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ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ολλανδία βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Έχει 
πληθυσμό 17,1 εκατομμύρια και συνορεύει με το Βέλγιο και τη Γερμανία. 

Είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, με ανοικτή οικονομία, υψηλή παραγωγικότητα εργασίας και υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης. 

Η Ολλανδική κοινωνία είναι φιλελεύθερη και ανοικτή σε άλλους πολιτισμούς. Η επίσημη γλώσσα 
είναι η Ολλανδική αλλά οι περισσότεροι Ολλανδοί μιλούν και την Αγγλική. 

Η συγκεκριμένη χώρα φιλοξενεί πάνω από 120,000 διεθνείς φοιτητές κάθε χρόνο, από 160 
διαφορετικές χώρες.  

Διαθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Στην Ολλανδία υπάρχουν 41 Πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν Προγράμματα 
Εφαρμοσμένων Επιστημών (Universities of Applied Sciences) και 14 Ερευνητικά Πανεπιστήμια 
(Research Universities).  Προσφέρονται πέραν των 2000 προγραμμάτων σπουδών με γλώσσα 
διδασκαλίας την Αγγλική, σε διάφορα Πανεπιστήμια.  Επιπρόσθετα, υπάρχουν κέντρα γλωσσών 
για την Ολλανδική και την Αγγλική γλώσσα. Για περαιτέρω πληροφορίες καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα ίδια τα  Πανεπιστήμια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Τα κριτήρια εισδοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ολλανδίας ποικίλλουν ανάλογα με το 
Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρει τον κάθε υποψήφιο.  Τα περισσότερα 
προγράμματα απαιτούν εξέταση στην Αγγλική γλώσσα. 

Κάποιες Σχολές ζητούν επιπλέον από τους υποψήφιους να παρακαθίσουν σε συγκεκριμένες 
εξετάσεις σε θέματα σχετικά με τον κλάδο σπουδών. 
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Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, απαιτείται η επιλογή  συγκεκριμένων μαθημάτων στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν πληρούν τα κριτήρια εισδοχής σε πρόγραμμα 
σπουδών Προπτυχιακού επιπέδου, προσφέρονται ειδικά προπαρασκευαστικά προγράμματα 
(foundation courses) από  ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι 
να επικοινωνούν με τα γραφεία αιτήσεων εισδοχής του κάθε Πανεπιστημίου.  

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα για τις Προπτυχιακές σπουδές: 

Ιατρική. Στην Ιατρική, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων που προσφέρονται και του 
μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα κλήρωσης.  Ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων μπορεί να δοθεί απευθείας από το 
Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένους φοιτητές (π.χ. σε μαθητές με υψηλές βαθμολογίες).  Τα 
υποχρεωτικά μαθήματα για την Ιατρική είναι τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.   

Παραϊατρικά Επαγγέλματα. Όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών για τα Παραϊατρικά 
Επαγγέλματα, τα κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος σπουδών.  Για 
παράδειγμα, για τη Φυσιοθεραπεία τα κριτήρια εισδοχής συμπεριλαμβάνουν Απολυτήριο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την εξέταση IELTS Αγγλικής γλώσσας με ελάχιστο βαθμό 
επιτυχίας 6.0. 

Τεχνολογικές Επιστήμες. Τα κριτήρια εισδοχής περιλαμβάνουν Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μαθήματα Κατεύθυνσης τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τα Αγγλικά. Για την 
Αρχιτεκτονική ζητείται και Portfolio. 

Καλές Τέχνες.  Απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής είναι η Αγγλική γλώσσα και το Portfolio ή η 
εκπόνηση εργασιών οι οποίες καθορίζονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Μουσική.   Στα κριτήρια εισδοχής συμπεριλαμβάνονται η Αγγλική γλώσσα και η Ακρόαση 
(Αudition) υποψηφίων. 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές: 

