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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Σλοβακία βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη, με πληθυσμό 5,4 εκατομμύρια. Είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και συνορεύει με 5 χώρες: την Πολωνία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, 
την Τσεχία και την Ουκρανία.  

Εκτός του ότι διαθέτει Πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση, προσφέρει μία αρκετά οικονομική 
ζωή και συνδυάζει μαγευτικές φυσικές ομορφιές με μία μεγάλη πολιτιστική παράδοση. Επίσημη 
γλώσσα είναι η Σλοβακική, όμως οι κάτοικοί της μαθαίνουν από την παιδική ηλικία την Αγγλική 
και τη Γερμανική. Η συγκεκριμένη χώρα διαθέτει ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και ένα 
ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, για αυτό και γίνεται κάθε χρόνο πόλος έλξης για φοιτητές από 
όλο τον κόσμο. 

H Μπρατισλάβα ως πρωτεύουσα, που απέχει μόλις μισή ώρα από τη Βιέννη, είναι συνήθως η 
πρώτη επιλογή των διεθνών φοιτητών, φιλοξενώντας πλέον πολλές επενδύσεις και μεγάλες 
Πολυεθνικές Εταιρείες, ενώ και το Κόσιτσε ως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας 
αποτελεί εμπορικό, βιομηχανικό και πνευματικό κέντρο της χώρας. 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη Σλοβακία προσφέρουν πληθώρα προγραμμάτων σπουδών, 
αρκετά από τα οποία διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα (κυρίως Ιατρική, Οδοντιατρική, 
Φαρμακευτική και Μηχανολογία). Αρκετά προγράμματα έχουν γλώσσα διδασκαλίας τη 
Γερμανική,  Γαλλική, και Ουγγρική γλώσσα.   
 
Στη Σλοβακία υπάρχουν Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και Ακαδημίες Τεχνών. Κάθε 
ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 
ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Σλοβακία λειτουργεί στα ακόλουθα 3 επίπεδα: 

1ο επίπεδο Bachelor  
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Η συμπλήρωση με επιτυχία του 1ου επιπέδου οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Bachelors 
διάρκειας συνήθως 3-4 χρόνια πλήρους φοίτησης (180 credits). 

2ο  επίπεδο* Master 

Η συμπλήρωση με επιτυχία του 2ου επιπέδου (επιπρόσθετα 120 credits) οδηγεί στην απόκτηση 
των πιο κάτω τίτλων: 

 Magister (Mgr) ή Inžinier (Ing.): απονέμεται σε απόφοιτους Τεχνολογικών, Γεωργικών, 
Οικονομικών και Μηχανολογικών προγραμμάτων σπουδών (technical, agricultural and 
economic fields of Engineering programs) 

 Doctor of General medicine (MUDr.), 6 έτη σπουδών στη Γενική Ιατρική 

 Doctor of Dental medicine (MDDr.), 6 έτη σπουδών στην Οδοντιατρική 

 Doctor of veterinary medicine (MVDr.), 6 έτη σπουδών στη Κτηνιατρική 
 

*Στη Σλοβακία αρκετά προγράμματα συνδυάζουν το 1ο και 2ο επίπεδο μαζί και οδηγούν σε ένα 
τίτλο σπουδών με διάρκεια 5-6 έτη. 

3ο επίπεδο: Διδακτορικό (PhD) 

Απονέμονται οι τίτλοι: 

 Philosophiae Doctor (PhD) 

 Artis doctor (ArtD) 

 

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 Αγγλικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, η κάθε 
σχολή ορίζει διαφορετικά κριτήρια εισδοχής όπως εισαγωγικές εξετάσεις, συνέντευξη, 
παρουσίαση επιτευγμάτων υποψηφίου κ.ά. 

Εισαγωγικές Εξετάσεις: Η κάθε Σχολή ορίζει διαφορετικό είδος εξετάσεων (π.χ. προφορική ή 
γραπτή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα, τεστ ικανοτήτων κ.ά.) Συνήθως  οι εισαγωγικές 
εξετάσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των περιόδων του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Για τις σχολές 
των Τεχνών οι εξετάσεις πραγματοποιούνται νωρίτερα, συνήθως τον Ιανουάριο και οι αιτήσεις 
υποβάλλονται μέχρι τέλος Νοεμβρίου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί όλα τα κριτήρια εισδοχής, αρκετά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και μαθημάτων 
της Σλοβακικής γλώσσας (για τα προγράμματα στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η 
Σλοβακική).  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση απευθείας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής 
τους. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για διάφορα Ιδρύματα, Σχολές και προγράμματα  
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ταυτόχρονα. Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων ορίζονται από το κάθε 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξεχωριστά (συνήθως μέχρι τέλος Φεβρουαρίου/Μαρτίου).  

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα για προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα διαφέρουν σημαντικά ανά 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και πρόγραμμα σπουδών. Κυμαίνονται από  €500 έως και €12.000 ανά 
έτος. 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών στη Σλοβακική γλώσσα δεν 
πληρώνουν δίδακτρα (δεδομένου ότι φοιτούν με πλήρη φοίτηση και δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φοιτητές απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων ανάλογα 
με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση ή την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να επικοινωνούν με το κάθε Πανεπιστήμιο για την ενημέρωσή τους. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας και Αθλητισμού της Σλοβακίας προσφέρει 
διάφορα κρατικά προγράμματα υποτροφιών προς διεθνείς φοιτητές. Τα κριτήρια και οι όροι 
διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα. 

Πληροφορίες για τις διαθέσιμες υποτροφίες υπάρχουν στους πιο κάτω συνδέσμους: 

http://www.grants.saia.sk/ 

https://www.minedu.sk/7512-en/scholarships 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες. Το κόστος διαμονής διαφέρει ανά 
περιοχή και πανεπιστήμιο. Γενικά το κόστος κυμαίνεται στα 100-150 Ευρώ μηνιαίως για τις 
εστίες και 200-550 Ευρώ για διαμερίσματα. 

Το κόστος διαβίωσης στη Σλοβακία θεωρείται χαμηλό προς μέτριο σε σχέση με άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Υπολογίζεται στα 300-600 Ευρώ μηνιαίως για κάθε φοιτητή.  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 

https://www.studyinslovakia.sk/ 

https://www.portalvs.sk/en/ 

https://www.saia.sk/en/main/study-in-slovakia/ 
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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 

 


