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ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ιρλανδία βρίσκεται στη βορειοδυτική Ευρώπη, δυτικά από τη Μεγάλη Βρετανία. Αποτελεί 
ένα δημοφιλή προορισμό για τους διεθνείς φοιτητές γιατί προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα  καλύτερα παγκοσμίως.  

Η Ιρλανδία είναι μια μικρή, ασφαλής και εξαιρετικά φιλική χώρα που προσφέρει στους 
φοιτητές της μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η Αγγλική.  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ιρλανδία περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια,  τα Ινστιτούτα 
Τεχνολογίας, και τα Ιδιωτικά ανεξάρτητα Κολέγια καθώς και τις ιδιωτικές και ανεξάρτητες 
σχολές. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες περιλαμβάνουν 34 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία είναι 
αυτόνομα , αυτοδιοικούμενα και χρηματοδοτούνται από το κράτος. Αυτά προσφέρουν ένα 
ευρύ φάσμα προγραμμάτων τα οποία οδηγούν σε Πτυχίο Bachelor που έχει διάρκεια 3 ή 4 
έτη σπουδών. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως η Αρχιτεκτονική και η Κτηνιατρική που 
διαρκούν 5 έτη ενώ η Οδοντιατρική και η Ιατρική 6 έτη.  Επιπρόσθετα, προσφέρεται το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μaster διάρκειας 1 έως 3 έτη και το Διδακτορικό  Doctoral/ PhD. 
Επίσης υπάρχει μία σειρά από άλλα Τεχνικά ή Επαγγελματικά Διπλώματα διετούς η τριετούς 
φοίτησης σπουδών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:  
https://www.educationinireland.com/en/Where-can-I-study-/ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα κριτήρια εισδοχής ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  και 
προγραμμάτων σπουδών. Προτρέπονται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο 
της επιλογής τους για να ενημερώνονται για τα προσόντα και τη βαθμολογία που απαιτείται 
για εισδοχή.  

Τα βασικά απαιτούμενα προσόντα για εισαγωγή στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Ιρλανδία είναι το Απολυτήριο σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή  τα A/AS levels 
ή άλλα αντίστοιχα προσόντα, καθώς και η πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 
(IELTS, IGCSE, TOEFL κ.λ.π.). Πρέπει να σημειωθεί ότι για ορισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.educationinireland.com/en/Where-can-I-study-/
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Εκπαίδευσης και / ή για ορισμένους κλάδους σπουδών τα κριτήρια μπορεί να διαφέρουν τόσο 
από την άποψη των απαιτούμενων βαθμών όσο και από τις απαιτήσεις σε συγκεκριμένα 
μαθήματα. 
 
Η Ιρλανδία χρησιμοποιεί Μονάδες (points) ως ένα σύστημα βαθμολόγησης των προσόντων. 
Ο μέγιστος αριθμός Μονάδων που μπορεί να συγκεντρωθεί είναι 600. Το Απολυτήριο 
σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2010 και μετά μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι και 
με 500 Μονάδες (IPS).  
 

 
Πίνακας αντιστοίχισης Γενικού βαθμού Απολυτήριου με Μονάδες (IPS) 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:  
http://www2.cao.ie/downloads/documents/Guidelines-EU-EFTA.pdf 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Ο υποψήφιος φοιτητής απαιτείται να αποδείξει το 
επίπεδο επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα  υποβάλλοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά τα 
οποία θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης 
των σπουδών του.  

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια υπάρχουν πιστοποιημένα 
σχολεία γλωσσών που συνδέονται με ορισμένα από τα Πανεπιστήμια και προετοιμάζουν 
τους φοιτητές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  
 

 Dublin City University www.dcu.ie 

 University College Cork www.ucc.ie 

 National University of Ireland, Galway www.nuig.ie 

 University College Dublin www.ucd.ie  

 Trinity College Dublin www.tcd.ie 
 
https://www.educationinireland.com/en/What-can-I-study-/English-Language-
Courses/ 

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που δεν πληρούνται κάποια από τα κριτήρια εισδοχής ορισμένα 
Πανεπιστήμια προσφέρουν προπαρασκευαστικά προγράμματα (foundation courses)  που 
προετοιμάζουν ανάλογα τους υποψήφιους. 

