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                                                 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Πορτογαλία επίσημα γνωστή ως Πορτογαλική Δημοκρατία (πορτογαλικά: 

República Portuguesa), είναι μια χώρα της νότιας Ευρώπης στην Ιβηρική 

χερσόνησο, η  οποία συνορεύει με την Ισπανία και βρέχεται από τον Ατλαντικό 

Ωκεανό.  Είναι μία από τις παλαιότερες χώρες της Ευρώπης, είναι μέλος της 

ΕΕ και έχει πληθυσμό 10.3 εκατομμύρια. Επίσημη γλώσσα είναι η  

Πορτογαλική.  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην Πορτογαλία η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται από τα Πανεπιστήμια 

(Universidade), τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα (Instituto Politécnico), τις Ανώτατες 

Σχολές (Escola Superior) και τα Ανώτατα Ινστιτούτα (Instituto Superior). Στην 

χώρα υπάρχουν 20 Κρατικά και 8 Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται 

από το ένα Ίδρυμα στο άλλο. Οι μετακινήσεις είναι εφικτές μεταξύ Κρατικών και 

Ιδιωτικών Ιδρυμάτων. 

Τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, Ανώτατες Σχολές και Ανώτατα Ινστιτούτα παρέχουν 

θεωρητικές και πρακτικές επιστημονικές γνώσεις στους τομείς: Παιδαγωγική, 

Εφαρμοσμένες Τέχνες, Καλές Τέχνες, Εκπαίδευση Καθηγητών, Νοσηλευτική, 

Διοίκηση, Γεωργία, Δασοπονία και Μηχανολογία. 

Απονέμονται   οι ακόλουθοι τίτλοι: 

Bacheler/Liceniatura Πτυχία (Bachelor) βασικών σπουδών απονέμονται  από 

όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και  για την απόκτησή τους  απαιτείται 

η παρακολούθηση σπουδών διάρκειας τριών (3) χρόνων. Το Licencicitura 

απονέμεται μετά από σπουδές που διαρκούν συνήθως τέσσερα (4) χρόνια. 

Κάποια Προγράμματα Σπουδών  απονέμουν το ίδιο Πτυχίο μετά από 5-6 

χρόνια φοίτησης.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Mestecado:  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master) σε ένα ειδικό 

επιστημονικό πεδίο που απονέμουν κυρίως τα Πανεπιστήμια. Ο κύκλος 

σπουδών διαρκεί 1.5 - 2 χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και τη συγγραφή 

διπλωματικής εργασίας. 

Douctoramento: Διδακτορικός Τίτλος (PhD) που απονέμεται από τα 

Πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι των σπουδών 

Licenciado ή Mestre. 

Agregação: είναι ο ύψιστος τίτλος σπουδών, ο οποίος απονέμεται σε όσους 

είναι ήδη κάτοχοι Διδακτορικού Πτυχίου.  

Η γλώσσα διδασκαλίας για Προπτυχιακά προγράμματα είναι η Πορτογαλική. 

Υπάρχουν παράλληλα  πολλά προγράμματα σπουδών σε Μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό επίπεδο, τα οποία διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Για εισαγωγή στην  Ανώτατη Εκπαίδευση οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να  

διαθέτουν Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, πρέπει να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής Concurso Nacional για τα Κρατικά 

Ιδρύματα και στις εξετάσεις Concurso Local για τα Ιδιωτικά Ιδρύματα. Για να 

συμμετάσχει κανείς σε αυτές τις εξετάσεις θα πρέπει να πληροί  ορισμένες 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τον κλάδο της  επιλογής του. Τα Πανεπιστήμια 

ανακοινώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε ένα εγχειρίδιο που διανέμεται 

στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Direcção de Serviços de Acceso ao 

Ensimo Superior, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των φοιτητών στους 

διάφορους τομείς σπουδών τους. 

Η γνώση της Πορτογαλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για σπουδές σε 
προπτυχιακό επίπεδο. Κάποια Πανεπιστήμια οργανώνουν μαθήματα 
προετοιμασίας εκμάθησης γλώσσας.    
 
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ευρωπαίοι φοιτητές, δύναται να απαλλαγούν από 

τις εισαγωγικές εξετάσεις και να παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα των 

εξετάσεων από τη χώρα καταγωγής τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

απευθύνονται στο Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior (Γραφείο 

Εισδοχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση) για σχετικές διευκρινίσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:  

https://www.dges.gov.pt/en/pagina/general-information-national-call 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων ρυθμίζονται από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα Directorate General 
for Higher Education (DGES). Συνήθως οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/gabinetes-de-acesso-ao-ensino-superior
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/general-information-national-call
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συμπεριλάβουν στις αιτήσεις τους μέχρι 6 επιλογές Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων/Προγραμμάτων Σπουδών.  
 
Οι κενές θέσεις που κατανέμονται από τα Κρατικά και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 
καλύπτονται από τους επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής που 
διοργανώνονται τη χρονική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου.  
 

