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ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Σουηδία, επισήμως το Βασίλειο της Σουηδίας (Σουηδικά Konungariket 

Sverige), είναι Σκαδιναβική χώρα στη Βόρεια Ευρώπη. Συνορεύει με τη 

Νορβηγία και  τη Φινλανδία.  Παρόλο που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) το εθνικό νόμισμα της χώρας είναι η Σουηδική Κορόνα.  Η επίσημη 

γλώσσα είναι η  Σουηδική, αλλά η Αγγλική γλώσσα είναι ευρέως ομιλούμενη.   

Η Σουηδία προσφέρει υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια και δωρεάν φοίτηση για 

τους Ευρωπαίους πολίτες.  Τα Πανεπιστήμια (Universitet) και τα 

Πανεπιστημιακά Κολέγια (Högskola) προσφέρουν Προπτυχιακές και 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε ποικίλες ειδικότητες.    

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Σουηδία αποτελείται από Δημόσια και Ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια και Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστημιακά Κολέγια. Τα Δημόσια 

και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν και τους τρεις κύκλους 

σπουδών: Πτυχίο (Bachelor), Μεταπτυχιακό (Master) και Διδακτορικό  

(Doctoral). Τα  Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστημιακά Κολέγια, προσφέρουν 

Δίπλωμα (Diploma), Πτυχίο (Bachelor) και Μεταπτυχιακό (Master). Eπίσης, 

μερικά από αυτά, έχουν λάβει άδεια να προσφέρουν περιορισμένο αριθμό 

Διδακτορικών Διπλωμάτων (Doctoral).   

 

Στο Προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, υπάρχουν δύο κατηγορίες Πτυχίων: το 

"Högskoleexamen", το οποίο μπορεί να αποκτηθεί στα 2 έτη σπουδών (120 

ECTS), και το "Kandidatexamen", ή Πτυχίο Bachelor’s, με διάρκεια τα 3 έτη 

σπουδών (180 ECTS). Απαραίτητη προϋπόθεση για συνέχιση των σπουδών 

σε Μεταπτυχιακό επίπεδο είναι η απόκτηση του τριετούς Πτυχίου Bachelor’s. 

Στο Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, υπάρχουν επίσης, δύο κατηγορίες 

Πτυχίων Master’s: το "Magisterexamen", το οποίο διαρκεί 1 χρόνο (60 ECTS), 

και το "Masterexamen", το οποίο διαρκεί 2 χρόνια (120 ECTS).  Όλα τα Πτυχία 

από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια είναι προσαρμοσμένα στη δομή που 

ορίζει η συμφωνία της Μπολόνια.   
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Επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στα  Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

η Σουηδική. Παράλληλα προσφέρεται πληθώρα προγραμμάτων σε άλλες 

γλώσσες όπως η Αγγλική.  

Αρκετά πανεπιστήμια προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα εκμάθησης 

της Σουηδικής γλώσσας. Υπάρχουν επίσης προγράμματα διδασκαλίας της 

Σουηδικής γλώσσας που προσφέρονται από Κέντρα Γλωσσών.   

  

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εξέταση TISUS (Test in Swedish 

for University Studies) στον σύνδεσμο https://su.se/svefler/english/tisus-

english/faq-common-questions-about-tisus/what-level-of-swedish-is-required-

in-order-to-pass-tisus-1.453537 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Σουηδία, 

στον σύνδεσμο https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-

qualifications/the-swedish-education-system/ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Για εισδοχή σε πρόγραμμα σπουδών στη Σουηδική γλώσσα, ζητείται 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Σουηδικής γλώσσας.  Το TISUS (Test in 

Swedish for University Studies), είναι μία εξέταση μεταξύ άλλων σχετικών 

εξετάσεων, πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Σουηδικής γλώσσας, η οποία 

αναγνωρίζεται από όλα τα Πανεπιστήμια της Σουηδίας.  

 

Ωστόσο, η γνώση της Σουηδικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για 

την είσοδο σε πολλά προγράμματα σπουδών των οποίων η γλώσσα 

διδασκαλίας δεν είναι η Σουηδική. Συγκεκριμένα, για εισδοχή σε Προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών που η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, οι 

υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και να έχουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας 

(συνήθως τίθεται η προϋπόθεση εξέτασης TOEFL ή IELTS).   

