
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

1 
 

 

 

ΡΩΣΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη σε έκταση και η ένατη σε 

πληθυσμό παγκοσμίως, με 146.7 εκατομμύρια κατοίκους. Καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της 

ανατολικής Ευρώπης και ολόκληρης της βόρειας Ασίας. Πρωτεύουσα της χώρας είναι 

η Μόσχα.  Η επίσημη γλώσσα είναι η Ρωσική και νόμισμα της τα Ρούβλια.  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Tο Ρωσικό σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο. 

Υπάρχουν σήμερα περισσότερα από 740 Πανεπιστήμια (Δημόσια και Ιδιωτικά). Κάθε χρόνο 

τα Ρωσικά Πανεπιστήμια φιλοξενούν πάνω από 300.000 διεθνείς φοιτητές, τους οποίους 

προετοιμάζουν σε περισσότερους από 350 διαφορετικούς κλάδους σπουδών.  

Από το 2003, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι μέλος της Συνθήκης της Μπολόνια. Βάσει αυτής 

της Συνθήκης καθιερώθηκε ένα σύστημα που οδηγεί σε τρείς τίτλους σπουδών: Το 

Προπτυχιακό (Bacalavr) διάρκειας 4 ετών, το Μεταπτυχιακό (Master’s Degree) διάρκειας 1-

2 ετών, και το ενιαίο Πτυχίο που περιλαμβάνει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές 

(Specialist Degree) διάρκειας 5-6 ετών. 

Αφού κάποιος αποκτήσει το Specialist Degree ή το Master, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές 

του και να αποκτήσει Διδακτορικό (Magistr). Οι σπουδές για Διδακτορικό διαρκούν 3 χρόνια 

με πλήρη φοίτηση και 4 χρόνια με μερική φοίτηση. 

Το 2016 η Ρωσία και η Κύπρος υπέγραψαν συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των 

ακαδημαϊκών τίτλων που εκδίδονται από Κυπριακά και Ρωσικά Πανεπιστήμια. 

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ρωσική. Οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να μάθουν τη 

γλώσσα κατά τη διάρκεια ειδικών προπαρασκευαστικών μαθημάτων που διαρκούν 1-1,5 

χρόνια και προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια. Στα Ρωσικά Πανεπιστήμια προσφέρονται 

και προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

 

 Για να εγγραφούν σε Ρωσικό Πανεπιστήμιο οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν: 

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Ρωσικής γλώσσας. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

είναι απαραίτητο μόνο για όσους γνωρίζουν τη Ρωσική γλώσσα. Σημειώνεται ότι όσοι 

δεν γνωρίζουν  τη Ρωσική γλώσσα  παρακολουθούν τα προπαρασκευαστικά 

μαθήματα όπως αναφέρεται πιο πάνω  

 Επιτυχία στις   εξετάσεις εισδοχής του Πανεπιστημίου ανάλογα με τον κλάδο σπουδών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Oι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και εξετάσεων εισδοχής καθορίζονται από κάθε 

Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ενός Κεντρικού Φορέα 

Συλλογής Αιτήσεων: https//future-in-russia.com 

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι διεθνείς φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 

προσωπικά τους στοιχεία, να επιλέξουν μέχρι και έξι (6) Πανεπιστήμια, και να υποβάλουν 

διάφορα έγγραφα όπως, επιπλέον προσόντα που κατέχουν, διακρίσεις/βραβεία σε 

Διαγωνισμούς , Απολυτήριο ή Ενδεικτικό Προόδου αν ο αιτητής είναι στο τελευταίο έτος του 

σχολείου κ.ά. 

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν στη Ρωσική γλώσσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https//future-in-russia.com 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Οι διεθνείς φοιτητές που εγγράφονται στα Ρωσικά Πανεπιστήμια μπορούν να καλύπτουν τα 

δίδακτρά τους είτε ιδιωτικά, με αυτοχρηματοδότηση, είτε με κρατική υποτροφία από τη 

Ρωσική κυβέρνηση. Κάθε χρόνο, το Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού στη 

Λευκωσία, χορηγεί περίπου δέκα (10) υποτροφίες για αιτούντες από την Κύπρο. 

www.kyp.rs.gov.ru 

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση απευθείας σε Πανεπιστήμια που χορηγούν 

δικές τους υποτροφίες. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια είναι περιορισμένα 

στον αριθμό. 

Τα δίδακτρα διαφέρουν ανάλογα με το Πανεπιστήμιο και την πόλη. Συνήθως κυμαίνονται 

από1500 έως 12 000 Ευρώ ανά έτος. 

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Οι πιο συνηθισμένες επιλογές διαμονής για διεθνείς φοιτητές στη Ρωσία είναι οι Εστίες 

Πανεπιστημίων ή τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Οι Εστίες των Πανεπιστημίων είναι 
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οικονομικά πιο προσιτές, και είναι καλά εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. 

Στις εγκαταστάσεις υπάρχει υπηρεσία ασφαλείας. Το κόστος διαμονής καθορίζεται από το 

Πανεπιστήμιο. Μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 50 ευρώ τον μήνα και εξαρτάται από το 

Πανεπιστήμιο και την πόλη. Η ενοικίαση ενός διαμερίσματος είναι μια πιο ακριβή επιλογή, 

ειδικά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Από το 2020 στη Μόσχα, ανάλογα με την 

τοποθεσία και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κοστίζει 

περίπου 350-480 Ευρώ τον μήνα και ένα δωμάτιο σε ένα διαμέρισμα  περίπου 170-240 Ευρώ 

τον μήνα. 

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε θέσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος, λαμβάνουν 

σχετικό επίδομα κάθε μήνα, που κυμαίνεται από 20 έως 40 Ευρώ. 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 

https://kyp.rs.gov.ru/en/activities/196/projects/262  – Russian Center for Science and 

Culture in Cyprus, Selection of Foreign Citizens for studying in Russia 

https://www.facebook.com/roscentcyprus - Russian Center for Science and Culture in 

Cyprus, Facebook-page  

https://future-in-russia.com/ - The System for collecting applications for study in Russia 

(main web-portal to apply for a scholarship for the Russian government) 

https://nic.gov.ru/en - Main State Center for Education Evaluation 

https://studyinrussia.ru/en/ - Study in Russia, valuable information for foreign students 

about living and studying in Russia 

https://www.4icu.org/ru/- Ranking of Russian Universities with detailed information 

https://hedclub.com/ru/site/magazine - Valuable information about the Higher education 

system of Russia 

 

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, 15/12/2021 

https://kyp.rs.gov.ru/en/activities/196/projects/262
https://www.facebook.com/roscentcyprus
https://future-in-russia.com/
https://nic.gov.ru/en
https://studyinrussia.ru/en/
https://www.4icu.org/ru/
https://hedclub.com/ru/site/magazine

