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ΛΕΤΟΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δημοκρατία της Λετονίας είναι χώρα στην περιοχή της Βαλτικής στη Βόρεια Ευρώπη και είναι 
μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Συνορεύει με την Εσθονία, τη Ρωσία τη Λευκορωσία και 
τη Λιθουανία. Έχει πληθυσμό 1.9 εκατομμύρια. Επίσημη γλώσσα είναι η Λετονική. 

Το 45% της χώρας καλύπτεται από δάση, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο πράσινες 
χώρες της Ευρώπης. 

Η χώρα διαθέτει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με αφθονία προγραμμάτων σπουδών.  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα Πανεπιστήμια στη Λετονία διαθέτουν 2 είδη προγραμμάτων σπουδών, τα Ακαδημαϊκά και τα 
Επαγγελματικά, τόσο σε Προπτυχιακό, όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.  Προσφέρεται επίσης 
πληθώρα προγραμμάτων Διδακτορικού επιπέδου. 

Η διάρκεια σπουδών για Πτυχίο με πλήρη φοίτηση είναι 3-4 έτη  για τα Μεταπτυχιακά 1-2 έτη 
ανάλογα με το πρόγραμμα. Η διάρκεια απόκτησης Διδακτορικού τίτλου είναι 3-4 χρόνια. 

Αρκετά προγράμματα σπουδών προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. 

Το ακαδημαϊκό έτος (2 εξάμηνα) αρχίζει τον Σεπτέμβριο και διαρκεί μέχρι και τον Αύγουστο, 
ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λετονίας έχει επιλέξει και συμπεριλάβει στην επίσημη 
ιστοσελίδα των σπουδών στη Λετονία (http://www.studyinlatvia.lv) προγράμματα σπουδών με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε ευρωπαϊκή γλώσσα διδασκαλίας 

 Το πρόγραμμα σπουδών έχει αξιολογηθεί για τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια 
σπουδών που είναι τα 6 χρόνια 

 Στο πρόγραμμα σπουδών φοιτούν ήδη διεθνείς φοιτητές του 
 

http://www.studyinlatvia.lv/
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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 τα ακόλουθα: 

 Αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο Απολυτήριο σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Προπτυχιακές σπουδές)  και Πτυχίο / Δίπλωμα / Πιστοποιητικό από το προηγούμενο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του αιτητή  
( Μεταπτυχιακές σπουδές) 

  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 διδασκόμενα 
μαθήματα και βαθμολογίες προηγούμενων ετών, ειδικές εξετάσεις εισδοχής, διαδικτυακές 
συνεντεύξεις, κ.ά.  

Για τα λεπτομερή κριτήρια εισδοχής σε κάθε Πανεπιστήμιο, οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να 
επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία εισδοχής μέσω των ιστοσελίδων των Πανεπιστημίων ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαφορετική για κάθε Πανεπιστήμιο της Λετονίας.  

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο αρχίζει συνήθως τον Μάρτιο και 
επεκτείνεται μέχρι τον Ιούλιο/Αύγουστο.  Οι αιτήσεις για το Εαρινό Εξάμηνο υποβάλλονται 
συνήθως μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.  

Οι ημερομηνίες διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών  αλλά και τη χώρα προέλευσης 
του αιτητή, για αυτό και προτρέπονται οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες των 
Πανεπιστημίων που τους ενδιαφέρουν. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται απευθείας στα γραφεία εισδοχής των Πανεπιστημίων τα οποία 
ακολουθούν τη δική τους διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα ποικίλλουν ανάλογα με το πρόγραμμα και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 1.600 και 4.000 Ευρώ ανά έτος, για προγράμματα διάρκειας 3-4 
ετών. Σπουδές όπως η Ιατρική  και η Οδοντιατρική μπορεί να έχουν κόστος από 7.000 έως και 
15.000 Ευρώ ανά έτος. 

Ενδεικτικά δίδακτρα ανά έτος και κλάδο σπουδών: 
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Τομείς Υγείας/Ιατρικά/Παραϊατρικά - Health Care & Medicine           €8.000–€15.000 

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Business Administration & Management   €2.000–€6.000 

Μηχανολογία/Ηλεκτρολογία -Engineering              €2.700–€3.500 

 Πληροφορική - Computer Science                     €1.800– €3.800          

   

Το κράτος προσφέρει υποτροφίες προς πολίτες άλλων χωρών για σπουδές και έρευνα στη 
Λετονία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου  και 1ης Μαρτίου.  

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες στους πιο κάτω συνδέσμους: 

http://viaa.gov.lv/eng/ 

http://www.studyinlatvia.lv/scholarships_studies 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Αρκετά Πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες για διεθνείς φοιτητές καθώς και υπηρεσίες 
βοήθειας εξεύρεσης τόπου διαμονής εκτός Πανεπιστημίου. Το κόστος διαμονής διαφέρει ανά 
περιοχή, Πανεπιστήμιο και τύπο διαμονής . Γενικά το κόστος κυμαίνεται σε €80-€150 μηνιαίως 
για τις εστίες και €200-€500 για διαμερίσματα. 

Το κόστος διαβίωσης στη Λετονία διαφέρει ανά περιοχή αλλά θεωρείται χαμηλό σε σχέση με 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Υπολογίζεται στα €450-€700 μηνιαίως για κάθε φοιτητή.  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

http://www.studyinlatvia.lv 

 

 

 

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 

 

http://viaa.gov.lv/eng/
http://www.studyinlatvia.lv/scholarships_studies