 

Επιπρόσθετα, στα περισσότερα προγράμματα σπουδών υπάρχουν 

συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του 

προγράμματος σπουδών και αναφέρονται στις ιστοσελίδες των 

Πανεπιστημίων. Ως συνέχεια του πιο πάνω ενδέχεται να συνεξετάζονται στα 

κριτήρια εισδοχής και τα Μαθήματα που παρακολούθησε ο υποψήφιος στον 

κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής του.  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/the-swedish-education-system/
https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/the-swedish-education-system/
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Για τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υπάρχουν 

δύο (2) περίοδοι αιτήσεων, το Χειμερινό και το Εαρινό Εξάμηνο καθώς και δύο 

(2) φάσεις υποβολής στην κάθε πιο πάνω περίοδο.  

Συγκεκριμένα: 

 1η περίοδος, Φθινοπωρινό Εξάμηνο:  Αφορά τους διεθνείς φοιτητές  και έχει τα 

ακόλουθα στοιχεία / πλεονεκτήματα: 

 Έναρξη της πλειοψηφίας των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σε αντίθεση με τον αριθμό των αντίστοιχων 

προγραμμάτων  του Εαρινού Εξαμήνου που είναι περιορισμένος 

 Ο υποψήφιος έχει στη διάθεσή του για επιλογή όλα τα προγράμματα 

σπουδών των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική 

 Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων καθώς και η  τελική απόφαση 

των Πανεπιστημίων / Κολεγίων για εισαγωγή των υποψηφίων, έρχεται 

σε χρονική περίοδο  η οποία δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να 

σχεδιάσει και γενικότερα να προγραμματίσει τις σπουδές του 

 Τα Πανεπιστήμια της Σουηδίας διαθέτουν υποτροφίες για τους αιτούντες 

προγραμμάτων Μεταπτυχιακού επιπέδου στο συγκεκριμένο εξάμηνο.  

Οι υποτροφίες αυτές δεν διατίθενται για όσους αιτούνται  στο Εαρινό 

Εξάμηνο. 

 

Συνήθως, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 

πραγματοποιούνται στις δύο πιο κάτω φάσεις: πρώτη φάση  αρχές με μέσα 

Οκτωβρίου και δεύτερη φάση αρχές με μέσα Μαρτίου.  

 

2η περίοδος,  Εαρινό εξάμηνο: Αφορά κυρίως τους υποψηφίους που ζουν στη 

Σουηδία ή γνωρίζουν τη Σουηδική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του πιο πάνω 

εξαμήνου, γίνονται αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών των οποίων η 

γλώσσα διδασκαλίας είναι η Σουηδική. Σημειώνεται ότι και κατά το 

συγκεκριμένο εξάμηνο, ορισμένα Πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα 

σπουδών των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι στην Αγγλική, βάση όμως 

της διαθεσιμότητας των θέσεων  από το Χειμερινό Εξάμηνο. Τονίζεται ότι η 

τελική απόφαση και ενημέρωση για την προσφορά θέσης γίνεται τον Ιούλιο, 

παρέχοντας έτσι λιγότερο χρόνο στους διεθνείς φοιτητές για λήψη ενδεχομένως 

μίας άλλης απόφασης και προγραμματισμό των σπουδών τους.  

 Συνήθως, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το Εαρινό εξάμηνο 

πραγματοποιούνται στις δύο πιο κάτω φάσεις: πρώτη φάση   αρχές Ιουνίου  και 

δεύτερη φάση αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου.   

 

Τονίζεται, ότι πέραν των πιο πάνω κύριων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων 

και στα δύο συγκεκριμένα εξάμηνα, οι αιτητές πρέπει να γνωρίζουν το γενικό 

χρονοδιάγραμμα όλης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων (π.χ. 
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καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαιτούμενων εγγράφων/ 

δικαιολογητικών, αποδοχής της θέσης κ.ά.)   

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στην ιστοσελίδα 

www.universityadmissions.se 

  

Επισημαίνεται επίσης ότι για να γίνει προσφορά θέσης, απαιτείται η τελική 

βαθμολογία στο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πιο πάνω 

συνδέεται με τη λήψη  απόφασης του υποψηφίου για το εξάμηνο και την 

χρονική φάση στην οποία θα υποβάλλει την αίτησή του. Επιπρόσθετα 

σημειώνεται  ότι οι πολίτες της Ε.Ε υποχρεούνται να προσκομίσουν 

αποδεικτικά στοιχεία ιθαγένειας ( π.χ.αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας)    

προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αίτησή τους για εισδοχή. Κάθε φάση 

υποβολής αιτήσεων έχει συγκεκριμένη προθεσμία για την κατάθεση  τεκμηρίων 

σχετικά με  την ιθαγένεια του υποψηφίου.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

χάσει την προθεσμία αυτή, η αίτησή του θα εξεταστεί καθυστερημένα (ως “late 

application”).  Οι καθυστερημένες αιτήσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά 

την κρίση του Πανεπιστημίου και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη μόνο εάν 

υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.  Τονίζεται ότι η άδεια οδήγησης δεν μπορεί να 

γίνει δεκτή ως απόδειξη ιθαγένειας.   

