
 
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 

 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Λουξεμβούργο είναι κράτος στη δυτική Ευρώπη που βρίσκεται ανάμεσα στο Βέλγιο, τη 
Γερμανία και τη Γαλλία. 

Η πρωτεύουσά του, η Πόλη του Λουξεμβούργου, είναι μια από τις τρεις επίσημες πρωτεύουσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) μαζί με τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Επίσης είναι η έδρα 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με πληθυσμό  περίπου 600,000. Διαθέτει ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
οικονομία με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά και κουλτούρα. 

Διαθέτει επίσης υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.  

To Λουξεμβούργο έχει 3 επίσημες γλώσσες, τη Γαλλική, τη Γερμανική και τη Λουξεμβουργιανή. 
Οι περισσότεροι κάτοικοι του Λουξεμβούργου μιλούν και την Αγγλική γλώσσα.  

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  στο Λουξεμβούργο παρέχει πτυχία Bachelor, Master και Ph.D. σε 
πολλούς τομείς όπως η Ιατρική, η Νομική, οι Γλώσσες, η Ψυχολογία, η Παιδεία, η Οικονομία, η 
Επιστήμη των Υπολογιστών, οι Κοινωνικές Επιστήμες κ.ά.  

Τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται συνήθως τριγλωσσικά, με συνδυασμούς γλωσσών 
όπως Γαλλική-Αγγλική, Γαλλική-Γερμανική και Αγγλική-Γερμανική.  Κάποια Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και σχολές προσφέρουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών με γλώσσα 
διδασκαλίας μόνο την Αγγλική.   

Επίσης σε κάποια Ιδρύματα προσφέρονται προπαρασκευαστικά προγράμματα (pre-bachelor 
foundation courses) για προετοιμασία εισδοχής σε προγράμματά σπουδών για Πτυχίο Bachelor 
όπως η Φυσιοθεραπεία, oι Αθλητικές Επιστήμες κ.ά.   

Οι σπουδές κάθε πανεπιστημιακού έτους διαρκούν από τον Οκτώβριο έως τις αρχές του Ιουλίου. 
 
Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη γνώση ξένων γλωσσών και στην κινητικότητα των φοιτητών για 
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αυτό και αρκετά ιδρύματα απαιτούν οι φοιτητές  των Προπτυχιακών σπουδών να φοιτήσουν για 
ένα εξάμηνο σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό.  

Η Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του 
Λουξεμβούργου που δημιουργήθηκε το 2003. Στο Ίδρυμα αυτό συγχωνεύθηκαν το Centre 
Universitaire de Luxembourg (Πανεπιστημιακό Κέντρο Λουξεμβούργου), το Institut Supérieur de 
Technologie (Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο), το Institut supérieur d' etudes et de recherches 
pédagogiques (Ανώτατο Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Σπουδών - Ερευνών) και το Institut d' études 
éducatives et sociales (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Σπουδών). 

Η διάρκεια σπουδών για Πτυχίο (Bachelor) με πλήρη φοίτηση είναι συνήθως 3-4 έτη και για τα 
Μεταπτυχιακά (Masters) 2 έτη ανάλογα με το πρόγραμμα. Η διάρκεια απόκτησης Διδακτορικού 
τίτλου είναι 3-4 έτη. 

Σε αρκετούς τομείς  παρέχεται ένας πρώτος κύκλος βασικών σπουδών διάρκειας 1-2 έτη 
λαμβάνοντας τα ακόλουθα  πιστοποιητικά ή διπλώματα: 

 Certificat d' Études Scientifiques: 1 χρόνος σπουδών σε Ιατρική - Φαρμακευτική 
 Certificat d' Études Literaires et de Sciences humaines: 2 χρόνια σπουδών στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Γλώσσες. 
 Certificat d' Études Economiques: 2 χρόνια σπουδών στα Οικονομικά. 

Σε αυτή την περίπτωση για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor), οι φοιτητές συνεχίζουν τις 
σπουδές τους σε άλλο κράτος όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Γαλλία το οποίο έχει παρόμοιο 
σύστημα σπουδών και ίδιους τίτλους στα πτυχία τους.  

