
                               

                                                       ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Καναδάς είναι μια χώρα που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Βόρειας 

Αμερικής. Οι δέκα επαρχίες και οι τρείς περιοχές του, εκτείνονται από τον 

Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό και βόρεια προς τον Αρκτικό Ωκεανό, καλύπτοντας 

9,98 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθιστώντας τον, τη δεύτερη 

μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε συνολική έκταση. Έχει πληθυσμό 37.6 

εκατομμύρια και οι επίσημες γλώσσες είναι η Αγγλική και η Γαλλική. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά αποτελείται από 230 και  

πλέον Πανεπιστήμια και Κολέγια, Δημόσια και Ιδιωτικά. Οι γλώσσες 

διδασκαλίας είναι η Αγγλική και η Γαλλική.  

Τα Πτυχία προσφέρονται σε τρία διαδοχικά επίπεδα, Πτυχίο (Bachelor)  

Μεταπτυχιακό (Masters)  και Διδακτορικό (PhD). Οι ιστοσελίδες των Καναδικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι οι καταλληλότερες πηγές πληροφοριών, 

σχετικά με τους κλάδους και τα προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται 

από το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.    Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα www.educanada.ca  

Για την απόκτηση Προπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 3 ή 4 έτη πλήρους 

φοίτησης, ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών. 

Για Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master), απαιτούνται συνήθως 2 έτη 

σπουδών και για Διδακτορικά (PhD), 3 – 5 έτη.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το καλό 

επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, ανάλογα με τη γλώσσα 

διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών, αποτελούν τις  βασικές απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε Προπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

(Bachelor). 

http://www.educanada.ca/


Συγκεκριμένα, η εισδοχή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Καναδά, γίνεται 

συνήθως με βάση τα εξής ακαδημαϊκά προσόντα:  Απολυτήριο  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αποδεκτή βαθμολογία, GCSE’s ή 

Baccalaureate. Σε προγράμματα σπουδών με αυξημένο ανταγωνισμό, 

απαιτείται ψηλή βαθμολογία σε μαθήματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών. Πιθανόν να απαιτηθούν επιπρόσθετα προσόντα για 

σπουδές όπως πχ. Ιατρική, Παραϊατρικοί Κλάδοι, Τεχνολογικές Επιστήμες, 

Μουσική και Αρχιτεκτονική. 

Ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενδέχεται να απαιτήσουν SATs, TOEFL ή 

GCSE στην Αγγλική γλώσσα.  

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται  τα κριτήρια της γλώσσας, ένας φοιτητής 
μπορεί ως εναλλακτική λύση, να αρχίσει τις σπουδές του στον Καναδά, με την 
εκμάθηση της γλώσσας σε ένα Καναδικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  
 

Για Μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του 

πρώτου Πτυχίου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Ο κάθε υποψήφιος φοιτητής, πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτησή του, πλήρη 
ακαδημαϊκά πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων 
βαθμολογιών του σχολικού έτους, και όπου απαιτείται, τις βαθμολογίες 
εξετάσεων της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να 
ζητηθεί  από ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μία επιστολή Πρόθεσης 
Σπουδών (Letter of Intent /Personal Statement) και κάποιες συστατικές 
επιστολές. 
 
Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση απευθείας στο Πανεπιστήμιο/Κολέγιο και 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις σε όσα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα 
επιθυμούν. Η συνήθης διαδικασία και καθορισμένη χρονική περίοδος 
υποβολής αιτήσεων, είναι το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο. Ενδέχεται κάποια 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, να έχουν διαφορετικές ημερομηνίες εισδοχής, γι’ αυτό 
και συστήνεται η απευθείας επικοινωνία με το κάθε Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα 
ξεχωριστά.  
 
 Όταν ένας υποψήφιος λάβει επιστολή από ένα Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα για 
προσφορά θέσης χωρίς όρους, θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
έγγραφα για να εισέλθει στον Καναδά και να αρχίσει τις σπουδές του το 
συντομότερο δυνατό. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αίτηση για φοιτητική βίζα 
(Student Permit), από την αρμόδια Υπηρεσία της Πρεσβείας του Καναδά στη 
Ρώμη, (International Visa Offices, Visa Application Centre  (VAC)).  
 
Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-
ircc/offices/international-visa-offices/rome.html 
 
 
 



ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 
Τα δίδακτρα καθορίζονται από τα ίδια τα Eκπαιδευτικά Ιδρύματα και μπορούν 
να συμψηφιστούν με υποτροφίες, θέσεις εργασίας για έρευνα ή επιχορηγήσεις 
διδασκαλίας. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.educanada.ca/programs-programmes/education_cost-
cout_education.aspx?lang=eng     
 
Ενδεικτικά σημειώνεται  ότι το ποσό που καταβάλλει ένας φοιτητής για τα 
δίδακτρα του μπορεί να κυμαίνεται από 2000 μέχρι και 25000 Δολάρια Καναδά. 
  
Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα www.educanada.ca  
 
Για υποτροφίες, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα που τους ενδιαφέρει ή στον ακόλουθο σύνδεσμοꓽ 
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-
canada-sep-etudes-au-canada-pct.aspx?lang=eng 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
 
Συνήθως, οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση 
στέγης. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν στην αρχική τους αίτηση το 
ενδιαφέρον τους για διαμονή σε φοιτητική εστία.  
 
Το ετήσιο κόστος διδάκτρων και διαμονής για φοιτητές Πανεπιστημίων 

κυμαίνεται μεταξύ 13.000 ‐ 33.000 Ευρώ (17.000 - 44.000 δολάρια Καναδά). 
Το ετήσιο κόστος διδάκτρων και διαμονής για φοιτητές Κολεγίων κυμαίνεται 
μεταξύ 10.000  και 24.000 Ευρώ (13.000 και 32.000 δολάρια Καναδά). 
  
Ο Καναδάς προσφέρει τη δυνατότητα στους διεθνείς  φοιτητές να εργάζονται 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και μετά την αποφοίτησή τους. Οι 
διεθνείς φοιτητές επιτρέπεται να εργάζονται μέσα ή έξω από την 
Πανεπιστημιούπολη έως και 20 ώρες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή έως 
και 40 ώρες εβδομαδιαίως? κατά τη διάρκεια ακαδημαϊκών διακοπών. 
 
Οι απόφοιτοι Καναδικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μπορούν να εργαστούν 
στον Καναδά έως και 3 έτη, με άδεια εργασίας και ανάλογα με την διάρκεια των 
σπουδών τους.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδαꓽ  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-
canada.html 
 
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
 
https://www.educanada.ca/index.aspx?lang=eng 
 
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/index.aspx?lang=eng 
 
 
 

https://www.educanada.ca/programs-programmes/education_cost-cout_education.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/programs-programmes/education_cost-cout_education.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/index.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/index.aspx?lang=eng


Προξενείο του Καναδά. 
Θεμ. Δέρβη 15, 1066 Λευκωσία 
Τ +357 22775508,   info@consulcanada.com.cy 
 
 
 
 
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, 30/03/2021 

 