 

Για τα Προπτυχιακά προγράμματα  σπουδών, ένας υποψήφιος μπορεί να 

δηλώσει μέχρι 8 επιλογές και  για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

μέχρι  4 επιλογές. Επιπρόσθετα, το Σουηδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζει στα Προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών,  την κατάταξή τους σε Πιστωτικές Μονάδες (Credits). Με άξονα τα 

πιο πάνω, ο υποψήφιος καλείται να γνωρίζει τις Πιστωτικές Μονάδες που 

δίνονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών που επιλέγει, και με βάση τον 

περιορισμό των 8 επιλογών,  να προβεί σε σειρά κατάταξης/προτίμησης 

σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται στην ιστοσελίδα 

https://universityadmissions.se/en/apply-to-bachelors/rank-your-selections-

bachelors/.   

Επίσης, για  ορισμένα προγράμματα σπουδών , κυρίως  αυτά που εντάσσονται 

στο Πεδίο των Καλών Τεχνών, η όλη  διαδικασία υποβολής αίτησης ενδέχεται 

να διαφέρει. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να  συμβουλεύονται 

πάντα την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος σπουδών που τους ενδιαφέρει.   

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Δεν υπάρχουν δίδακτρα εγγραφής και φοίτησης για Ευρωπαίους υπηκόους.  

Υποτροφίες δίνονται για Μεταπτυχιακές σπουδές από το κάθε Πανεπιστήμιο.  

Περαιτέρω, πολίτες χώρας της ΕΕ / ΕΟΧ ή της Ελβετίας που σπουδάζουν στη 

Σουηδία, ενδέχεται να δικαιούνται χρηματοδότηση/φοιτητικό δάνειο από το 

Σουηδικό Συμβούλιο Φοιτητικής Χρηματοδότησης (Centrala 
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Studiestödsnämnden, CSN).  Το CSN, είναι ο Κυβερνητικός Οργανισμός που 

διαχειρίζεται τη Σουηδική χρηματοοικονομική φοιτητική δραστηριότητα, δηλαδή 

επιχορηγήσεις και δάνεια για σπουδές.   

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και προϋποθέσεις εξέτασης αιτήσεων 

δανειοδότησης στον σύνδεσμο: https://www.csn.se/languages/english/the-

right-to-swedish-student-finance/study-in-sweden-as-a-foreign-citizen/for-

citizens-of-eu-eea-countries-or-

switzerland.html#expand:svid10_21271f231771a84d40c78b 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Η διαθεσιμότητα της φοιτητικής στέγης ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με την 

τοποθεσία. Συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία εξεύρεσης κατοικίας στις 

μικρές πόλεις αφού η ζήτηση για φοιτητική στέγαση είναι μεγαλύτερη σε 

μεγάλες πόλεις όπως η Στοκχόλμη και το Γκέτεμποργκ, και στις πιο 

παραδοσιακές φοιτητικές πόλεις όπως είναι η Lund και η Uppsala.  Το μηνιαίο 

ενοίκιο κοστίζει μεταξύ 2.500 - 6.500 SEK (περίπου 250-650 Ευρώ),  ανάλογα 

με την πόλη, τοποθεσία, μέγεθος και είδος κατοικίας. Το ενοίκιο σε μεγαλύτερες 

πόλεις όπως η Στοκχόλμη ή το Γκέτεμποργκ τείνει να είναι υψηλότερο από τις 

μικρότερες πόλεις.  

Αρκετοί φοιτητές μπορούν να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες που διαθέτουν  

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά ο αριθμός δωματίων και η διαθεσιμότητα είναι 

περιορισμένη.  Ως εκ τούτου, καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 

την αίτηση στέγασης στην φοιτητική εστία αμέσως μόλις γίνουν δεκτοί στο 

Πανεπιστήμιο της επιλογής τους.  

 

Τα έξοδα διαβίωσης εκτός της διαμονής, κυμαίνονται ανάλογα με το είδος ζωής 

του κάθε φοιτητή,  μεταξύ 400 και 600 Ευρώ μηνιαίως. 

  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

 www.universityadmissions.se 

 www.studyinsweden.se 

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, 21/05/2021 

http://www.universityadmissions.se/
http://www.studyinsweden.se/

