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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Λιθουανία βρίσκεται στη  Βόρεια Ευρώπη και είναι   μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 
Συνορεύει με τη Λετονία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία και τη Ρωσία και έχει πληθυσμό 2,8 
εκατομμύρια. Η επίσημη γλώσσα είναι η Λιθουανική αλλά αρκετοί Λιθουανοί κατέχουν  και την 
Αγγλική.  

ΤΡΙΤΟΒΑΒΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υπάρχουν δύο τύποι σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λιθουανία, τα Πανεπιστήμια και 
τα Κολέγια.   

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική αλλά 
υπάρχουν πάνω από 350 προγράμματα σπουδών όπου διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ       

Το κυριότερο κριτήριο εισδοχής για προγράμματα Προπτυχιακών σπουδών είναι το Απολυτήριο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάποια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  
πιθανόν όμως να απαιτούν πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.  

Μπορεί να υπάρξουν ειδικά κριτήρια π.χ. επιπρόσθετες εξετάσεις  για ορισμένα Προγράμματα 
Σπουδών όπως οι Τέχνες, η Μουσική και τα Παιδαγωγικά. Συγκεκριμένα, για σπουδές στη 
Μουσική ή στις Τέχνες οι υποψήφιοι φοιτητές παροτρύνονται να  κάνουν αίτηση για 
προκαταρτική αξιολόγηση που θα τους  δώσει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις 
εισδοχής. Οι υποψήφιοι για σπουδές στα Παιδαγωγικά πρέπει να περάσουν και την ειδική 
εξέταση, την ονομαζόμενη  Εξέταση Κινήτρων. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα πιο πάνω κριτήρια εισδοχής προσφέρονται 
προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses).  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει τη δική του διαδικασία αίτησης.  
Δεν υπάρχει αυστηρή προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο, όμως οι 
διεθνείς φοιτητές συστήνεται όπως κάνουν αίτηση το συντομότερο δυνατό.    
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ /ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Λιθουανία καθορίζονται από το κάθε Κολέγιο-
Πανεπιστήμιο ξεχωριστά ανάλογα με τον   κλάδο σπουδών και Ακαδημαϊκό  επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται ο κάθε φοιτητής.  
Το κόστος των σπουδών ανέρχεται σε ένα αρχικό μέσο  όρο   1.300 Ευρώ το χρόνο για 
Προπτυχιακές Σπουδές,  2.300 Ευρώ για Μεταπτυχιακές Σπουδές και 8.400 για Διδακτορικές 
σπουδές.  

Ευρωπαίοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Λιθουανία μπορούν να κάνουν αίτηση για σπουδές 
χρηματοδοτούμενες από το κράτος. 
Φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, λέκτορες και ερευνητές έχουν το δικαίωμα να 
κάνουν αίτηση  για υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να πάρουν 
υποτροφίες ʺκινήτρωνʺ λόγω της όλης ακαδημαϊκής επίδοσής τους στον κλάδο σπουδών τους.   

Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμοꓽ https://studyin.lt/scholarships/ 

ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
Τα περισσότερα Πανεπιστήμια παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές  να μένουν στην 
Πανεπιστημιούπολη. Ορισμένες φοιτητικές εστίες βρίσκονται κοντά στα Πανεπιστήμια και άλλες 
πιο μακριά. Επίσης υπάρχει  και η επιλογή των  ιδιωτικών φοιτητικών εστιών.  
Το κόστος διαβίωσης ποικίλλει ανάλογα με το κόστος διαμονής και των προσωπικών εξόδων 
του κάθε φοιτητή. 
Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας θα έχουν το δικαίωμα ιατρικής 
περίθαλψης σε περίπτωση δυστυχήματος. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουν ότι αυτή η Κάρτα 
δεν συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Ιδιωτικό τομέα.   
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

www.studyin.lt. 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗꓽ 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. 
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