Απαιτούμενα έγγραφα αίτησης: 
•Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης 
•Αποδεικτικό στοιχείο επιτυχίας εισαγωγικής εξέτασης κυρίως για Προπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών 
•Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακές 
Σπουδές) 
•Δελτία Προόδου προηγούμενων ακαδημαϊκών χρόνων (Transcripts of 
academic records)    
•Έκθεση Ενδιαφέροντος (Motivation letter) 
•Απόδειξη πληρωμής τέλους αίτησης (50 EUR) 
•Χαρτοφυλάκιο (Portfolio) απαιτείται για ορισμένες Προπτυχιακές Σπουδές.  
 
Σημειώνεται  ότι τα έγγραφα που σχετίζονται με τις προηγούμενες σπουδές των 
αιτητών πρέπει να παρουσιάζονται σε πρωτότυπη μορφή και μεταφρασμένα 
στην Αγγλική γλώσσα.  
Περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους: 
 
https://www.dges.gov.pt/guias/ 
 
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/general-information-national-call 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 
Τόσο τα Δημόσια όσο και τα Ιδιωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να ορίζουν τα δικά 
τους δίδακτρα, τα οποία συνήθως στα Δημόσια  είναι ελαφρώς χαμηλότερα  σε 
σχέση με τα Ιδιωτικά. 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ένα Δημόσιο Ίδρυμα τα δίδακτρα για φοιτητές από 
την ΕΕ μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 600 κα 1150 Ευρώ ετησίως για 
Προπτυχιακά Προγράμματα, και μέχρι 2.500 Ευρώ για Μεταπττυχιακά 
Προγράμματα. Για κάποια Προγράμματα Σπουδών, όπως π.χ. η Ιατρική και 
άλλες εξειδικευμένες σπουδές, τα δίδακτρα μπορεί να ανέρχονται σε 4.000 έως 
5.500 Ευρώ ετησίως (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο).  
 
Τα μέσα δίδακτρα για Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Πορτογαλία κυμαίνονται 
μεταξύ 3500 και 4000 ευρώ ετησίως για όλα τα επίπεδα σπουδών.   
 

https://www.dges.gov.pt/guias/
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/general-information-national-call
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Στα Δημόσια Ιδρύματα τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ετήσια βάση, ενώ στα 
ιδιωτικά καταβάλλονται, συνήθως, σε μηνιαία βάση. 
  
Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προσφέρει ως επιχορήγηση, ένα ετήσιο 
χρηματικό ποσό  για την κάλυψη των εξόδων των φοιτητών με οικονομικές 
δυσκολίες. Αίτηση για αυτή τη χορηγία μπορεί να κάνουν εκτός από τους 
Πορτογάλους και  πολίτες που είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ και έχουν 
δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην χώρα. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με το SAS (Κοινωνικές Υπηρεσίες) ή το GAS (Κοινωνικό Γραφείο) του 
Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο φοιτούν.  
 
Επιπλέον, υποτροφίες απονέμονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φοιτητές με εξαιρετική απόδοση, ανεξάρτητα 
από το εισόδημα και την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για την προσφορά Υποτροφιών για φοιτητές. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
 
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/grants-general-information?plid=1533 
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
 
Η πλειονότητα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαθέτει χώρους 
διαμονής για   φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν και την πρώτη επιλογή για τους 
περισσότερους από αυτούς. Λόγω περιορισμένων θέσεων, προτρέπονται οι 
ενδιαφερόμενοι να  επικοινωνούν εγκαίρως, απευθείας με το κάθε 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
 
Για όσους προτιμούν να ενοικιάσουν δωμάτιο / διαμέρισμα μέσω της Ιδιωτικής 
αγοράς, υπάρχουν ποικίλες επιλογές, όπως η διαμονή σε οικογενειακές 

κατοικίες (pensão familiar),  ή ακόμα και σε συγκεκριμένους χώρους διαμονής 

για φοιτητές και καθηγητές. 
 
Το κόστος διαμονής είναι γενικά χαμηλότερο στις κατοικίες Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και υψηλότερο στις πιο πυκνοκατοικημένες και περιζήτητες 
πόλεις. 
 
To κόστος ενοικίασης ιδιωτικού δωματίου ή διαμερίσματος ξεκινά από 400 
Ευρώ τον μήνα στη Λισαβόνα και 300 Ευρώ στο Πόρτο. Φοιτητικές εστίες που 
διαχειρίζονται   διεθνείς φορείς ξεκινούν με κόστος από 595 Ευρώ  τον μήνα για 
ένα συνηθισμένο  στούντιο. 
 

https://www.dges.gov.pt/en/pagina/grants-general-information?plid=1533
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Όσον αφορά το κόστος ζωής, η Πορτογαλία θεωρείται μια από τις φθηνότερες 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Υπολογίζεται περίπου στα 700 Ευρώ μηνιαίως, 

αλλά αυτό ποικίλλει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το κόστος ζωής στη Λισαβόνα, πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, είναι περίπου 
το μισό σε σύγκριση με μεγαλουπόλεις όπως το Λονδίνο.  
                                                                                     
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   
 
https://www.dges.gov.pt/en?plid=1428 
 
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/general-information-national-call 
 
 
 

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: 29/09/21 
 
 
 
 
 

 

https://www.dges.gov.pt/en?plid=1428
https://www.dges.gov.pt/en/pagina/general-information-national-call

