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                                                             ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ     

Η Σλοβενία, επίσημα Δημοκρατία της Σλοβενίας, είναι χώρα των Βαλκανίων και μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Συνορεύει με την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, και την 

Κροατία.  

Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Σλοβενική. ΄Εχει πληθυσμό 2.1 εκατομμύρια.  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ        

Οι σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρονται από Δημόσια Πανεπιστήμια  

(Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, Πανεπιστήμιο της Πριμόρσκα), 

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (Ενδεικτικά αναφέρεται το Πανεπιστήμιο της Νέας Γκόριτσα) και  από 

άλλα «μικρότερα ανεξάρτητα» Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως είναι οι Ιδιωτικές 

Σχολές, τα Ιδιωτικά Κολέγια και οι Ακαδημίες Τέχνης. Τα πιο πάνω προσφέρουν αναγνωρισμένα 

προγράμματα σπουδών σε όλες τις  Επιστήμες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Σλοβενική αλλά 

προσφέρονται αρκετά προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα.  

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Σλοβενίας αποτελείται από:   

(α) Προγράμματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα Προγράμματα προσφέρονται 

στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια καθώς και στα άλλα μικρότερα Ανεξάρτητα  Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρέχονται τρεις τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 3 ή 4 έτη, Μεταπτυχιακό 

1 ή 2 έτη και Διδακτορικό 3 έτη. 

(β) Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μικρής διάρκειας σπουδών, 2 ετών. Τα 

συγκεκριμένα Προγράμματα προσφέρονται στα Πανεπιστήμια, σε κάποιες Ιδιωτικές Σχολές  και 

στα Επαγγελματικά Κολέγια. Απονέμεται Πτυχίο του ανάλογου πιο πάνω επιπέδου. 

Οι διαθέσιμες θέσεις  σε προγράμματα σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού επιπέδου 

δημοσιεύονται στην «Πρόσκληση εγγραφής» στη διαδικτυακή πύλη eVŠ συνήθως στις αρχές 

Φεβρουαρίου, από  το κάθε  Ίδρυμα Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ή από ομάδα Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Η «Πρόσκληση εγγραφής» περιλαμβάνει:  
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Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, αριθμό διαθέσιμων θέσεων εγγραφής, προϋποθέσεις 

εγγραφής στο επιθυμητό πρόγραμμα σπουδών, κριτήρια επιλογής υποψηφίων όταν ο αριθμός 

των υποψηφίων φοιτητών υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, χρόνο διεξαγωγής  των δοκιμών 

ειδικών ταλέντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις του 

προγράμματος σπουδών, πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

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

σπουδών.  

Δεν  υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος 

αριθμός διαθέσιμων θέσεων. Εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις 

γίνεται επιλογή με βάση τις επιδόσεις στο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και 

συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται ανάλογα με το πρόγραμμα. 

Συστήνεται όπως  οι υποψήφιοι ελέγχουν τα κριτήρια εισδοχής για τα προγράμματα σπουδών 

που τους ενδιαφέρουν και υποβάλουν την αίτησή τους το συντομότερο δυνατόν.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Σχολές, Επαγγελματικά Κολέγια, Ακαδημίες), σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη eVŠ ꓽ 

https://portal.evs.gov.si/prijava/ 

1η περίοδος υποβολής αίτησηςꓽ Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευσή στη χώρα τους, πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά το 

συντομότερο δυνατό. Και τούτο γιατί η διαδικασία αναγνώρισης  όλων των σχετικών   

εκπαιδευτικών προσόντων  από τις χώρες του εξωτερικού μπορεί να διαρκέσει έως και δύο 

μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Ως τελευταία χρονική περίοδο υποβολής των 

απαραίτητων  πιο πάνω εγγράφων/δικαιολογητικών είναι  οι αρχές Ιουλίου ή οι  αρχές 

Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις εξετάζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

2η περίοδος υποβολής αίτησης: Δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν όλα τα 

δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια και της 2ης περιόδου αίτησης  (Σεπτέμβριος) με συστημένη 

επιστολή στην  Υπηρεσία Αιτήσεων και Πληροφοριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Higher 

Egucation Application and Information Service) η οποία και θα εξετάσει τις συγκεκριμένες 

αιτήσεις. 

 

 

 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Δεν καταβάλλουν  δίδακτρα οι φοιτητές πλήρους φοίτησης πολίτες της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και οι πολίτες της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, του Κοσσυφοπεδίου, των Δημοκρατιών της Μακεδονίας και 

της Σερβίας που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα σπουδών  Πτυχίου και Μεταπτυχιακού 

επιπέδου σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται 

από τον Δημόσιο Προϋπολογισμό. Φοιτητές  που έχουν ήδη αποκτήσει εκπαίδευση σε 

Μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν εξαίρεση του πιο πάνω. 

Η Σλοβενική Κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες  σε φοιτητές από διαφορετικές χώρες σε ετήσια 

βάση. Οι υποτροφίες παρέχοντα βάσει συνεργασίας μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης στη 

Σλοβενία και των ξένων χωρών.  

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Στη Σλοβενία οι επιλογές για διαμονή  περιλαμβάνουν  τις φοιτητικές εστίες του  Πανεπιστήμιου, 

ιδιωτικά διαμερίσματα και ιδιωτικά δωμάτια. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την πόλη και τον 

τύπο καταλύματος.  Η διαμονή σε  φοιτητικές εστίες   είναι φθηνότερη από τη διαμονή σε ιδιωτικά 

καταλύματα. Υπάρχει η δυνατότητα παραμονής δύο φοιτητών στο ίδιο δωμάτιο της φοιτητικής 

εστίας. Ενδεικτικά  αναφέρεται ότι στη Λιουμπλιάνα ένα δωμάτιο στις φοιτητικές εστίες  κοστίζει 

από 120 μέχρι 250 Ευρώ τον μήνα, ενώ ένα ιδιωτικό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων  κοστίζει 

από  150 μέχρι 200 Ευρώ και ενός υπνοδωματίου από 200 μέχρι 350 Ευρώ τον μήνα.   

Φοιτητές που σπουδάζουν στη Σλοβενία και έχουν Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας δικαιούνται, 

κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα, όσες υπηρεσίες δικαιούνται και στη δική τους 

χώρα, σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.    

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

https://studyinslovenia.si/ 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗꓽ 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,  26/2/2021 

https://studyinslovenia.si/