 

 

 

http://www2.cao.ie/downloads/documents/Guidelines-EU-EFTA.pdf
http://www.dcu.ie/
http://www.ucc.ie/
http://www.nuig.ie/
http://www.ucd.ie/
http://www.tcd.ie/
https://www.educationinireland.com/en/What-can-I-study-/English-Language-Courses/
https://www.educationinireland.com/en/What-can-I-study-/English-Language-Courses/
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για εισαγωγή σε Πτυχιακές σπουδές σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, που είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), υποβάλλονται στο 
Central Applications Office (CAO).   

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τον Νοέμβριο  μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου και 
οι προσφορές θέσης γίνονται τον Αύγουστο. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της λίστας 
προτιμήσεων του υποψηφίου μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.  
 
Περισσότερες πληροφορίες στους πιο κάτω συνδέσμους:  
 
https://www.cao.ie/ 
https://www.educationinireland.com/en/How-do-I-apply-/ 
https://www.cao.ie/index.php?page=scoring&s=gce 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο σπουδών, το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την 
χώρα προέλευσης του φοιτητή (εντός ή εκτός Ε.Ε.). 
 
Οι Κύπριοι φοιτητές ως πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να επωφεληθούν από το Free Fees 
Initiative (www.studentfinance.ie) για επιχορήγηση των διδάκτρων τους. Κάθε φοιτητής 
υποχρεούται να καταβάλει φοιτητική εισφορά ύψους € 3.000 ετησίως για την κάλυψη της 
εγγραφής, εξόδων συμμετοχής στις εξετάσεις και διαφόρων άλλων φοιτητικών υπηρεσιών.  

 
Υπάρχουν πολλές υποτροφίες διαθέσιμες για διεθνείς φοιτητές από μια μεγάλη ποικιλία 
πηγών όπως η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, τα Ιρλανδικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλοι Οργανισμοί. Η διάθεση αυτών εναπόκειται  αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια 
των πιο πάνω Φορέων που καθορίζουν τα δικά τους κριτήρια επιλεξιμότητας. Συνιστάται 
στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν απευθείας με το Ίδρυμα ή τον Οργανισμό της 
επιλογής τους για να λάβουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
www.educationinireland.com/en/How-Do-I-Apply-/Tuition-Costs-Scholarships/ 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα φοιτητικών καταλυμάτων, όπως εστίες στην Πανεπιστημιούπολη, 
ανεξάρτητα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα Πανεπιστήμια και τα Κολέγια 
παρέχουν συνήθως λίστες στους φοιτητές με τα διαθέσιμα καταλύματα. 
Τα έξοδα διαβίωσης ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο καταλύματος. 
Υπολογίζεται περίπου 7.000-12.000 χιλιάδες Ευρώ ετησίως.  
Οι μαθητές της Ε.Ε. έχουν πρόσβαση στο Ιρλανδικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας. Η 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας διευκολύνει τους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης ενώ σπουδάζουν στο εξωτερικό.  
 
 

https://www.educationinireland.com/en/How-do-I-apply-/
https://www.cao.ie/index.php?page=scoring&s=gce
https://hea.ie/funding-governance-performance/funding/student-finance/course-fees/
https://hea.ie/funding-governance-performance/funding/student-finance/course-fees/
http://www.studentfinance.ie/
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Για περισσότερες λεπτομέρειες στους πιο κάτω συνδέσμους:  
https://www.educationinireland.com/en/Living-in-Ireland/Before-Arrival/Living-Costs/ 
 
https://ec.europa.eu/ireland/services/frequently-asked-questions-health_en#faq1 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

  

www.educationinireland.com  

www.cao.ie  

https://careersportal.ie/ 

 

 

 

 

 

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://ec.europa.eu/ireland/services/frequently-asked-questions-health_en#faq1
http://www.educationinireland.com/
http://www.cao.ie/
https://careersportal.ie/