Επιπλέον απονέμονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά και Διπλώματα: 

 Diplôme d'Ingénieur Industriel: 4 χρόνια σπουδών για σπουδές σε Τεχνολογικούς 
κλάδους 

 Certificat d' Études pedagogiques και Diplôme d' Éducateur gradué: 3χρόνια σπουδών 
για σπουδές στα Παιδαγωγικά 

Για Μεταπτυχιακές σπουδές  σε τομείς όπως η Νομική, Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκές σπουδές και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, απονέμονται οι τίτλοι: 

DESS (Diplôme d' Études Superieurs Specialisées)  / Master 

Εκτός από την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο υπάρχει και η Διετής 
Επαγγελματική Εκπαίδευση που οδηγεί στην απονομή Ανώτερου Διπλώματος Τεχνικού BTS 
(Brevet de technicien supérieur). 
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Στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπάρχουν Ιδρύματα που εξειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους τομείς όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Υγεία και Αθλητισμός. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα 
σπουδών. 

Τα βασικά απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής είναι το Απολυτήριο σχολείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και η πιστοποίηση καλής γνώσης της γλώσσας ή των γλωσσών διδασκαλίας. Οι 
απαιτήσεις για το επίπεδο γλώσσας διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και πρόγραμμα 
σπουδών (διαφορετικά είδη εξετάσεων και διαφορετική απαιτούμενη βαθμολογία).  

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται ειδική εξέταση για τη γνώση ξένων γλωσσών.  

Επιπλέον, ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών τα κριτήρια 
εισδοχής δύναται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες βαθμολογίες σε σχετικά με τις σπουδές 
μαθήματα, συνέντευξη υποψηφίου κ.ά.  

Για τη φοίτηση σε Μεταπτυχιακές σπουδές απαιτείται συνήθως  Πτυχίο βασικών σπουδών 
αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για τις γλώσσες 
διδασκαλίας αρκετά Ιδρύματα προσφέρουν ειδικά μαθήματα (language courses). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής των υποψηφίων. 

ΟΙ προθεσμίες διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και πρόγραμμα σπουδών.   

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα διαφέρουν ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών. 

Στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν υπάρχουν δίδακτρα για Προπτυχιακές σπουδές. Για 
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα δίδακτρα κυμαίνονται από €400 - €800 ετησίως.  

Για Ιδιωτικές Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων τα δίδακτρα συνήθως κυμαίνονται μεταξύ €4.000-
€5.000 ετησίως αλλά μπορεί να φθάσουν και μέχρι τις 17.000 Ευρώ.  

Το κράτος προσφέρει οικονομική βοήθεια (φοιτητικές χορηγίες και δάνεια) σε φοιτητές που 
πληρούν διάφορα κριτήρια .  

Παρέχονται επίσης κρατικές υποτροφίες σε φοιτητές για την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων σπουδών τους, καθώς και για την εφαρμογή έρευνας σε διάφορους τομείς. 
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Το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μπορεί να προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές με υψηλές 
βαθμολογίες. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων και στους συνδέσμους:  

https://cedies.public.lu/fr/obtenir-aide-financiere/bourse-pret.html  

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/etudes-superieures/aides-
logement/aide-financiere.html 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Κάποια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται 
μεταξύ €300-€500 (για φοιτητικό δωμάτιο σε εστίες). Για όσους επιθυμούν να μείνουν σε δικό 
τους χώρο η ενοικίαση διαμερίσματος αυξάνει σημαντικά τα έξοδα διαμονής τους. 
 
Το κόστος διαβίωσης στο Λουξεμβούργο είναι υψηλό σε σχέση με κάποιες άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες. Υπολογίζεται μεταξύ 800 και 1.200 Ευρώ μηνιαίως για κάθε φοιτητή. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://mesr.gouvernement.lu/en.html 

 

 

 

 

 

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 