Όσον αφορά στις Μεταπτυχιακές σπουδές, στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια 
εισδοχής,  κάποια Πανεπιστήμια προσφέρουν ειδικά προγράμματα (pre-master courses) 
προετοιμασίας για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να 
επικοινωνούν απευθείας με τα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Σε κάθε ιστοσελίδα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπάρχει ένας σύνδεσμος για αιτήσεις.  Οι 
υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για προγράμματα Πτυχιακά ή Μεταπτυχιακά 
μέσω του Studielink (Κεντρική Υπηρεσία Επεξεργασίας Αιτήσεων), όπου η όλη διαδικασία και 
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τα χρονικά πλαίσια επεξηγούνται (www.studielink.nl).  Παρά το γεγονός ότι τα χρονικά πλαίσια 
δεν είναι τα ίδια, τις περισσότερες  φορές η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την 1η Μαΐου.  Για 
κλάδους όπως η Ιατρική και άλλα προγράμματα σπουδών με υψηλή ζήτηση και περιορισμένες 
θέσεις (Numerus Fixus-NP), η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων μπορεί να λήγει πολύ νωρίτερα 
(μέχρι 15 Ιανουαρίου).  
Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται  να ξεκινήσουν τη διαδικασία τουλάχιστον μισό χρόνο πριν την 
έναρξη του εξαμήνου λόγω χρονοβόρων διαδικασών (π.χ. ετοιμασία/μετάφραση απαραίτητων 
εγγράφων). 
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Στη συγκεκριμένη χώρα το κράτος καθορίζει κάθε χρόνο το «νόμιμο δίδακτρο» το οποίο είναι το 
ίδιο για τα περισσότερα προγράμματα σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια. 

Τα δίδακτρα για φοιτητές από χώρες της Ε.Ε. κυμαίνονται στις €2.000 ανά έτος (με κάποιες 
εξαιρέσεις). Για τους πρωτοετείς φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020 το κόστος των 
διδάκτρων ορίστηκε στα €1.030, μόνο για το 1ο έτος  (μετά από ειδική απόφαση). Το “νόμιμο 
δίδακτρο” μπορεί να τροποποιηθεί ανά ακαδημαϊκή χρονιά.  

Τα πιο πάνω δίδακτρα ισχύουν για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, με 
κάποιες εξαιρέσεις. Για φοιτητές από χώρες εκτός Ε.Ε. τα δίδακτρα είναι ψηλότερα (ακριβείς 
πληροφορίες βρίσκονται στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων). 

Υπάρχουν κάποιες σχολές (π.χ. Liberal Arts Colleges και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια), τα οποία 
καθορίζουν υψηλότερα δίδακτρα (περίπου €4.000 ανά έτος).  

Το κράτος προσφέρει την ακόλουθη οικονομική βοήθεια σε φοιτητές που πληρούν διάφορα 
κριτήρια: 

1. Βασικό Δάνειο Διαβίωσης 
2. Συμπληρωματική Επιχορήγηση Διαβίωσης 
3. Συμπληρωματικό Δάνειο Διαβίωσης 
4. Δάνειο για τα Δίδακτρα (με λιγότερο από 1% επιτόκιο και μακροπρόθεσμη 

αποπληρωμή) 
Πληροφορίες για υποτροφίες και χορηγίες στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων και στους 
συνδέσμους :  www.duo.nl.,     www.studyinholland.nl/finances 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Κάποια Πανεπιστήμια στην Ολλανδία διαθέτουν εστίες ή/και προσφέρουν βοήθεια στους 
φοιτητές για εξεύρεση στέγης εκτός Πανεπιστημίου. Αρκετά συνεργάζονται με τις ενώσεις 
φορέων στέγασης και τοπικούς φοιτητικούς συλλόγους, για τη στέγαση διεθνών φοιτητών.   
Συνήθως οι φοιτητές ενοικιάζουν δωμάτιο ή διαμέρισμα στην πόλη.   

Το κόστος διαβίωσης κυμαίνεται στα €800 - €1.000 Ευρώ μηνιαίως (συμπεριλαμβανομένων της 
διαμονής, διατροφής ασφάλειας κτλ.).  Για τις μεγάλες πόλεις όπως το Άμστερνταμ, Ρόττερνταμ 
και  Ουτρέχτη, υπολογίζεται λίγο ψηλότερο το κόστος διαβίωσης. 

http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.studyinholland.nl/finances
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

www.studyinholland.nl 

http://www.studielink.nl/ 

Πρεσβεία Ολλανδίας: nic-ez@minbuza.nl 

 

 

 

 

 

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 16/10/20 
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