται γύρω στα 12.000 Ευρώ, ανάλογα με τον τόπο 

διαμονής και τις προσωπικές συνήθειες διαβίωσης.  Το κόστος διαβίωσης είναι 

συνήθως υψηλότερο στις μεγαλύτερες πόλεις (π.χ. Ελσίνκι και Τάμπερε) παρά 

στις μικρότερες (π.χ. Lappeenranta και  Oulu), όπου το κόστος ζωής είναι πιο 

προσιτό για τους φοιτητές.   

Επιπλέον, οι φοιτητές Πανεπιστημίου υποχρεούνται να πληρώνουν ένα ετήσιο 

τέλος συμμετοχής στην Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου, το οποίο 

κυμαίνεται περίπου στα 80 - 100 Ευρώ.  Υπάρχουν αντίστοιχες Φοιτητικές 

Ενώσεις σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (UAS), αλλά η 

https://www.studyinfinland.fi/scholarships
https://www.soa.fi/en/soa-ry.html


Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
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συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική.  Με τη συμμετοχή στην τοπική 

Φοιτητική Ένωση, οι φοιτητές γίνονται κάτοχοι μίας φοιτητικής κάρτας, η οποία 

δίνει τη δυνατότητα έκπτωσης σε μέρη όπως φοιτητικά εστιατόρια και δημόσιες 

συγκοινωνίες. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

 www.studyinfinland.fi  

 www.studyinfo.fi 

 https://finnips.fi/en/home/  

 http://www.finland.org.cy  

 www.migri.fi 

 https://www.kela.fi/web/en/students-quick-guide 

 https://www.soa.fi/en/home.html 

 https://www.yths.fi/en/frontpage 

 

 

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, 12/5/2021 

 

 

 

http://www.studyinfo.fi/
http://www.migri.fi/
https://www.kela.fi/web/en/students-quick-guide
https://www.soa.fi/en/home.html

